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Deki aracja N iepodległościow a
1. Państwo Polskie kontynuuje walkę.
2. Walka narodu, kierowana przez Rząd R. P., ma na celu usunię

cie ucisku, w którym naród żyje.
3. Gdy ucisk będzie usunięty, odzyskane będą warunki dla samo

dzielnej egzystencji Państwa Polskiego.
4. W tej walce naszymi naturalnymi sojusznikami są wszystkie na

rody walczące o wolność, a zwłaszcza narody Międzymorza.
,5. Rząd R. P. prowadzi walkę niepodległościową siłami uchodźctwa 

i kraju.
0. Obywatele polscy na uchodźctwie — zarówno cywilni jak i woj

skowi — stanowią nierozerwalną całość z naczelnymi władzami R.P.
7. Zorganizowanie całego politycznego uchodźctwa w sprawne narzę

dzie do walki o niepodległość jest naczelnym zadaniem wszystkich 
świadomych czynników polskich na wygnaniu.

8 . Walkę o niepodległość wszystkich narodów, które utraciły wol
ność, stawiamy na równi z walką o naszą własną niepodległość.

g. Postawa nasza musi być zawsze i pod każdym względem wzorem 
dla wszystkich narodów walczących o wolność.

10. Zachowanie obywatelstwa polskiego we wszystkich okolicznoś
ciach jest symbolem wierności dla powyższych zasad.

W powyższej deklaracji sformułowane zostały zasady, na których 
misi opierać się praca niepodległościowa w najbliższym okresie, jeżeli 
na być zgodna z polską racją stanu. Trzonem pracy niepodległościowej 

na uchodźctwie jest i pozostanie wojsko a zwłaszcza zgrupowane w nim 
młode pokolenie — i dlatego uznaliśmy za właściwe zapoznać wszystkich 
żołnierzy z tą krótką i wyrazistą deklaracją. W tym komentarzu posta
ramy się uporządkować jej tezy wychodząc od faktu, że wraz z uchodź
stwem cywilnym stanowimy polityczną emigrację polską. Rzecz jasna, ko
mentarz ten nie wyczerpuje treści deklaracji, gdyż można ją rozbierać 

porządkować na szereg sposobów, np. wychodząc od jej tez prawnych, 
konstytucyjnych, moralnych lub ideologicznych. Nasz punkt widzenia 
icst praktyczny i da się streścić w pytaniu : jaka jest sytuacja i jakie są 
nasze zadania?

Jesteśmy emigracją polityczną. Wynika to z faktu, że albo opuści
liśmy dobrowolnie kraj albo też do niego nie wróciliśmy, ponieważ nie 
. licemy obecnością swoją sankcjonować stanu rzeczy, jaki w nim tworzy 
>bca wzgl. narzucona władza. Lecz — nie jesteśmy emigracją, która uwa

ża fakty dokonane za nieodwracalne i nic przeciwko nim podejmować nie 
amierza, przeciwnie — jesteśmy zdecydowani w sposób jak najbardziej 

aktywny przyczynić się do zmiany stanu faktycznego-w ■kraju. Jesteśmy’ 
ięc emigracją polityczną w klasycznym tego słowa znaczeniu.

3



Z drugiej jednak strony nie stanowimy — mimo, że nam to usiłuje 
wmówić Moskwa ze swoimi agentami -— grupy, która musiała uchodzić 
z kraju, ponieważ utraciła podstawy egzystencji prawnej i materialnej na 
skutek społecznego przewrotu. W Polsce nie dokonała się bowiem Żadna 
rewolucja (która jest zawsze nieskrępowanym wyrazem woli narodu), ale 
Polska stała się po prostu ofiarą najazdu. Sama Moskwa popada w sprzecz
ność, gdy z jednej strony zarzuca nam wyobcowanie się z narodu, reak- 
ryjność i stwierdza, że utraciliśmy prawo do współtowarzyszenia rzeczy
wistości politycznej w kraju, a z drugiej strony naS do tego kraju na 
wszystkie sposoby zaprasza, wabi i ściągnąć pragnie. Uszliśmy z kraju 
wzgl. nie wracamy do niego wcale nie dlatego, że wola narodu oddała 
władzę w Polsce ludziom innych niż my poglądów, ale na znak protestu 
przeciwko gwałtowi zaborcy, który uciska naród i jego woli ujawnić się 
nie pozwala. Polacy, którzy dali się użyć zaborcy do wykonywania jego 
woli, nie są zwycięzcami w walce politycznej, ale zwykłymi quislingami.

Na emigracji nie znalazła się więc ,,grupa Polaków , ale Państwo 
Polskie. Władze, których rozkazów słuchamy i które mają swobodę dy
sponowania nami, są jedynymi legalnymi władzami polskimi. Konty
nuujemy walkę nie jako grupa patriotów, lecz jak państwo. I rezydent 
R. P., Rząd R. P. i Naczelny Wódz nie są symbolami — ciągłości, prze
szłości lub t.p. — ale elementem realnej siły państwowej i sprawują wła
dzę. Jeżeli rozkazy ich nie do wszystkich obywateli polskich docierają, 
dzieje się to na skutek przeszkód fizycznych, a nie prawnych. Te prze
szkody fizyczne wynikają z woli zaborcy i ze zmowy wielkich mocarstw
z zaborcą _ nie z plebiscytu czy woli narodu. Naród pragnie zrzucić z
siebie ucisk, który oddziela go od jego władz — pragnie przywrócić nor
malne funkcjonowanie państwa i —- podporządkowując się woli władz 
naczelnych, odzyskać na nią przysługujący mu konstytucyjnie wpływ. 
Dopóki trwa walka o niepodległość i władze naczelne tę walkę prowadzą, 
naród czuć się będzie z nimi solidarny. Czynny wyraz tej solidarności 
może dać przede wszystkim uchodźctwo i tak teź czyni. Cywil czy wojsko
wy postępuje zgodnie ze swoim poczuciem związku z państwem.

Aktywność władz naczelnych przejawia się w organizowaniu wszyst
kich osiągalnych sił polskich do walki o niepodległość. W wysiłku tym 
Rząd opiera się na jak najbardziej czynnym współdziałaniu wszystkich 
świadomych czynników polskich na ućhodźctwie. Ruch niepodległościo
wy nie czerpie swojej siły i dynamiki z żywotności biurokracji, ale z ży
wotności narodu, który reprezentowany jest na uchodźtwie przez wszyst
kie warstwy społeczne i to przez ludzi, zdecydowanych w całej pełni ko
rzystać ze swojej względnej swobody działania. Ruch niepodległościowv 
nie jest ruchem klasowym, ale emanacją całego narodu. Swój związek z 
narodem i swoją wobec niego odpowiedzialność dokumentuje takim po
stępowaniem, jakby naród nie tylko reprezentował, ale jakby nim był. 
Dlatego świadome życie emigracji musi być szczególnie intensywne 
i kompletne.

Nasza walka o niepodległość — taką sympatią ciesząca się u wszyst
kich ludzi wolnych świata — nie jest jednak żadnym partykularyzmem. 
Co więcej, nie jest ona tylko symbolem walki o wolno&ć, ale częścią planu 
tej walki i to częścią bardzo istotną. Nasza rola nie wyraża się wcale w 
tym, by być nafchnieniem walki o wolność (natchnieniem, które tak szyb
ko wygasło u wielkich mocarstw), ale tej walki pionierem, i organizato
rem. Narody uciśnione nie odzyskają wolności na skutek interwencji z 
zewnątrz — odzyskają one swoją wolność w wyniku własnego wysiłku.
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! dlatego muszą mieć wyraźny obraz wolności — swojej i świata obraz, 
którym czułyby się związane wszystkie ewentualne siły interwencji. Nikt 
niczego nie będzie decydował o nas — bez nas.

Stąd walkę o niepodległość wszystkich narodów, które utraciły wol
ność, stawiamy na równi z walką o naszą własną niepodległość. I dlate
go działamy w pełnym poczuciu, że mamy sojuszników, którzy — ze
strzeliwszy swoje wysiłki w jedno ognisko — mogą stać się potęgą. Jako 
rezultat pierwszych sześciu lat wojny powstała organiczna solidarność 
narodów Międzymorza. Międzymorze musi stać się naprzód modelem zor
ganizowanej i trwałej walki o niepodległość, a następnie modelem zor
ganizowanej i trwałej wolności narodów.

Legitymacją naszej wierności dla tych idei jest — poza czynnym 
udziałem w walce — nasze obywatelstwo polskie, którego nie zrzekniemv 
się — i -----------;1-'—

$rodkow<rEuropejski Klub Federalny jest wyrazem potrzeby zrze
szenia się przedstawicieli następujących ‘narodów :

ALBAŃSKIEGO. BIAŁORUSKIEGO, BUŁGARSKIEGO. 
CHORWACKIEGO, CZESKIEGO, ESTOŃSKIEGO, GRECKIEGO, 
LITEWSKIEGO, ŁOTEWSKIEGO, POLSKIEGO, RUMUŃSKIEGO. 
SERBSKIEGO, SŁOWACKIEGO, SŁOWEŃSKIEGO, UKRAIŃSKIE
GO , WĘGIERSKIEGO.

Bieg dziejów, a zwłaszcza zdarzenia drugiej wojny światowej, oka
zują wyraźnie, jak dalece narody te są związane wspólnotą losu.

Narody Międzymorza, niweczone przez totalizmy — narodowo-socja
listyczny, faszystowski i sowiecki stają wobec konieczności wspólnej 
obrony niepodległości.

Wspólnota życia wewnętrznego urasta z podobieństw przebiegu roz
woju kulturalnego i układu stosunków społecznych. Związanie z kulturą 
zachodnią, głębokie tradycje i uczucia religijne i osiągnięte demokratycz
ne prawa stanowią istotne cechy naszej wspólnoty.

W strukturze społecznej naszyć lw wieś zachowała pęzćWagę,
potęgujap^swój wkład w życie naro* miarę postępującego' rozwoju
nowoczesnej wsi i wolnego chłopa-o

Przeto narody środkowo-europejskie Międzymorza, związane analo
giczną sytuacją geograficzną, historyczną przeszłością, wspólnotą cywi
lizacyjną i strukturą społeczną, a zagrożone przez otaczające je imperia 
liżmy, winne dojść do jedynego logicznego rozwiązania — do stworzenia 
jedności politycznej dla wspólnej obrony i wspólnego rozwoju.

W chwili obecnej, gdy po formalnym zakończeniu wojny w Europie, 
nadeszło także zakończenie wojny w Azji — liczne ludy świata oddają 
-się radości.

Nie jest i nie może ona być udziałem narodów Europy Środkowo- 
Wschodniej.

wojny przynosi sponiewieranie tych zasad, w imię których oręż był pod
jęty.

r r

n Marnych praw ludzkich — odczuwają one najsilniej w
t nu zwycięstwa'■ ponury tragizm chwiłL Zakończenie

okupacji sowieckiej,, pozbawione niepodległości, wyzute z
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fódził walkę. jf»r zeciw narzuceniu obcej woli narodom "wolnym. 
oi/or przeciw zaborc^mnu imperializmowi, opór^pK&aeiw zaHiUlloe" "wfacłz-

-wyższej- rasy'” wad ,,pośle<tóiejszymir^Karta Atlantycka i podob
ne deklaracje głosiły, że prawo ma być ponad silą, że sprawiedliwość 
i poszanowanie wolnoś cudzej będą fundamentem lepszej budowy świa
ta, że swobodny rozwój słabszych dozna opieki silnych.

A oto kończą wojnę , przy uznaniu
podbojów i aneksji jako słusznej nagrody dla potężnych, przy formowaniu 
nowej hierarchii przodownictwa wśród narodów — w imię siły.

Ale układ rzeczy, oparty wyłącznie na przemocy nie może się ostać 
w XX wieku.

Miliony ludzi na Międzymorzu, pjffignące zaznać pełnej i trwałej na
rodowej wolności — a należące zarjywno do narodów, które w wyniku 
wojny poprzedniej jeszcze niepodległości nie pozyskały, jak' do tych, któ
re niepodległość obecnie utraciły f  niewolnikami być nie chcą i nie będą.

Tendencje imperialistyczne, chcące oprzeć porządek świata na po
dziale sfer wpływów, są nie tylko nie moralne, ale i nie realne. Nie jest 
bowiem prawdą jakoby zgasł już jeden z największych ideałów ludzkości
— pełnia własnego narodowego życia. Ani nie da się on z dusz ludzkich 
wymazać, ani się nie da zastąpić wyłącznym ideałem jednostkowego do
brobytu i maksymalnej konsumcji, jak to chcą w nas wmówić rzecznicy 
Itofiitóizułu *>pa ń st wo wego - -czy prywatnego.

To też obrona prawa naszych narodów do niepodległości, poszuki
wanie sprawiedliwych a praktycznych rozwiązań w stosunkach wzajem
nych między naszymi narodami, obrona elementarnych praw człowieka
— oto nasze cele.

Za fundament^Mfrojej działalności przyjmujemy dorobek dziejowe 
prawa europejsku^?*), z jego zasadą'wolności narodów, z jego' poszanowa
niem prawa Ićy-żdego narodu dŷ dCa m osta n o w i eni a o sobie.

W życiu wewnętrznym narodów uznajemy za niezbędne rozwijanie 
demokracji — odmawiamy jednak prawa do tego miana ustrojom nie- 
opartym o poszanowanie wolności człowieka. A-łfdrjest właśnie w wypad
ku budowania nowych pojęć v,prawdziwej demokracji” lub ;,postępowej 
demokracji” v które stworzone zostały wyłącznie dla torowania drogi do 
♦lyktatury jednej partii i do uzyskania wszechwładzy sowieckiej.

Totalizm sowiecki wytrącił z normalnego, swobodnego życia szereg 
narodów i zagraża reszcie Kuropy, wytrącił także zdrowy i uczciwy sens 
z najszczytniejszych słów i pojęć ludzkości.

Przekonani jesteśmy, że musi dojść do głosu zdrowy rozsądek na
rodów, wierzymy w odrodzenie ideałów humanistycznych w całości kul
tury europejskiej, wierzymy w twórcze siły naszych narodów na Między
morzu — i w tym tkwią niezachwiane podstawy naszej nadziei i stąd wy
trwałość walki.

Prezydium
Klubu Federalnego Środkowo-Kuropejskiego:

(-—ł dr Mika Krok' przewodniczący;
(—) Juliusz Poniatowski, zastępca przewodniczącego. 
(—) dr Cyryl Żebot, sekretarz generalny.

JRzym, 28 sierpnia 1945. /
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Apres la fin des hosiliłes
Le „Club Federal cle 1’Europę Centrale” a ete formę en vue de la 

necessite de groupper des reppresentants des nations suivantes: Al ban ais, 
Blanc-Ru thenes, Bulgares, Croates, Estoniens, Hongrois, Lettons, Lithu- 
aniens, Polonais, Serbes, Slowaąues, Slovenes, Roumains, Tcheąues et 
Ucrainiens.

L’histoire et surtout des evenements de la deuxieme guerre mondiale 
nous demontrent a quel point ces nations sont liees par la communaute 
de leur sort.

Nos nation, que le totalisme nazi, fasciste et communiste, sont en 
train de detruire, se trouvent devant la necessite de dćfendre en commun 
ieur independence.

Les analogies du progres culturel et la similitude de la structure 
sociale de ces nations sont la cause des ressemblences de la vie nationale 
des chacune cEeles.

I/attachement a la civilisation occindeutale, les profondes traditions 
et les sentiments religieux, ainsi que les droits democratiąues que nos 
nations ont acquis, sont les traits essentiels, communs a tous nos peuples.

En plus, 1’element rural a conserve, aupres de nos peuples sa pre- 
ponderance; cet element a encore accru sa valeur pour la vie nationale 
grace au progres moderne acquis par la campagne, et grace au role des 
paysans, devenus citoyens actifs et conscients.

En sonmie, les peuples de 1’Europę centro-orientale, lies par leur 
situation geographique, par les analogies de leur histoire par la com- 
rnunaute de leur civilisation et de leur structure sociale, et menaces par
łeś imjrerialismes qui les entourent, doivent arriver a la seule solution 
logiąue de leur situation : c’est a dire, a creer une unitę politicjue pour 
la defense et pour le progres commun.

Au moment, ort la guerre, formellemeut terminee en liurope, 
vient aussi d’etre finie en Asie, les nations du monde se rejuissent.

Cette joie n’est, ni ne saurait etre, partagee par les nations de 
1 ’liurope centro-orientale.

Ces peuples, soumis a 1’occupation sovietique, prives de leur inde
pendence, depouilles des droits elementaires de 1’homme, ressentent au 
jour de la victoire la funeste tragedie de leur sort. Ra fin de la guerre 
les met devant la ruinę des principes pour la defense desquels la guerre 
a ete faite.

On avait pris les armes pour empecher que la volonte des ćtraugers 
soit imposee aux nations libres; pour lutter contrę rimperialisme agressif; 
pour combatre le principe de subjection des races dites ,,inferieures” 
a une race ,,superieure” . La Charte de l’Atlantique, et d ’autres dęcia- 
rations, proclamaient que le droit devrait primcr la force, q’une orgaui- 
sation meilleure du monde aurait ])our foudernent la justice et lc respect 
de la liberte des autres, que les moins fort saraient aides dans leur librę 
evolution par les plus puissants.

Et voila que la guerre finit par une affirmations complete de la 
violence, par 1’admission des conquetes et des annexicns a titre de re- 
compense pour les puissants, par la reconnaissance de la force en tant 
que fondement d/une nouvelle hierarchie in terna tionale.

Mais au XX eme siecle un ordre, fonde uniquement sur la force, 
ne saurait etre clurable. Des milions de gens entre les rners Balticpie, 
Adriatique, Egee et Noire, aspirent a la liberte nationale pleine et 
durable; et il V a parmi eux aussi bieu des peuples, qui apres 1’autre
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guerre etaient restes priyes de Pindependence, que d’autres qui vieiit de 
la perdre; personne d’eux ne veut pas etre esclave et il nę sera point.

Les tendences imperialistes, qui veulent diyiser le monde en 
sph^res dhnfluences, sont non seulement immorales: elles sont aussi 
irrealisables. II n’est pas vrai qu’une des plus grandes idees de Thuma- 
nite — celle de la pleinitude de la vie nationale — soit eteinte. Cette 
idee est trop pro fondement enracinee dans les ames pour qu’on puisse 
1’effaoer, ou la remplacer par 1’idee exclusive de prosperitę indiyidu- 
elle et par Pidee de la plus grandę juissance des biens produits. Les 
partisans du capitalisme d’Etat ou du capitalisme prive ne pourront 
point le faire croire.

Ainsi, notre but sera de defendre le droit de nos nations a 1’inde- 
pendence, de rechercher des Solutions justes realisables pour les relations 
entre nos nations; et de defendre les droits essentiels de Phomme.

Nous prenons, comrne fondement de notre activite, les acheyement 
du droit europeeu, dont fait part le principe de la liberte des nations 
ainsi que le principe du droit de chaąue nation de decider d ’elle meme.

Nous sommes d’avis qu’il est indispensable de realiser et de deve- 
lopper la democratie dans toutes les nations; nous refusons le nom 
,,democratie” aux regimes qui ne reposent pas sur la reconaissance de 
la liberte de rhomme. II en est ainsi pour ce qui concerne les recentes 
conceptions de ,,democratie autentiąue” et de ,,democratie progressive” , 
qui ne sont inventees que pour faciliter l ’avenement de la dictature d’un 
seul parti et de la domination uniyerselle des Soyiets.

Le totalitarisme oriental a deja supprime la liberte de beaucoip) des 
nations, et il menace ce qui leste de l’Kurope. II a aussi vide du vrai 
sens les paroles et les idees les plus elevees.

Nous sommes convaincus que le bon sens des nations leur reyiendra. 
Nous croyons que 1’ideal humanitaire de la ciyilisation europeenne re- 
naitra; nous croyons aux forces creatrices de nos nations entre les quatre 
mers; et ce sont ces convictions que sont le fondement de notre esperence, 
et de la tenacite avec laquelle nous luttons.

Au nom du Club Federal 
de l’Europe Centrale :

('—) Mika Krek, President 
(—) Juliusz Poniatowski, Vice-President 
(—) Ciril Zebot, Secretaire General.

Ronie, 2  ̂ aoiit 1945.

Dopo la fine delle  osłilita
II Club Federale delPEuropa Centrale e espressione della necessita 

di riunire i rappresentanti delle seguenti Nazioni: Albanesi, Bianco-Ru- 
teni, Bulgari, Cecchi, Croati, Estoni, Greci, Lettoni, Lituani, Polacchi 
Serbi, Sloyacchi, Sloyeni, Rumeni, Ucraini ed Uugheresi.

II corso della storia e particolarmente gli eventi della seconda guerra 
lnondiale stanno a dimostrare sino a qual punto quelle Nazioni siano 
unitę da un comune destino.

I Paesi deirintermarium ippressi dai sistemi totalitari nazional- 
socialista, fascista et soyietico, si trovano nella necessita di una comune 
difesa della loro indipendenza.
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La affinita della vita interna dei nostri popoli deriva da un analogo 
syiluppo culturale e dalia anologia delle loro strutture sociali.

L’atltaccamento alla cultura occidentale, profonde tradizioni e senti- 
menti religiosi ed ordinamenti giuridici democraticamente instaurati co* 
stituiscono le caratteristiche essenziali della nostra affinita.

Nella struttura sociale dei nostri popoli l’elemento rurale ha con- 
servato la preponderanza, potenziando il suo contributo alla vita nazionale 
di pari passo eon il progressiyo syiluppo della cainpagna e del contadino 
— libero cittadino.

Perció i Paesi deirintermarium centro-europeo, legati dalia stessa 
situazione geografica, dal loro passato storico,' dalia comune ciyilta e 
struttura sociale, minacciati dagPimperialismi che li circondano, doyreb- 
bero giungere ad una sola logica soluzione: da creazione di una unita po- 
litica per la loro comune difesa e per il loro syiluppo.

Nel momento attuale, allorche, dopo la chiusura formale delle 
ostilitó in Europa, e interyenuta anche la fine della guerra in Asia, 
numerosi popoli nel mondo manifestano la propria gioia: ad essa non 
partecipano, e non possono partecipare i popoli dell’Europa centro- 
orientale.

Sottoposti alPoccupazione soyietica, priyati delPindipendenza e dei 
piu elementari diritti della persona urnana, essi sentono piu fortemente 
che mai, nel cosidetto ,,Giorno della Vittoria” , la cupa tragicita del mo
mento. La fine della guerra porta eon se il piu assoluto disprezzo di quei 
principi, in nome dei quali fu brandita la spada.

La lotta nacąue dalia, resistenza contro 1’imposizione delFaltrui vo- 
lonta ai popoli liberi, dalia resistenza contro 1’imperialismo rapace, dalia 
resistenza contro il principio del predominio di una ,,razza eletta” su 
ąuelle ” inferiori” . La Carta Atlantica e sirnili dichiarazioni proclama* 
vano che il Diritto doveva preyalere sulla Forza, che la Giustizia ed ii 
rispetto della altrui Liberta sarebbero state il fondamento di un jiuoyo 
ordine mondiale, che il libero syiluppo dei deboli sarebbe stato tutelato 
dai forti.

Ed ecco che la guerra si chiude eon una piena affermazione di 
prepotenza, eon il riconoscimento del frutto delle conąuiste e delle 
annessioni eonie un giusto premio per i potenti, eon la formulazione di 
una nuova gerarchia di supremazia tra i popoli, in nome della forza.

Ma un tale stato di cose, fondato esclusiyamente sulla forza, non puó 
consolidarsi nel XX secolo.

Milion i di uomini neirintermarium, ansiosi di una picna e duratura 
liberta nazionale, uomini appartenenti sia a popoli che non potettero 
raggiungere 1’indipendenza nella precedente guerra mondiale, sia a popoli 
che hanno attualmente perduta 1’indipendenza, non yogliono essere schiayi, 
e non lo saranno.

Le tendenze imperialistę, che yogliono fondare Fordine mondiale 
su di una ripartizione di sfere d’influenza, sono non soltanto immorali, 
ma anche irreali. Imperocche non & vero che sia gia morto uno dei piti 
grandi ideali delFUmanita, la Pienezza della vita Nazionale dei popoli. 
Esso non si puó cancellare dalPanimo dei popoli, ne si puó sostituire 
esclusiyamente eon un ideale di benessere individuale e di massitni 
consumi, come pretenderebbero di farci credere gli esponenti del capita- 
lismo statale, o privato.

E pertanto la difesa del d i r i t t o  delle nostre Nazioni all’indi* 
pendenza, la ricerca di s o l u z i o n i  g i u s t e  e pratiche per il re" 
golamento dei reciproci rapporti tra i nostri popoli, la difesa degli ele
mentari d i r i t t i  d e l T u o m o ,  sono i nostri scopi.
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A fondamento della nostra attivit& assumiamo il patrimonio sto* 
rico del diritto europeo, il suo principio della liberttl dei popoli, il suo 
rispetto per il diritto di autodecisione dei popoli.

Per' la vita interna dei nostri popoli crediamo indispensabile lo 
sviluppo dell§ democrazia, ma contestiamo tuttavia il diritto al nome 
di democrazia a qualunque ordinamento politico che non sia fondato sul 
rispetto della liberta. Il che appunto si verifica nella costruzione dei 
nuovi concetti ,,di vera dem-ocrazia” o di ,,democrazia progressiva” , che 
non sono stati creati che al solo fine di aprire la via alla dittatura di 
un solo partito ed alla instaurazione delPonnipotenza soyietica.

II totalitarismo orientale, che ininaccia ora 1’Europa, ha gia sottratto 
ad una vita libera e normale tutta una serie di popoli, cosi come pure 
ha sottratto ai pili eleyati concetti ed alle piu elevate parole il loro senso 
proprio, sano ed onesto.

Siamo conyinti del ritorno del buon senso dei popoli; crediamo nella 
rinascita degli ideali mnairstici nella cultura, crediamo nelle forze creatrici 
delle nostre Naziom dell ’ In ter mar ium : e questo il fondamento incroh 
labile della nostra Speranza e della nostra perseyeranza nella Lotta.

Nel nome del Club Federale 
delFEuropa Centrale :

(—) Miha Krek, Presidente 
(—) Juliusz Poniatowski, Vice-Pres:dente 
(—) Ciril Zebot, Segretario Generale.

Roma, 28 Agosto 1945.

f, IX. 1945 NA MONTE CASSINO

U gro bów I
W  szóstą rocznicę wybuchu nowej wojny 

światowej nie mógł żołnierz polski podziękować 
Bogu w ojczystych świątyniach za to; że ten 
wróg, który od czoła' ziemie polskie napadł, 
został pokonany i ukarany za swe zbrodnie. 
Kraj okupuje drugi wróg, który we wrześniu 
1939 r. zadał Polsce cios w plecy.

To też najbardziej podniosłą uroczystość w 
szóstą rocznicę wybuchu wojny światowej prze 
niósł żołnierz polski na jedyny w tej chwili 
wolny szmat ziemi polskiej, na cmentarz żoł
nierzy — zwycięzców spod Monte Cassino i 
wspomnienie tamtego września połączył z po 
święceniem cmentarza tysiąca poległych, zbu
dowanego u stóp wzgórza 593.

Na modlitwę i hołd poległym zebrały się żoł
nierskie delegacje całego Korpusu i wielkich 
jednostek spoza Włoch. U mogił żołnierskich 
przyszli pomodlić się w ten dzień na Monte

udzi wolnych
Cassino reprezentanci prawowitych władz R.P. 
M. Cassino stało się miejscem, jak mówił w ten 
dzień Dowódca Korpusu, o którym „wiemy, że 
nie ma na świecie takiego drugiego, gdzieby 
tyle różnych narodów przelało swoją krew” . 
Na polskim cmentarzu zebrali się więc i wieńce 
ku czci poległych składali Anglicy i Amerykaniei 
Francuzi i Włosi. Hołd składał marszałek Ale
ksander. Na pobojowisko 6 narodów przyszli 
żołnierzowi polskiemu za jego walkę i bohater
stwo złożyć hołd i u jego mogiły własne krze
pić nadzieje ci, którzy wiedzą, że wspólna jest 
wolność ich narodów i wolność Polski. Modli! 
się w tym dniu na Monte Cassino i biskup li
tewski i łotewrski minister) salutował polski 
sztandar serbski generał, oficer Chorwat i żoł
nierz Słoweniec. Delegacja słoweńskiej mło
dzieży złożyła swój skromny a tak nam drogi 
wieniec z najprostszymi słowy: „Padlim Bra- 
tom” — Slovenska Mladina” .
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Gdy. po poświęceniu cmentarza i po naboźeń
stwie katolickim z trzech stron zabrzmiało pra
wosławne ,,AH'luja, A11 i 1 uja” i psalm ewange- 
licki i śpiew modlitewny żydowskiego kantora 
— stawał przed oczyma jeszcze jeden symbol 
Monte Cassino. Modlił się na cmentarzu Monte 
Cassino .w ten dzień tak jak szedł do natarcia na 
klasztorne wzgórza przed rokiem obok żołnierza 
Polaka jego brat Ukrainiec, jego brat Białorusin...

Nic to, że wśród masy żołnierzy Polaków 
ich było tylko nie wielu. Byli. Padli. Ich krew 
obok polskiej wsiąkła w skalistą ziemię twier
dzy. Z krwi tej Bóg dał zwyc'ęstwo. Z krwi tej 
musi powstać wolność „nasza i wasza” .

1 wrzesień na Monte Cassino nie był tylko 
dniem hołdu dla poległych. Był dniem ponowio
nych ślubów wierności tych samym ideałom, 

które wyznawali polegli.

Im ślubował Dowódca Korpusu :

„ślubujemy Wam kochani towarzysze broni, 
których duchy sprzed tronu Najwyższego napew- 
no dziś błogosławią słusznej sprawie — że nie 
sprzeniewierzymy się nigdy hasłu, dla którego 
poszliśmy w bój, hasłu : „Bóg, Honor i Oj
czyzna.”

Powtarzał wyznanie wiary poległych biskup 
połowys gdy mówił : z

„Liczymy tylko na Boga, w przekonaniu, że 
każdy rachunek oparty na zasadzie sprawiedliw 
ści w naszym narodzie przez Boga wyrównany 
zostanie” .

Najwyższy sens pierwszowrześniowej uroczy
stości u grobów spoczywających na Monte Cassi
no ludzi wolnych to słowa :

„Kto w poświęceń padt godzinę—
Ten się w innych przelał tylko”.

/. 2

Warszawa
My wszyscy wiemy o Warszawie 
i każde nasze serce drży, 
a tam już każdy kamień krwawi 
i z każdych krew wypływa żył.

Warszawo, żywa nad ruiną, 
ciebie nie zmogła przemoc carska, 
Warszawo krwi, Warszawo czynu, 
Warszawo groźna, robociarska, 
Warszawo, gniewna aż do gruntu, 
Warszawo krwi, Warszawo buntu, 
Warszawo zawsze niepodległa, 
gdzie każda twoja krwawa cegła — 
to strzał, a każdy dom — to grom, - 
ja tam straciłem bliskich, dom, 
tam miłość moja w gruzach legła, — 
i gdy żołdactwo wraże, tfpe 
twe dumne burzy barykady, 
gdy mój przyjaciel, Zygmunt Hempet, 
na bruk twój złożył pierś Hellady, 
ja..

czytam PAT-a, gryząc pięście, 
i chciałbym zdążyć, żeby lec 

' ; żeby jeszcze mieć to Szczęście.: 
grób bezimienny, dumną śmierć,

Władysław Broniewski
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Przem ów ienie G e n . Wł. Andersa 
na Sw ięcie Kresow ej Dyw izji

Żołnierze Dywizji Kresowej ! Chcę przede wszystkim nie tylko w 
imieniu własnym, ale i całego 2 Korpusu, od generała do najmłodszego 
szeregowego złożyć 5 Kresowej Dywizji Piechoty serdeczne życzenia w dniu 
jej święta. Wiecie dobrze z jaką wielką miłością, nadzieją i wiarą odnosi 
się do Was cały 2 Korpus.

Kiedy dziś przechodziłem przed waszymi szeregami, mało już zna
lazłem znajomych twarzy spośród tych, którzy kiedyś w Tatiszczewie i 
Tocku tworzyli zręby Piątej i Szóstej Dywizji. To były jedyne dwie Dy
wizje, którymi rozporządzałem wtedy w tych pamiętnych chwilach, gdy 
powstała Armia Polska w ZSSR, kiedy nie było jeszcze wiadome, czy z 
tych ludzi wypuszczonych z więzień i obozów będzie wojsko.

Pamiętam dobrze te pierwsze defilady i przeglądy. Spojrzałem wtedy 
w oczy Żołnierzy. Oczy te £yły i mówiły: mamy w sobie wiarę i potęgę. 
I dlatego wiedziałem odrazu, że z tych ludzi będzie Armia. Ta wiara w 
słuszność ideałów, o które walczyliśmy i wiara w Boga pozwoliła nam 
przetrwać najcięższy, zdawałoby się, okres, kiedy Niemcy i Rosja, podaw' 
szy sobie rękę, chciały zmazać Polskę z mapy świata. Ale Bóg zdziałał', że 
wyszliśmy z granic ZSSR do dalszej walki o Polskę i wolność narodów.

Wiecie dobrze, ilu ludzi zatrzymano w Rosji, wiecie też ile rodzin na
szych zdołaliśmy stamtąd wyprowadzić i tylko dzięki temu, gdziekolwiek 
te rodziny Są, czy w Afryce, czy w Indiach, czy na Bliskim Wschodzie, 
mają, o czym wiem z raportów, zapewniony byt i możliwości życia.

Ale kiedyśmy wyszli z ZSSR, kiedy przekonaliśmy się ile ludzi tam 
zmarniało, kiedy musieliśmy jeszcze oddać ludzi do lotnictwa, marynarki 
wojennej, floty i do spadochroniarzy, okazało się, że nie starczy nam ludzi 
na Armię i że musimy się sformować w Korpus. Rozbudowaliśmy Wspa
niałą Brygadę Karpacką w Dywizję, a z Waszej dawnej Piątej i Szóstej 
Dywizji stworzyliśmy jedną dywizję — Kresową.

Nazwałem ją Dywizją Kresową, byśmy zawsze pamiętali, że Dywizja 
ta bić się będzie o granice Polski. Nadałem brygadom nazwy: Wilno i 
Lwów nie tylko dlatego, że stamtąd pochodzi większość z Was, nie tylko 
dlatego, że całą Polska, przeżywając straszliwe deportacje na wschód, prze
suwała się przez te dwa miasta, ale też i dlatego, że wszyscy czuliśmy, że 
właśnie Kresy Wschodnie będą zagrożone bardziej niż inne ziemie polskie. 
Bo wierzyliśmy zawsze, i tak się stało, że Niemcy będą pobite i po ich 
pobiciu otrzymamy na Zachodzie to, co nasze.

. . . I  choć przeżywamy moralnie tak ciężkie chwile, to wiara w Opa' 
trznóść i w słuszność sprawy dalej nas nie opuszcza i wierzymy, że nie ma 
prawdziwego pokoju, dopóki nasza sprawa, dla której właśnie Dywizja 
Kresowa przelała tyle krwi, nie będzie załatwiona. Wierzymy, że jako 
„Mała Polska” wrócimy do Kraju z naszymi sztandarami, armatami i czoł
gami.

...Zasługą starych żołnierzy było, że sworżyliśmy wojsko, że w tej 
pamiętnej, bitwie o Monte Cassino i w innych sławnych bitwaeh Dywizja 
Kresowa razem z Dywizją Karpacką szła od zwycięstwa do zwycięstwa. 
Ale wszystko to działo się dlatego, że tak chciała Ópatrtność. Bóg wypęo- 
wadził nas z niewoli w ZSSR, abyśmy na cały świat mogli wynieść SpraWę 
Polską. I Bóg prowadzi nas dalej.
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Dziś, kiedy prasa i radio nie służą nam, a my nie mamy możności 
prowadzenia kontrakcji, musimy umieć zachować spokój i nie dać się spro
wokować. Trwamy i wytrwamy, bo jesteśmy rycerstwem. Wrócimy do Pol
ski, która dziś razem z nami śpiewa: Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie. Do Polski takiej, o jaką walczyliśmy: Wolnej, Niepodległej, Nieu- 
•zczuplonej.

I nie ma godniejszych rąk, w które możnaby życzenia powrotu do 
takiej Polski złożyć, jak ręce żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty i nie 
ma innego okrzyku, który potrafiłby lepiej oddać nasze najgorętsze uczucia 
jak ten okrzyk : Niech żyje Polska!

Żołnierze!
Obchodzimy dziś czwartą rocznicę powstania naszej Dywizji.
Cztery lata temu powstała 5 Kresowa Dywizja Piechoty.
Przybywaliśmy z tajgi i tundry zimnej Syberii, obdarci i głodni, by 

tworzyć oddziały polskie, a przyświecał nam wielki cel — walka o wol
ność Ojczyzny i świata. Ten cel był dla nas świętością i bodźcem, gdy orga
nizowaliśmy się i szkolili w bardzo ciężkich warunkach. Poprzez śniegi 
Syberii, poprzez gorące piaski Iraku i Palestynę wiódł nas szlak do sło" 
necznej Italii.

Tutaj we Włoszech dane nam było rozsławić imię Polski i naszego 
oręża; tutaj złożyliśmy naszą największą daninę krwi w walce o wolność.

Narazie cel nasz nie został jeszcze osiągnięty. Zadanie mimo wy
siłków nie zostało jeszcze zrealizowane. Przebyliśmy pomyślnie jedynie 
pierwszy etap dziejowy i Ojczyzna wymaga od nas dalszych wysiłków, 
wytrwałości i jedności.

Pomimo naszych wysiłków żołnierskich, pomimo podeptania buty 
germańskiej — nie jest nam dziś dane obchodzić uroczyście naszą czwartą 
rocznicę w wolnej Polsce.

Na progu piątego roku istnienia naszej rodziny dywizyjnej możemy 
z dumą spojrzeć wstecz — a ponadto musimy stwierdzić, że przyszłość 
wymaga od nas silnej i niezachwianej postawy, tym twardszej, im większe 
będą przed nami piętrzyły się trudności, stawiane przez wroga od zewnątrz 
i od wewnątrz.

Zadaniem naszym na dziś i na jutro jest zachować wzorową postawę 
żołnierską i dać światu przykład — jaką godność i spokój powinni za
chować prawdziwi bojownicy, walczący o ,,Waszą i naszą wolność” .

W tym nowym okresie mamy zachować spokój i jedność i świecić 
przykładem naszym braciom, którzy są czasowo ujarzmieni.

Tak, jak kiedyś nagliłem i wzywałem Was do wysiłku, do szybkie
go parcia wprzód bez oglądania się na boki — tak dzisiaj życzę Wam 
wzorowej postawy żołnierskiej, godnej dobrego obywatela i Polaka i wzy" 
wam Was do spokojnej i równej pracy na czasowym postoju w drodze 
do wolnej i niepodległej Polski.

na dzień
Mp., dnia 15 września 1945 r.

Dowódca 5  K re so w e j D yw iz ji P iechoty

(—) Sulik Nikodem, gen. brgg.
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4 la ta
25 sierpnia 1941 r. Jakiż to był cudny dzień! 

Blaski porannego słońca oświetlały otaczające 
nas lasy. Cienie pobliskich drzew mieszały się, 
załamywały, by w niedalekiej zaraz od.eglości 
zlać się w jedną ciemną plamę, wytworzoną 
przez zdrętwiały w ciszy bór. Nieliczne w (tych 
północnych okolicach ptactwo też zamilkło jakby 
oczarowane pięcnoścą poranka. Nawet znienawi
dzone przez nas baraki drewniane, zapluskwio- 
ne i zawszone, mieniły się złocistą poświatą w 
promieniach słońca.

A w-ewnątrz obozu, popod siatką szeregu ogro
dzeń z drutów kolczastych, sunęły sę  postacie 
ludzkie, podobne raczej do cieni. Jedni w bu
tach, inni w łapciach, inni w jakichś niby san
dałach, co stanowiło wspomnienie dawniej po
siadanego własnego obuwia, inni zgoła boso, al
bo w uszytych chodakach.

Wszyscy ciekawie patrzyli w dal przez sieć pa
jęczą drutów. Oto na środku zakazanej „zony” , 
gdzie normalnie można było pracować pod do
zorem uzbrojonych „bojców” , pośpiesznie 
wznoszono- trybunę.

Żołnierze polscy wiedzieli już od szeregu dni, 
że na terenie Z.S.R.R. ma być stworzona su
werenna Armia Polska pod dowództwem gene
rała Andersa. Naczelnik obozu zapowiedział, 
iż być może nawet sam gen. Anders do nas 
przyjedzie.

Jakżeż! Było nas około 10.000 ludzi pośc'ą- 
ganych głównie z dorzecza Pieczory, północnej 
Dżwiny i półwyspu Kola.

Żołnierze poniewierani, poniżani, głodzeni i 
gnębieni północnymi mrozami tak dalece zatra
cili zaufanie do władz sowieckich, że do ostat
niej chwili nie wierzyli w szczerość ich zapew
nień.

— Niech nam dadzą naszych dowódców, to 
wtedy możemy iść do wojska — pow adali.

— Chcą zrobić z nas wojsko polskie, ale do
wódców naszych nie wiadomo gdzie trzymają!

mówili inni.
— Lipa! Potrzebują żołnierza, mydlą nam 

oczy armią polską i chcą, abyśmy się tylko 
zgodzili, a później napchają nam tych swoich 
„komandirów” i będą chcieli, by iść na front. 
Nie ma głupich! — zapewniał jeden z kolegów, 
któremu szkorbut powyżerat zęby, że tylko je
den mu został.

Taki mniej w'ęcej panował wśród żołnierzy 
nastrój w dniach oczekiwania na przyjazd gen. 
Andersa, albo jego przedstawiciela. Byli nawet 
i tacy, co się zastanawiali, w jaki sposób można 
by sprawdzić autentyczność dokumentów tej 
osoby, która do nas przyjedzie.

— Bo bolszewicy są do wszystkiego zdolni. 
Oni mogą wszystko zrobić, mogą podstawić 
swoich ludzi, byleby nas zwerbować do swego 
wojska — utwierdzali swoje niedowiarstwo po
niektórzy.

Jakież musiały być przeżycia tych ludzi, jaka 
poniewierka i zgnębienie skoro aż do tego stop
nia zatracili oni wiarę i zaufanie!

Z drugiej strony niewypowiedziane pragnienie, 
spontaniczna myśl, gwałtowne pożądanie odro
dzenia prawdziwie suwerennego wojska polskie
go wezbrały w sercach ludzkich po brzegi, iż 
nieprawdopodobieństwem wydawało się spełnie
nie ukrytych marzeń.

„Bojcy” niebawem wykończyli budowę. trybu
ny, a za chwilę zwisły nad nią flagi narodowe; 
polska i sowiecka. Po całym oboJe. przeszedł 
jeden wielki a s.łumiony pomruk zadowolenia. 
Jakby głębokie westchnienie wyrwało sę  z 
piersi d .̂ies ęciotysięcznej masy.

Jakiż cudny był ten dzień!
Około godziny dziesiątej poczęto formować 

kompanie, po czym w kolejności numerów wy
prowadzono nas na ową zakazaną „zonę” i usta
wiono w czworoboku koło trybuny.

Za chwilę wszedł na trybunę cywilny pan w 
towarzystwie przeróżnych „komandirów” so
wieckich. Skromne, brązowe ubranie, wymęczo
na, blada twarz- i jak papier blade czoło.

„Żołnierze! Imieniem Rzeczypospolitej, z 
upoważnienia generała Andersa, naszego do- 
vódcy, oznajmiam wam o tworzeniu się na te
renie Związku Sowieckiego suwerennej Armii 
Polskiej pod dowództwem gen. Andersa. Rzecz
pospolita nikogo nie zwolniła od spełnienia 
powszechnego obowiązku służby wojskowej. 
Dlatego też, jak tu jesteśmy, stanowimy wojsko 
polskie'1...

Na zakończenie przemówienia cywilny pan 
podał komendę; „Oficerowie, którzy są w sze
regach i którzy do tej pory nie ujawnili swoich 
stopni, pozostaną, a kompanie odmaszerują do 
koszar” . Cywilny pan przemówił po żołniersku.
W każdym słowie żołnierz wyczuł żołnierza. 
Zanim skończyło się przemówienie — poprzez 
wszystkie szeregi błyskawicznie szeptem podano 
sobie wiadomość, że cywilny pan jest w stopniu 
pułkownika i nazywa się Sulik. Tylko imien.a 
nikt nie znał. v

— Nie, nie, nie ma lipy! — szepcą żołnierze.
To swój człowiek, to przecież widać ze wszyst
kiego. —

Radość wzbiera w sercach, a oczy zachodzą 
mgłą, usta poruszają s ę w uniesieniu, zmęczo
ne ciała prężą sfę bezwiednie. Kompanie odcho
dzą jakby odmłodzone, jakby im nagle sił przy
było, nogi na próżno usiłują w piasku dać 
odgłos przybicia.

Maszeruje kompania podoficerska. „Równy 
krok!” Jakiż to był równy krok ! Jakie równanie!
Ci zmęczeni dwuletnią poniewierką ludzie tak 
wykonali ten krok, iż wszyscy przyglądali się 
w niemym uniesieniu. Bolszewicy nie mogli 
wyjś ć z podziwu dla formy, jaką ten żołnierz 
potrafił zachować.

Na placu zostało przeszło dwudziestu ofice
rów, a wśród nich jeden w stopniu podpułkow
nika. Trzeba było widzieć twarze bolszewików, 
ich okrópne zmieszanie, rzekłbyś zachłysnęli 
się wściekłością. Mimo tak wypróbowanych
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metod, mimo tylu sposobów nie zdołali wykryć 
wszystkich oficerów.

Na drugi dzień komisje lekarskie rozpoczęły 
prace przeglądowe. Przystąpiono do rejestracji, 
szeregowych.

Po obozie przebiegła wieść — gdzie i czym 
dowodził pułkownik Sulik. Znaleźli się podofi
cerowie, którzy znają pułkownika osob ście, 
którzy byli jego podkomendnymi. Zastanawiało 
wszystkich, dlaczego ,,komandiry” i enkawu
dziści tak nieodłącznie i na każdym kroku to
warzyszą pułkownikowi?

— Toć żeby z nami nie mógł gadać — wy
jaśnia jakiś rezolutny chłopak. — Czy do tej 
poiy nie poznaliście jeszcze bolszewików? —

W ciągu kilku dni zostali poddani przeglą
dowi wszyscy znajdujący się w obozie żołnie
rze. Już przed pierwszym wrześniem odeszły 
pierwsze transporty wmjska do miejscowości, 
gdzie miała nastąpić organizacja tworzących się 
polskich dywizyj. Ogromna większość tych żoł
nierzy odjechała do Tatiszczewa koło Saratowa, 
gdzie powstała 5 Dywizja Piechoty.

Tak więc już w obozie koncentracyjnym, oto
czonym lasami, w odległości 45 km od m. 
Wiaźniki n/Wiaźmą powstały zręby Dywizji 
Kresowej.

3 września 1941 r. bardzo wczesnym rankiem 
załadowano nasz transport na platformy do 
przewożenia drzewa. Odjechaliśmy do portu na 
Wiażmie.

Szeroko odetchnęły piersi nasze czystym, choć 
zatrutym rosyjską rzeczywistością, powietrzem. 
Pierwszy to raz w sowieckich warunkach jecha
liśmy bez „bojców” , bez straży i psów, bez 
enkawudzistów. Co działo się w naszych ser
cach, łatwo przypomni sobie każdy, kto chwdle 
te przeżywał. Cicho było i jasno, powietrze 
rzeźkie. Oczy nasze błądziły po rozległych 
przestrzeniach leśnych, gdzie las już w ogrom
nej częłci został wytrzebiony.

Do dnia 8 września wszystkie transporty 
przybyły do miejsca postoju Dywizji.

Tatiszczewo! Słowo nabrzmiałe cierpieniem 
i radością, smutkiem i weselem, pracą, entu
zjazmem i straszliwą walką o wytrwanie.

Szybko przeprowadzona została organizacja 
Dywizji. Utworzono pułki piechoty, wydzielo
no kawalerię, zorganizowano samodzielne jed 
nostki broni i służb.

Dnia 15 września 1941 r. wydany został pier
wszy rozkaz organizacyjny. Dywizja została zor
ganizowana.

W dniu tym po raz pierwszy przyjechał do 
Dywizji Dowódca Polskich Sił Zbrojnych na 
terenie ZSRR., generał Anders.

Wymęczonaj blada twarz, błyszczące przeży
tym cierpieniem oczy, utykający na nogę po 
odniesionych w walkach 1939 r. ranach. Snąć 
nie za troskliwą miał opiekę w więzieniu mo
skiewskim. Powoli przechodzi podpierając się 
laską przed długimi szeregami wojska, wni
kliwie patrzy w oczy żołnierzy jakby chciał 
zawrzeć w sobie ich myśli i uczucia.

Tak oto dzień 15 września 1941 r. przeszedł 
do historii 5 Kresowej Dywizji Piechoty jako 
dzień jej narodzin, jako chwila odrodzenia.

Dziś, kiedy przypada czwarta rocznica istnie 
nia Dywizji, trudno się oprzeć poczuciu dumy 
z jej osiągn'ęć i sukcesów.

,,Wiele fal na wodzie, a obłoków na nićbie 
upłynęło od tego czasu, a jednak pamięć skrzy
dlata ustawicznie przesuwa przed oczyma” nie 
wspomnienia cichego i radosnego życia, ale 
trudnego, uciążliwego wysiłku żołnierskiego, 
samozaparcia i nad wyraz nieustępliwego trwa
nia.

Po czterech ciężkich miesiącach organizacji 
i szkolenia w Tatiszczewie Dywizja została 
przesunięta do doliny Fergańskiej w środko
wej Azji, by tam w nielepszych warunach. kon
tynuować prace.

Dopiero wyjazd Armii Polskiej w miesiącu 
sierpniu 1942 r. z Rosji przez Iran do Iraku 
przyniósł nam prawdziwe poczucie wolności.
I tu nastąpiły zasadnicze przemiany organiza
cyjne w życiu Dywizji. W równym stopniu 
uległ przemianom psychicznym żołnierz.

Intensywne odżywianie oparte o angielskie 
racje wyżywienia pozwoliło doprowadzić żołnie
rza do należytej kondycji fizycznej.

Roczny pobyt w Iraku, najpierw w Khanaąui- 
nie, w pobliżu granicy irańsko-irackiej) a na
stępnie w okolicach Kirkuku, dal możność na
leżytego wyszkolenia, opanowania wszystkich 
środków walki współczesnej, przygotowania 
ogromnych kadr kierowców pojazdów mecha
nicznych. Jednym słowem pobyt w Iraku po
zwolił przygotować Dywizję według najbardziej 
nowoczesnych wymogów do zadań na miarę o- 
siągniętych sukcesów.

Tam. nastąpiła kilkakrotna zmiana dowódców 
Dywizji. Ostatecznie dowództwo objął gen. 
Sulik (wtedy jeszcze w stopniu pułkownika).

Generał Sulik więc zrządzeniem losu miał 
prowadzić Dywizję poprzez wszystkie etapy 
triumfu i cierpienia, bólu i chwały.

Po wyjeździe we wrześhiu 1943 r. z Iraku 
każda następna zmiana miejsca postoju była 
coraz krótsza, coraz szybciej zdążaliśmy do 
wyznaczonego celu.

Trwający niecałe cztery miesiące pobyt w 
Palestynie, to już chwila tylko, zamkn'ęta zor
ganizowanymi na szeroką skalę manewrami, 
poprzedzającymi bezpośrednie wejście do akcji.

Najkrócej trwał pobyt w Egipcie, bo zaledwie 
półtora miesiąca. Tu Dywizja przygotowywała 
się do przejazdu przez morze. Przejazd ten od
był się od 4 do 23 lutego 1944 r

Od tego momentu rozpoczął się jeden nie
przerwany łańcuch, trudu, wysiłku, potu, krwi 
i cierpienia, ale też Wspaniałych sukcesów, 
triumfów i osiągnięć żołnierza polskiego, żoł
nierza Dywizji Kresowej, który poprzez lądy 
i morza wędrował, by, stanąwszy na szlaku hi
storycznym, wskrzesić najwspanialsze tradycje 
oręża polskiego, okryć sztandary swe nieśmier
telną chwałą w walce o cudzą i. swoją wolność.

Od Monteąuilla, do Widma, St. Angelo, Pie- 
dimonte, przez całą kampanię adriatycką, An- 
conę, aż do Bolonii włącznie, przez skaliste 
Apeniny i rwące potoki górskie, od zwycię
stwa do zwycięstwa szedł ten żołnierz nieustę
pliwie, nieugięcie, znacząc szlak swjój szerega
mi mogił i strugami kruu.
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Wielkość czynów i osiągnięć leży sama w 
sobie. Nie potrzebuje świadectwa, bo świadec
two to tkwi w samej istocie tych czynów. Ale 
też wielkość tych czynów leży także w sposobie 
naszego odczuwania, ?. więc leży .w nas sa
mych zarówno u tych, którzy byli świadkami i 
uczestnikami wydarzeń, jak i u tych, którzy 
z kart historii poznawać będą ogrom wysiłku 
i ofiar żołnierza polskiego.

Toteż czas, jaki nas coraz bardziej będzie 
oddalać od momentu przeżyć, może przypró
szyć pyłem zapomnienia niektóre ich szczegóły, 
może wywołać pewne zmiany w naszym su
biektywnym odczuwaniu prawdy. Może to tym 
bardziej wywołać w przyszłych pokoleniach.

Prawda sama w sobie nie zostanie zmienio
na. A prawdą tą są setki i tysiące móg ł tych 
najlepszych spośród naszych braci, którzy w

ofiarnej walce złożyli swe życie, których pro 
chy legły na cichy i wiekuisty spoczynek w 
ziemi włoskiej, by zza grobów śnić mogli o 
Polsce) jaką wspólnie w sercach naszych pie
lęgnowaliśmy i pielęgnujemy.

Dziś, w czwarte święto Dywizji Kresowej, kie 
dy na całym globie ziemskim umilkły działa, za
milkł szczęk broni, jedynym żołnierzem na 
świecie, któremu nie wolno myśleć o lemieszu 
i rodzinie, o pieleszach domowych, jest żoł
nierz polski, żołnierz Dywizji Kresowej. I tak 
jak cztery lata temu musiał on podjąć walkę 
najcięższą o wytrwanie i przetrwanie, tak dziś 
musi nieustępliwie trwać i o to wytrwanie wal
czyć.

Bo... nasz alarm nie zogtał odwołany, nasz 
alarm trwa!

Aleksander Wieliczko

Ś W I Ę T O  K R E S O W E J

Święto żołnierza-obywatela
15 września był dniem pełnym słońca nad 

brzegiem modrego Adriatyku. Nad brzeg mor
ski przymaszerowały w ten dzień kompanie, 
bataliony i pułki Kresowej, by modlitw* Aj 
defiladą, ogniskiem i koncertem, uściskien W 
rąk i wspólną pieśnią, smutną zadumą nad ^

TOS

Szczególnie prawem patrzącego z boku trze
ba wyraźnie powiedzieć, że święto 5 K.D.P. 
stało sję czynem politycznym i ideowym pier
wszorzędnego znaczenia,

K a z a n ie  b is k u p a  potow ego
...Ustawione w wielki czworobok na nadmor-tymi, co odeszli i o tych do których da’e k o ^  ir u s u ™ c. w 'k‘ . , •,, T T ,

i śmiechem rubasznym, towarzyszem ż o łn ie r k iskim stadionie oddziały.. Dywizji wysłuchały
skiej twardej doli. zaznaczyć ten dzień, w i f P oloLweL mSZy, ^ . ięl V . J  kaZania’ w ktor>'"’ 
którym zaczął się piąty rok wędrówki
łączki i trwania upartego i walki nieustannej 
w szeregach Dywizji.

Nie łatwo było w tym roku święcić uroczy | 
sty dzień rocznicy powstania Dywizji, gdy’
.przemoc sowiecka i krótkowzroczny egoizm!
zachodu zadają nieustannie ciosy nadziejom, z: _,  , .
którymi pod sztandarem 5 kId .P. z b l e d ł y ®  . KP  ‘ . utkwiły m, szczególnie w p»-
s:f rzesze lagierników przed 4 latami na rosy] P " 1.?'.1/  «JT» . czyn
skim wygnaniu. Gdy ‘nie spełniły się jeszcze

ks. biskup połowy mówił m. in. :
„Panie Generale, Drodzy żołnierze 5 KDP! 
Jako biskupowi polowemu przypadł mi w 

^udziale zaszczyt złożyć Waszej Dywizji w 
^czwartą rocznicę Jej powstania, moje życzenia. 
1 Widzieliśmy się po raz pierwszy na pogra
niczu Afganistanu i Chin. Trzy czyny Wasze 

tego czasu utkwiły mi szczególnie w pa-

nadzieje tych, którzy dołączali do Kresowej w 
jej długiej wędrówce. Gdy trzeba, by móc g| 
wolność walczyć nie do Kraju śpieszyć, a na 
obczyźnie pozostać.

Dywizja potrafiła i w takiej chwili nawet w 
obchodzie swego święta w ton najwłaściwszy 
uderzyć i przy okazji święta wydobyć nie łza 
wą nutę wspomnienia i zawiedzionych nadziei,

religijny.
W Dżałał Abadzie był olbrzymi kopiec Dźa- 

lała. Stanęliście na nim obozem. Gdy ludność 
miejscowa zwróciła się do Was, byście usza- 

fnowali ten kopiec jako narodową pamiątkę, 
|opuściliście go natychmiast, nie tylko tym czy

nem, ale i całym obejściem swoim pozyskując 
serca tamtejszego ludu.
 ̂ Któż to byt ten Dżałał? Dżałał był jedy- 

a7 nym ks ęciem i mocarzem, który nie ugiął 
a męską decyzję dalszej upartej walki podkre-| s;ę przed przemocą Dźingis Chana, chociaż 
ślic, świątecznymi chwilami obchodu już nie NU władza jego sięgała wówczaę? od Korei, od Pa- 
rylko wśród swoich żołnierzy, ale, za co ]e;fsf cyfiku do Odry i do Karpat. Znalazł się ktoś 
wdzięczność szczególna s;ę należy, i dla za-|^ przecież, kto Dżingis Chanowi rzucił stanowcze 
proszonych zewsząd gości słowem i postawą |  nie! Był przeto Dżałał wyrazicielem tego du- 
świecić przykładem tej woli walki, której vU| cha niepodległości, który i w Was żyje. życ. ę 
swej wędrówce wystawiła pomniki takie jak |  Wam, abyście zawsze umieli tego ducha nie- 
,,Widmo” , San Angelo, Gaiano. } podległości wcielać w życie, w akcję i w czyn.

1 dlatego warto i trzeba z obchodu czwartej ‘ Czyn naukowy. W Białowieszczence, koło 
rocznicy powstania Dywizji zapanrętać zda f Syrdarii tam, gdzie doszły podboje Aleksandra 
nia, które na nim padały i fragmenty postawę |  . Wielkiego Macedońskiego, tam były Wasze uni- 
Dywizji demonstrujące, wersytety — podchorążówki." Tam myśtfi ku-
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Kazanie biskupa polowego
(hot. K. HrynkiewiizJ

liście de przyszłego zwycięstwa i każdy z Was 
płonął myślą najmiększej i pełnej dla Ojczyzny 
otiary. Żyły w Was bowiem słowa wieszcza : 
„A biada, kto odda Ojczyźnie pól duszy...”

Trzeci Wasz czyn to czyn religijny. Pamię
tacie wraz ze mną Suzak, gdy przy 65 ttap- 
nicwym upale bierzmowałem Was i dzieci,
które wtedy do nas -przyszły, a których już 
niestety nie moglśmy ocalić. Pam ętarn Waszą 
wć*vczas akademię ku c..ci Chry^t..sa Króla.
Za Wasz wtedy religijny przykład, za 'waszą 
postawę jako pasterz \Vasz składam Wam ser
deczne podziękowanie.

Szliście potem zawsze naprzód) byliście zwy
cięzcami wielu b tew.

Dz.ś składam Wam najserdeczniejsze granu
lacje i życzenia na przyszłość w życiu oso
bistym i narodowym, błogos;a.vieńst.va Bożego 
i zdrowia, a nade wszy.-t o kontaktu z Mat", ą 
Boską Ostrobramską, Was ą szc,.egó rą  op e- 
kunką, którą macie na oorazach rwoicu i w 
sercach swoich, kt ra Wam błogosł w. i Was 
nie opuści. Składam Wam życzenia, żeby s ę 
spełniły słowa hymnu, który z: śpiewamy wkrót
ce, a w którym prosić łędziemy Boga, by 
przywrócił nam Ojczyznę wolną i niepod.egłą 
i żeby nas do wolnej, niepodległej i nieuszczup- 
lonej doprowadzić raczył. Amen” .

Po mszy Dowódca Korpusu dekorował żoł
nierzy Kresowej krzyżem Virtuti Miiitari i mó
wił do nich :

„Mam to wielkie szczęści odznaczyć Was 
najwyższym naszym odznaczeniem. Daję Wam 
to, co Polska może dać gwym synom najwięk
szego. Daję Wam te odznaczenia wespół z 
Wami wierząc, że dojdziemy, że wrócimy do 
Polski wolnej, naprawdę niepodległej, do takiej

Polski, na jaką przysięgaliście Bogu i naszym 
sztandarom” .

[Przem ów ienie  G e n e ra ła  S u lik a

Z kolei mówił do swoich żołnierzy Dowódca 
Dywizji :

„Przeszło sześć lat od chwili, gdy Naród 
Polski wystąpił do walki w obronie tego, co 
zarówno dla Narodu jak i jednostki jest naj
droższe, w obronie wolności. Przegraliśmy 
pierws ą bi;wę, bo przemoc wroga była zbyt 
wielka, bo wz ęto nas we wraże kleszcze.

Wtedy wszystko, co w Narodzie spodlić s‘ę 
nie chciało, poszło walczyć. W Kraju też cały 
Naród powstał do walki.

Dziś 4 lata mijają od czasu jak gromada ła- 
gierników, włóczęgów zebrała s ę  na placu w 
Tat szcze,vie, ażeby się stać 5 Kresową Dy
wizją P.echoty.

Ekscelencja Ksiądz Biskup i ksiądz proboszcz 
wspominali te chwile z życia naszego w Rosji 
— górne i chmurne, chwile p"ękne, bo czuliś
my w sercu wielkość ofiary i naszą do tej 
ofiary goto.vość.

Gdy patrzymy na mapę, krętą linią rysuje 
s"ę nasza żołnierska droga. Ale Wy chłopcy 
wiecie, że to była droga prosta, z której Dy
wizja nie zeszła ani na pół kroku, droga ho
noru i obowiązku. Przybyliśmy do Włoch sy
piąc po drodze kopczyki mogilne i składając 
tę ofiarę, do której byliśmy gotowi.

Tu na ziemi włoskiej nie tylko odnosiła Dy
wizja zwyc ęstwa ale zgarniać zaczęła pod swe 
sztandary naszych braci z Kresów Zachodnich. 
Dziś Dywizja jest nie tylko dywizją naszych 
Kresów Wschodnich, ale jest również dywizją 
naszych Kresów Zachodnich, Już nie tylko



Wilnó i Lwów, ale i Śląsk i Poznań zlały sif 
w jej szeregach i jednakie nabożeństwo żywimy 
do Matki Boskiej Ostrobramskiej jak do Matki 
Boskiej Piekarskiej, Dywizja z Kresów uczy-

(Fot. K. Hrynkiewicz)
Dowódca Korpusu dekoruje 
krzyżem „\inuti Militari“

nila swój sztandar, bo my rozumiemy i wie
my, że bez Kresów nie ma wielkiej Polski, 
wiemy, że nie ma Polski zarówno bez Kre
sów Wschodnich jak bez Kresów Zachodnich.

Wiemy, żeśmy, sęli drogą prawą i wczoraj, 
kiedyśmy na polu bitew patrzyli w oczy Niem
com, i wtedy kiedyśmy w niewoli śmiało w 
oczy patrzyli bolszewikom. Ale i dziś, ani wo
bec Anglików, ani wobec Amerykanów, ani wo
bec Francuzów, ani wobec nikogo oczu nie o- 
puścimy i każdemu śmiało w oczy patrzeć 
możemy.

Prosta musi być nasza droga, bo taki jest 
nasz los i nasz historyczny nakaz. Nie może
my gię sprzeniewierzyć duchowi narodu i ho
norowi. Będziemy walczyć do końca i jesteśmy 
głęboko przekonani — do zwycięskiego końca.

Myśli nasze biegną dziś do Kraju, do ruin 
Warszawy, do Wilna i Lwowa. Zawsze jedyną 
naszą myślą żołnierską jest Polska.

Wyrazem naszych uczuć żołnierskich niech 
będzie okrzyk: Najjaśniejsza Rzeczpospolita 
Polska, Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol
skiej Władysław Raczkiewicz, legalny Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej z Premierem Arci
szewskim na czele niech żyją!

kołnierze! Ran General Anders, nasz kocha
ny Wódz, który był z nami wszędzie i wy
prowadził nas z niewoli sowieckiej, który pro
wadził nas przez swe wspaniałe kierownictwo 
ku wielkim zwycięstwom i wierzymy do ostat
niego zwyc'ęstwa nas doprowadzi — niech żyje!

Są wśród nas drodzy goście z panem mi
nistrem Janikowskim na czele. Są wśród nas 
Dowódcy Wielkich Jednostek. Jest ks ądz pra
łat Meysztowicz, przedstawiciel Ambasadora 
Pappee. Jest nasz stary towarzysz broni, szef 
BLU, bryg. Fritsh. Nasi drodzy goście niech 
żyją!

Panie Generale, Żołnierze Kresowej zamiast 
zwykłych w takich wypadkach przyjęć składają 
na Twoje ręce ponad 500.000 lirów, w której 
to sumie nie ma jeszcze ofiar 6 Lw. Bryg. 
Piech., które złożę później, na potrzeby sprawy 
polskiej” .

Żołnierz Kresowej zrozumiał (przemówienie 
swego dowódcy. Żołnierz Kresowe; rozumie 
i wie, że na Jego barkach żołnierza i oby
watela spoczywa dziś odpowiedzialność i trud 
nie tylko stałej do walki zbrojnej gotowości, 
ale i stałego utrzymania takiej postawy moral
nej i ideowej, któraby nikomu nie nasuwała 
wątpliwości o wierności żołnierskich szeregów 
dla Rzeczypospolitej i Jej Rządu. Rozumie żoł
nierz Kresowej, że jego zaszczytnym obowiąz
kiem jest stała gotowość do ofiar na rzecz 
sprawy polskiej, której pieniężna składka w dniu 
św‘ęta Dywizji była dostojnym symbolem. Wie 
bowiem żołnierz Kresowej, że ktokolwiek co
fałby uznanie legalnemu polskiemu rządowi, 
on, żołnierz-obywatel, nigdy nie cofnie ani

(Fot. A. Chruściel)
Gen. Sulik przemawia

polskiej sprawie, ani swemu rządowi, uznania 
i poparcia w każdej postaci i tym je większą 
będzie otaczał troską i tym będzie je nawet 
największą ofiarą z własnych wspierał fundu-
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szów im bardziej byłaby polska sprawa fak 
tycznie czy pozornie samotna.

Toteż ze szczególną wdzięcznością przyjął 
żołnierz Kresowej uznanie dla postawy Dy
wizji w przemówieniu Dowódcy Korpusu (po
danym na osobnym miejscu naszego pisma — 
przyp. red.) Raz jeszcze to swoje uznanie dla 
Dywizji podkreślił Dowódca Korpusu, gdy po 
przemówieniu składał osobno życzenia imieni
nowe generałowi Sulikowi mówiąc :

„Chciałem równocześnie złożyć najserdecz- 
nejsze życzenia generałowi Sulikowi, który ma 
to szcręście, że dzień jego imienin zbiega sięi 
z dniem święta Dywizji. Generał Sulik jest 
moim starym towarzyszem. Razem byliśmy w 
kryminale, razem byliśmy w c'ężkich i chwa
lebnych chwilach. Ja mu serdecznie życzę, aby 
Bóg pozwolił, by pod jego dowództwem kro
czyła ku n:epodleg'ej Polsce 5 ta KDP tym 
twardym, żołnierskim i spo ecznym krokiem, 
którym kroczyła dotychczas. Niech żyje generał 
Sulik!” .

D e f i la d a  i o g n is k o
Oddziały przegrupowały się, po czym ruszyła 

defilada Dywizji, którą odebrał Dowódca Kor
pusu w otoczeniu ministra Janikowskiego, ks. 
biskupa Gawliny i dowódców Wielkich Jed
nostek.

Szły w takt „Warszawianki” najstarsze baony 
dywizji — baony Wileńskiej Brygady, baon 
ckm ów, ułani, sz!y pułki artylerii lekkiej, pe- 
lociarze, saperzy, sanitarna, zaopatrzenie. W 
doskonałej postawie wszystkich oddziałów, w 
równym, twardym, defiladowym kroku z tru
dem brał swe naturalne pierwszeństwo baon 
szkolny.

(Fot. K. Hrynkiewicz)
Defilada

Lecz ktoś, kto patrzył z boku na maszeru
jącą wspaniale Dywizję — nie na krok żoł
nierski, a na twarze patrzeć musiał. Śmiały 
s ę  do swych dowódców oczy „Żubrów” W 
tej defiladzie, nie tylko uśmiechem żołnierza 
pewnego bezbłędności swego defiladowego kro
ku, ale pogodnymi twarzami obywateli-żolnie- 
rzy, którzy dalszą walkę świadomie obrali, 
znają nie tylko swój obowiązek, ale i swoją 
własną wartość.

Wieczorna godzina zgromadziła „żubrów” na 
ognisku.

(Fot. A, Chruściel)
Fragment ogniska

Gdy na ekranie drgały kontury mapy Pol
ski, ku słuchaczom szły mocne, prawdziwe, 
może patetyczne, ale szczerym patosom wiary
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przepojone, słowa prawdy o drodze Narodu w 
tej wojnie i drodze Dywizji. Bez żadnych osło
nek prawdę o zmowie hitlerowsko-bolszewickiej 
nad P.olską mówiły, przypominały męczeństwo 
narodu.

Tęsknota za Krajem, pamięć o nim nie bu
dzą chęci powrotu pod obce jarzmo. To też 
sceną dożynek sandomierskich doskonały zes
pół artystów — żołnierzy Dywizji prowadził 
widza do Kraju, na radosną, roztańczoną scenę, 
by z tęsknoty do Kraju i jego piękna kuć wolą 
wytrwania i walki.

Ognisko zakończył akord zapewne pierwszy 
tego rodzaju w historii wojska polskiego. Na 
tle narodowych flag estońskiej, łotewskiej, li
tewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, słowackiej, 
czeskiej, rumuńskiej, węgierskiej, bułgarskiej.

P R O  B L E M Y

Prasa a d
Dwa pojęcia — prasa i demokracja są 

ściśle związane ze sobą i śmiało można po
wiedzieć, że prasa jest podstawowym pier
wiastkiem demokracji. Demokracja bowiem jest 
niczym innym, jak polityczną formą wolności 
danej społeczności — prasa zaś jest głównym 
Środkiem, który służy do informowania wol
nych członków tej społeczności o wszystkim, 
co się dzieje w jej życiu politycznym lub spo
łecznym. Z drugiej strony prasa jest wyrazi
cielem opinii publicznej i krytyki takich lub 
innych pogunięćt dokonanych przez czynniki 
rządowe, we wszystkich zagadnieniach życia 
danej społeczności.

Jeżeli szerokie masy społeczeństwa są po
informowana dokładnie o wszystkim, co się 
w państwie dzieje, jakie są zamierzania na 
przyszłość i jakich posunięć dokonano w spra
wach dotyczących ogółu, wszyscy członkowie 
tego społeczeństwa mają możność a nawet o- 
bowiązek poddawać te zamierzenia i posunięcia 
krytyce włagnej, a mając do rozporządzenia 
wolną prasę, mogą. wyrażać swoją opinię na 
jej łamach. I to jest właśnie opinia publiczna.

Z drugiej strony ludzie, stojący u steru pań
stwa i czytający wolną prasę, mają możność 
zapoznania się z opinią ogółu i biorąc pod 
uwagę głosy krytyki, która w większości wy
padków będzie przedstawiała bezpośrednio lub 
pośrednio potrzeby społeczeństwa, będą mogli 
regulować swoje zarządzenia i będą w stanie 
dążyć do zaspokojenia potrzeb narodu.

Ktoś może powiedzieć, że tego rodzaju prasa 
demokratyczna wymaga wysokiego stopnia cy
wilizacji. Bezwzględnie tak. Ale i w tym wy
padku kiedy społeczeństwo stoi na poziomie 
„średnim” , niezależna prasa ma także rację 
bytu( wymaga tylko jeszcze bardziej wysokiego 
poziomu od czynników kierujących takim spo
łeczeństwem. Bo w tym wypadku będzie za
chodziła równowaga. Czynniki kierownicze mu
szą 6tać na takim poziomie, aby były w stanie

narodów Jugosławii, albańskiej i greckiej żoi 
nierz wykonawca mówił żołnierzowi - słuchaczo
wi, że nie tylko prawdziwie wolna i niepodległa 
musi powstać Rzeczpospolita, ale że powstanie 
ona i umocni się w związku wolnych narodów 
Międzymorza w jedną konfederację, która za
jąć musi prędzej czy później miejsce sowieckiej 
na Międzymorzu niewoli, usunie zeń ścierają 
ce się wrogie imperializmy a ludom zapewni 
lepszą dolę.

Hymn narodowy brzmiał potężnym akordem 
ponawianej przysięgi tłumu żołnierzy Kresowej. 
Po nim popłynęiy z tysiąca piersi zwrotki 
wieczornej modlitwy, z wiarą, że Bóg pobłogo
sławi zbożny, żołnierski trud, świętą polską 
walkę, której sztandar tak wysoko i nieugięcie 
trzyma Kręgowa.

emokracja
odróżnić głosy krytyki, będącej opinią ogółu 
od wybryków myślowych niezdrowch jednostek 
społeczeństwa.

Poza tym jeżeli chcemy społeczeństwo pod
ciągnąć wzwyż i dać mu wyrobienie w dzie
dzinie życia politycznego i społecznego, mo
żemy dopiąć tego tylko za pomocą wolnej 
prasy, która podaje wszystkie zjawiska tego 
życia do wiadomości publicznej.

Ta swoboda w uświadamianiu społeczeństwa 
jest właśnie podgtawową rzeczą, która nie mo
że być tolerowana w państwie o ustroju tota- 
listycznym, ona bowiem prowadzi do formowa
nia się głosów krytyki, co jest „surowo za
bronione” .

Ideałem demokracji jest możność wolnych 
obywateli zużytkowania ich praw i wolności 
osobistych dla służenia wspólnemu dobru. Ale 
obywatel nie jest w stanie wiedzieć, co służy 
wspólnemu dobru, a co będzie zużytkowane do 
osobistych celów ludzi znajduj jc/ch się „u 
góry” , jeśli nie będzie on stale informowany
0 tym, co się w państwie dzieje i w jaki spo
sób może on pomóc ludziom obarczonym pro
wadzeniem spraw publicznych.

Brak wszelkiego krytycyzmu ze strony spo
łeczeństwa oraz ograniczenia w podawaniu do 
wiadomości publicznej rozmaitych spraw pro
wadzą do wyczerpania s 'ę ludzi kierujących 
danym społeczeństwem; daje to pole do po
pisu wszelkiego rodzaju „kombinacjom” . Brak 
kontroli społeczeństwa nad rządem doprowa
dza nadużycia do tego punktu, że społeczeń
stwo staje w obliczu konieczności prowadzenia 
akcji podziemnej, albo nawet otwartej rebelii 
przeciw rządowi, widząc, że nie ma innego 
wyjścia. Widzieliśmy na przykład w Niemczech
1 w Italii, że skutki rządów dyktatorskich lub 
partyjnych przynoszą w rezultacie tylko chaos 
lub całkowity upadek państwa. Z tego punktu 
widzenia prasa kierująca się duchem odpowie- 
dzialnośici obywatelskiej jest nie tylko głównym
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czynnikiem, ale i głównym środkiem zabezpie 
czenia dla współczesnej demokracji.

Gdyby ktoś starający się umniejszyć rolę 
prasy przytoczył argument, że prasa nie jest 
jedynym środkiem informowania publiczności, 
bowiem istnieje radio, nie miałby on racji. 
Fakt bowiem istnienia radia nie jest wcale 
umniejszeniem zakresu działalności prasy. 
Przede wszystkim samo radio nie zbiera wia
domości, a po prostu rozprzestrzenia wiado
mości zebrane przez agencje prasowe. Są to 
wiadomości bez komentarzy, a jeśli są komen- 
towane) to tylko przez znane osobistości. Dla
tego też radio nie może ani wyprzedzać ani 
być spóźnione w stosunku do prasy, ponieważ 
ta ma specjalne zadanie. Zadanie to polega nie 
tylko na zbieraniu i publikowaniu, ale i na 
interpretacji wiadomości dotyczących interesów 
ogółu.

Pierwszym obowiązkiem prasy jest publiko
wanie wiadomości, zdobytych przez dziennika
rzy i w tym nie powinna cna mieć żadnych 
ograniczeń. W przeciwnym razie nie będzie 
spełniała swojej roli. Publiczność sama może 
i powinna dołożyć wszelkich starań, aby prasa 
zachowała swoją wolność, ponieważ jest to 
środek dla wyrażenia wolnej myśli i bez niego 
nie może być mowy o wolności w sensie po 
litycznym i społecznym.

Teraz, kiedy świat powojenny dąży do demo
kracji, należy zastanowić s :ę nad stanowiskiem 
jakie należy się prasie od czynników rządowych, 
jeśli chodzi o wolność słowa. Swoboda kryty
kowania jest bowiem zarazem ochroną osobistej 
wolności i źródłem postępu zarówno w nauce, 
jak w życiu codziennym. I tolerancja wszelkiej 
opinii jest przymiotem każdego wolnego spo
łeczeństwa. Właśnie nietolerancja jest pierwszą 
rzeczą, do której nie powimrśmy dopuścić, je
śli chcemy pozostać wolnymi ludźmi.

W Italii, w Niemczech w Rosji Sowieckiej 
prasa nie odgrywała przed wojną, a w Z.S.R.R. 
nie odgrywa i teraz swojej roli. Była i jest tyl
ko narzędziem propagandy wewnętrznej i za

granicznej. Taki system, przekreślający możli; 
wość istnienia różnych opinii i duszący wszelki 
krytycyzm, prowadzi do stworzenia umunduro
wanego typu obywatela i do wyprodukowania 
standaryzowanego umysłu ludzkiego. Na przy
kładzie Rosji Sowieckiej widzimy, że bez ist
nienia krytycyzmu nie może być mowy o po
stępie cywilizacji. Dlatego społeczeństwa mu
szą posiadać absolutną swobodę słowa i nieka
ralność krytycyzmu, jeżeli chcą się uchronić od 
zastoju w swoim rozwoju. Swoboda krytykowa
nia jest podstawowym pierwiastkiem wolności 
cywilizowanych społeczeństw.

Prasa nie może być instrumentem czynników 
rządowych, tak, jak to było w wielu przedwo
jennych społeczeństwach o ustroju totalistycz- 
nym, ponieważ wtedy przestaje być organem 
„opinii publicznej” . Nie daje możności sprze
ciwu lub argumentacji i wtedy zawsze i wyłącz
nie czynniki rządzące „mają słuszność” .

Jeśli chodzi o prasę opozycyjną w państwach 
totalistycznych, to miała ona w niektórych z 
nich prawo istnienia, ale jej znaczenie było 
zredukowane do zera, ponieważ rząd szukał 
możności wpływów na ten odłam prasy przez 
cenzurę, konfiskaty, a nawet areszty, nie mó
wiąc już o karze śmierci, stosowanej w So
wietach.

Rządzący danym społeczeństwem mogą szukać 
wykrętów, że nie dorosło ono do tego poziomu, 
aby wydawać sądy o sprawach politycznych i 
społecznych, że większość jego członków ma 
niewystarczające wykształcenie, lub że stoi na 
zbyt niskim poziomie kulturalnym i cywiliza
cyjnym. Ale są to wszystko wykręty, bowiem w 
praktyce rzecz ma się inaczej. Ten, kto nie czu
je się na siłach, napewno nie zabierze głosu w 
prasie, jak w ogóle nie zabierze go nigdy pu
blicznie; a ten, komu nie pozwala s:ę na to, 
chociaż posiada wszelkie dane, będzie czuł 
krzywdę, wyrządzoną nie tylko jemu, ale całe
mu społeczeństwu •— przez pozbawianie go 
podstawowego prawa demokracji.

Dr Seweryn Baran

N A  D A L E K I M  W S C H O D Z I E

Ku wielkiej
Po ośmiu latach wojny nadszedł dla 

Chin wielki dzień — dzień pokoju dla ca
łego państwa, a zarazem dzień triumfu dla 
Ch.ang Kai-Shek;a.

Wprawdzie obecnie Chiny nie są jeszcze 
wewnętrznie zjednoczone, ale wojna do
mowa, przynajmniej w tej chwili, jest za
kończona . Wojna ta, jak wiemy, trwała od 
1927 roku; od czasu, kiedy Chiang-Kai Shek 
zerw i ł  z komunistami. Na skutek jego ata
ków komuniści, chcąc wywalczyć sobie 
prawa polityczne, utworzyli zbrojną party
zantkę i, w rezultacie, założyli chiński 
sowiet w Chinach Środkowych. W 1935

przyszłości
roku stworzyli oni jakby państwo w pań
stwie chińskim. W tym okresie czasu 
Chiang-Kai-Shek był zbyt słaby, aby 
zgnieść komunistów i dlatego pozostawił 
im trzy prowincje we władaniu. W tych 
prowincjach chińscy komuniści, pod prze
wodnictwem politycznym i wojskowym 
dwóch weteranów rewolucji — Mao-Tse- 
Sung’a i generała Chu-Teh — założyli 
autonomiczne państwo nie uznające rządu 
centralnego, czyli rządu Chiang-Kai-Shek’ą> 
Dziś ich władza rozciąga się nad 300.000 
mil kw. z ogólnej liczby 2.900.000 mil kw., 
jakie zajmuje powierzchnia całych Chin,
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Pod ich rządami pozostaje 260 milionów 
ludzi z liczby 460 milionów, stanowiącej 
ogólną liczbę ludności chińskiej.

W 1937 roku komuniści chińscy zawarli 
rozejm z Chiang Kai-Shek’iem, aby pro
wadzić wojnę z Japonią. I

Wkład Chin do wojny był poważ 
ny, gdyż posiadały armię, liczącą około 
miliona żołnierzy. Pomimo, żs uzbrojenie 
tego wojska było dalekie od wymogów 
armij cywilizowanych, sam fakt jego istnie
nia trzymał w szachu część armij japoń
skich.

Kiedy Japończycy ogłosili kapitulację 
i wojska chińskie, będące pod rozkazami 
Rządu Centralnego, wkraczały do m ast 
poprzednio zajętych przez nieprzyjaciela, 
wojska komunistyczne stanęły do wyścigu, 
chcąc także opanować te miasta. Dawano 
im to nie tylko korzyści prestiżowe, ale 
również całkiem konkretne korzyści w po
staci nowych terenów, a co najważniej
sze — arsenałów z bronią i amunicją nie
przyjacielską, których brak dał im się od
czuwać bardzo dotkliwie. Nie powiodło im 
się jednak. Żadne z większych miast n'e 
zostało zajęte przez wojska komunistyczne. 
Armia generała Chiang-Kai-Shekh zajęło 
Nanking, Kanton, Hanków, Chang-Hai. 
Bardzo charakterystyczne, że Japończycy 
nie chcieli się poddawać komunistom i na 
przykład japoński garnizon w Pei-Ping’u, 
który jest kluczowym miastem północnych 
Chin, ostrzegł komunistów: „My, Japoń
czycy, poddajemy się tylko generałowi 
Chiang-Kai-Shek’owi, a nie wam”.

Komunistom chińskim nie powiodło się 
na całej linii. Moskwa bowiem, porów

nawszy siły ich z siłami rządu centralnego, 
a przede wszystkim biorąc pod uwagę sta
nowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie 
chińskiej — stanęła, przynajmn.ej na po
zór, po stronie Chiang Kai Shek’a. Uzneła 
ona suwerenność rządu centralnego nad 
całymi Chinami, włącznie z Mancżarią. 
To znaczy, że wszelka rosyjska pomoc, 
która ewentualnie będze miała miejsce, 
zostanie przyznana jedynie temu rządowi.

Podpisam e nowego traktatu chińsko- 
sowieckiego, dokonane przez prem era 
Soong’a, doprowadziło do prawie całko
witego rozwiązań a zawiłej sytuacji we
wnętrznej Chin. Ch.ńscy komuniści prze
konali się bow em, że nie mogą zbytnio 
liczyć na poparcie Sowietów przeciw 
Chiang Kai Shekowi, a przynajmniej na 
otwarte i zmuszeni byli iść na ustępstwa. 
Do pogodzenia się Ch ńczyków dążyły 
Stany Zjednoczone bardzo us lnie. Do tego 
stopnia nawet, że ambasador amerykański 
w Shung-K ng'u, Patrick J. Hurley, zdecy
dował się jechać do Ye Nan’u, aby eskor
tować Mao-Tse Soong;a — na jego spotka
nie z Chang Kai Shek’iem w Chung- 
King’u. W ślad za Stanami Zjednoczonymi 
poszedł Stalin i zgoda wśród Chińczyków 
stała się również jego — „marzeniem”.

Co powoduje, że Sowiety zdają s'ę coraz 
bardziej 1 czy ć ze zdaniem Stanów Zjedno
czonych — trudno powiedzeń Można tylko 
wyrazić przypuszczeń'e, Ż3 powodem tym 
jest bomba, atomowa, której tajemnica kon
strukcji jest dotychczas w ręku Anglo- 
sasów. Z drueiej strony, ustępując Ame
rykanom na Dalekim Wschodzie, gdz'e ci 
są bardziej zainteresowani, Sowiety moją 
zapewne nadzieję uzyskać większo swo
bodę dizfałania w Europie, której sprawy 
są Stanom Zjednoczonym bardziej obo-

Mur chiński

jętne. Jedno jest pewne: że wszelkie ustęp
stwa, poczynione przez Sowiety w Chinach, 
kryją za sobą arriere pensee.

Jeśli chodzi o plany sowieckie na Dale
kim Wschodzie, to tyły one robione na
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bardzo szeroką skalę i cele, przynajmniej 
w większości, zostały osiągnięte. Przed
staw iły się one następująco:

Policzenie Mongolii Zewnętrznej i 
Wewnętrznej w jedną republikę, która 
pozostawałaby pod protektoratem ZSRR.

Ustanowienie niezależnej republiki — 
Korei, również będącej pod opieką so
wiecką.

W Mandżurii — Port Artur i Port Dai- 
ren, które były zabrane Rosji carskiej 
przez Japończyków jeszcze w 1905 roku, 
faktycznie powróciły do Sowietów, Port 
Artur ma się staż rosyjską bazą mor
ską, z tym, że chińska marynarka wo
jenna, która w tej chwili nie istnieje, ma 
prawo korzystania z tej bazy; cywilna 
administracja portu ma być chińska. 
Rosja otrzymała takż3 drugi port — 
jest nim cieptowodny Port Dairen. 
Chińczycy mają mieć równe prawa w 
tym porcie, ale komendanta portu wy
znaczają Sowiety. Chińska Kolej Wscho
dnia, która łączy kolej transsyberyjską 
z Władywostokism i posiada odnogę 
wiodącą przez całą Mandżurię, stała się 
wspólną własnością Chin i Sowietów. 
Rosja otrzymała od Chin koncesję na 
budowę tej kolei jeszcze w 1896 roku: 
Bez tego połączenia Port Dairen byłby 
dla S wietów prawie bezwartościowy. 

Powyższe sprawia, że Chiny zostały ogra
niczone do 18 prowincyj starego Chung- 
Kuo — „Państwa Środka’’. Tym samym 
Rosja Sowiecka została przywrócona do 
jej pierwotnego stanowiska: mocarstwa do
minującego w Mandżurii, jakie posiadała 
przed 40 laty. Praktycznie doprowadziło to 
Sowiety do Wielkiego Muru Chińskiego i 
do rozpostarcia władzy nad milionami ki
lometrów kwadratowych od Azji Środko
wej do Pacyfiku. Tym bardziej, że wyglą
da na to jak gdyby Rosja odebrała Japoń
czykom połowę półwyspu Sachalin i wys
py Kurylskie, otaczające Morze Ochockie.

Katolicki uniwersytet w Pekinie

Rosyjski imperializm we Wschodniej Azji 
zrównał się z imperializmem carskim, ta
kim — jakim on był w 1904 roku.

W zamian za te wszystkie ustępstwa Ro
sja Sowiecka obiecała Chinom moralną,

materialną i wojskową pomoc. Nie należy 
jednak pominąć milczeniem faktu, że po
moc wojskowa została opłacona przez Chi
ny udzieleniem „drogiemu aliantowi” pra
wa korzystania z pewnych baz lotniczych, 
będących na terenie Chin właściwych.

Ulica w Szanghaju

Nie wglądając w trwałość pokoju chiń- 
sko-sowieckiego należy stwierdzić, że jest 
on dla Chin korzystny. Chiny zostały 
wprawdzie ograniczone, jak to powiedzia
no wyżej, do 18 prowincyj, ale tracąc te
rytoria, które należały do niej jedynie teo
retycznie — przemieniły się w państwo 
bardziej skonsolidowane. Bowiem Mongolia 
od 1924 roku stała się w rzeczywistości 
niezależnym państwem, które raczej skła
niało się ku Rosji Sowieckiej. Fakt ten 
wywołany został nierozważną polityką 
chińską, która dążyła do zamienienia past
wisk wędrownych Mongołów w uprawne 
pole chłopów chińskich. Mandżuria, jak 
wiemy, była również prawie niezależnym 
państwem.

Obecne państwo stanęło u progu całko
witego przeobrażenia. Wojna dla Chińczy
ków była dobrodziejstwem, bowiem przy
czyniła się do tego, że naród chiński uczy
nił wielki krok naprzód ku cywilizacji. Sta
ło się to pod wpływem kontaktu bezpo
średniego lub pośredniego z cywilizacją 
Stanów Zjednoczonych.

Polityka Chiang-Kai-Shek’a jest wysoce 
racjonalna. Związał on swój kraj i to bar
dzo silnie ze Stanami Zjednoczonymi. Te
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ostatnie zaangażowały olbrzymie kapitały 
w rozwój cywilizacji Chin, mając na celu 
stworzenie sobie na przyszłoś* olbrzymie
go rynku zbytu (nie należy zapominać, że 
na terenie tych 18 prowincyj chińskich, 
które obecnie stanowią państwo chińskie, 
mieszka 385 milionów ludzi). Z drugiej 
strony Chiny stają się automatycznie so
jusznikiem amerykańskim przeciw impe
rializmowi Posji Sowieckiej. Dlatego też 
powstał układ pomiędzy Stanami Zjedno- 
rfymi a Chinami, mający na celu:

1) Zwiększenie produkcji przemysłowej 
w Chinach;
2) Zw:ększenie importu środków techni
cznych ze Stanów Zjednoczonych do 
Chin;
3) zorganizowanie systemu transporto
wego w Chinach;
4) Zwiększenie ilości doradców tech
nicznych i speców amerykańskich w 
Chinach;
5) Szkolenie techników chińskich w 
amerykańskim przemyśle i w amery
kańskich metodach transportu.

Możemy być pewni, że z tego rodzaju 
porno ca , jaką okazują Chinom Stany Zjeck
noczone, te pierwsze będą muły możność 
stał się w stosunkowo niedługim czasie 
państwem cywilizowanym.

Ponadto Chińczycy zrozumieli, że dążtnie 
do demokratycznegi ustroju w ich kraju
— stanie się jedynym rozwiązaniem dotych
czas iwych trudności p ^litycznych. Dlatego 
też dewiza polityczna Chiang-Kai Shek’a
— stworzenie silnegi rządu, reprezentują
cego naród i współpracującego z tym na
rodem w najszerszym tego : ł iwa znaczeniu
— znalazła wielu zw denników.

Następnym czynnikiem, który urno łliwia
rekonstrukcję zarówno społeczną jak i po
lityczną państwa chińskiego, jest obudzenie 
się u Chińczyków poczucia narodowego. 
To ostatnie spowodowane zosteł; również 
obecną wojną. To poczucie naród'we przy
czyni się niezawodnie do konsolidacji pań
stwa chińskiego.

J. P.

W K R A J A C H  M I Ę D Z Y M O R Z A

Prawda o „wyzwoleniu
Czechów i Słowaków

Zamieszczamy artykuł jednego z Cze- 
chów, naocznego świadka sowieckiej o- 
kupacji w Czechach i Słowacji.

Artykuł świadczy o wzrastającym rro. 
zumieniu wśród narodu czeskiego fatal
nych skutków sowietofilskiej polityki 
Benesza.

Wśród licznych narodów Europy Środko
wej, dla których zwycięstwo nad Niemcami nie 
oznacza bynajmniej początku nowego wolne
go życia, lecz początek nowej drogi krzyżowej, 
znajdują się również Czesi i Słowacy.

Mówiąj i piszą co prawda w świecie o , .po
nownie wyzwolonej” Czechosłowacji, o demo
kratycznej republice z dr Ed. Beneszem na 
czele, o nowej przyszłości czeskiego i sło
wackiego narodu pod ,,potężną opieką Rosji 
Sowieckiej”, ale rzeczywistość jest zupełnie 
inna — bardzo tragiczna.

Dla czeskiego i słowackiego narodu nie ma 
nowego i lepszego życia. Dzień 10 maja 1945 
roku, dzień wkroczenia czerwonej armii do 
Kraju stał się początkiem wielkiej tragedii 
narodu. W ciągu całej wojny Czesi i Słov acy 
oczekiwali zbawienia ze strony zachodnich 
demokracji, z którym1 czuli się związani całą 
swoją przeszłością i kulturą. W przełomowych

dniach maja powiewały już w Pradze w ocze
kiwania wkroczenia zwycięskich armii zachod
nich amerykańskie i angielskie sztandary- 

Twardy los zadecydował jednak inaczej.
Na bezpośredni rozkaz Stałina osiągnęła 

Pragę w7 forsownym marszu ze strony Berli
na — armia czerwona.
• Pod ochroną tej armii przybył też jedno
cześnie sławetny rząd Benesza, przez naród 
nieobrany i niepowołany.

Pierwsze jednostki czerwonej armii, chociaż 
zmęczone i wyczerpane, nie zatrzymały się 
w Pradze, lecz potężnymi kolumnami podąży
ły natychmiast szybko dalej na zachód, by 
jak najprędzej oddzielić Czechy żelazną za
słoną od terenów7, na których już się znajdo
wały zwycięskie armie zachodnich demokracji.

Poza tą zasłoną rozpoczęła się tragedia, ja
kiej jeszcze nie zna historia czeskiego i sło
wackiego narodu- 

Prawda musi jednak zwyciężyć!
Świat musi poznać, jak rzeczywiście wyglą

da los Czechów i STowaków.
W przeciwnym wypadku wszystko będzie 

stracone. Stracone będą nie tylko czeskie i 
słowackie narody, ale wszystkie narody Euro
py Środkowej. Europa stoi przed katastrofą; 
wszystkie ofiary w tej wojnie stałyby się da
remne, gdyby na trwałe zwyciężył Cezar. 3 nie 
Chrystus. »

<*9
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W sp ólna  d rog a

Tragedia czeskiego i słowackiego narodu 
stoi w ścisłym związku z osobą poprzedniego, 
jak również » obecnego prezydenta — dra Ed. 
Benesza, który już za czasów Masarjka był 
sternikiem czechosłowackie j polityki zagra
nicznej.

Chociaż było pewne, że nie ma wolnej Cze
chosłowacji bez wolnej Polski, Masaryk, jak 
i Benesz, nie dążyli do nawiązania ścisłej 
współpracy miedzy tymi narodami.

W pamiętnikach pierwszego brytyjskiego po
sła w Berlinie po pierwszej wojnie światowej, 
lorda d’ Abernon, czytamy o tym, że Masaryk 
w najkrytyczniejszej chwili wojny polsko- 
bolszewickiej stanowczo ostrzegał brytyjskiego 
posła, by nie udz'elać pomocy Polsce. Czecho
słowacja też nie zezwoliła na tranzyt materia
łów wojennych z Francji d0 Polski, chociaż 
każda godzina miała wielkie znaczenie- Zaś 
po bitwie warszawskiej, na jadącego do War
szawy przez Pragę lorda d’Abernona czekał 
minister Benesz, który m|u natychmiast przed
stawi! plan nowej organizacji Europy Srodko 
wej, włączając w nią tym razem również 
Polskę.

Lord d’Abernon pisze w swych pamiętni
kach: ,,Co za zmiana poglądów w ciągu tak 
krótkiego czasu, jakież znaczenie ma nieocze 
kiwane zwycięstwo oręża?” .

W roku 1933 przyszedł w Niemczech do wła
dzy Hitler. Niemcy rozpoczęły zbrojenia. Stało 
się rzeczą jasną, że zarówno Czechosłowacja 
jak i Polska będą celem niemieckiego „Drang 
na cli Oslen '-

Lecz Benesz nie szukał znowu drogi kiu naj
bliższemu sąsiadowi — Polsce, lecz) patrzał da
lej na wschódi — na. Ros ję Sowiecką.

W roku 1935 Benesz zawarł z Z.S.S.R- pakt 
wojennego sojuszu na wypadek niemieckiej 
agresji.

Zawierając ten traktat, Benesz musiał wie
dzieć, iż jego praktyczna realizacja oznaczała
by wkroczenie czerwonej armii *do Europy 
Środkowej, oraz zagrożenie Polski,, a tym sa
mym wytworzenie sytuacji, w jakiej się obec
nie znajdujemy, gdy cała Europa Środkowa 
jest opanowana przez bolszewizm-

Tu polityka Benesza zawiodła i to w nad
zwyczaj znamienny sposób.

Jesionią 1938 roku powstał poważny kon
flikt między Czechosłowacją a Niemcami i każ
dej chw iii m ożna było się spodziewać rozpo
częcia działań wojennych. Hitlerowi udało się 
jednak przekonać świat o duszności swych 
żądań — i sojusznicy Czechosłowacji — 
Francja jak też Z.SS.R. pozostawiły Benesza 
swemu własnemu losowi.

Dopiero w tej krytycznej chwili Benesz 
przypomniał sobie Polskę — lecz było za 
Późno. Czechosłowacja skapitulowała wobec 
uchwał monachijskich. Benesz, ustąpił z urzędu 
prezydenta i opuścił dobrowolnie okrojoną 
Czechosłowacjo; jego miejsce zajał nowy pre
zydent — dr Hacha.

Po sześciu miesiącach wybuchł nowy kon
flikt. Słowacy odpadli od Czechów i stali się

niezależni. 15 marca 1939 roku niemieckie 
wojska okupowały Czechy i Morawy. Armia 
czeska została rozwiązana- Niemiecki sztab ge
neralny stał zatem u celu swych przygotowań 
dio wojny o panowanie nad Europą. Trzymał 
on mocno w swym ręku przestrzeń, o której 
powiedział Bismarck: ,,Kto je>st panem Czech 

ten jest jednocześnie panem całej Euro
py”-

Po dalszych pięciu miesiącach wybuchła już 
wojna o Europę. Tym razem Polska stała się 
przedmiotem potężnego uderzenia niemieckich 
armii, które rozpoczęły działania wojenne ze 
wszystkich stron m, in- z terenów Moraw, 
Czech i Słowacji, Polskie dowództwo było 
zmuszone do rozproszenia swych sił, nie mniej 
jednak polskie armie stawiały dzielnie czoło 
naporowi przeważających sił wroga, dopoma
gając tym samym swym zachodnim sprzymie
rzeńcom do zakończenia niezbędnych przygo
towań wojennych.

W tych przełomowych chwilach zjawił się 
na widowni nowy sprzymierzeniec Hitlera — 
czerwona armia (wg. obecnej teorii — ^po
tężny obrońca słowiańskich ludów”), aby za
dać cios w plecy walczącej armii polskiej- 
Polska padła w nierównej walce, wysoko nio
sąc swe sztandary. Dr Benesz przebywał w tym 
czasie na Zachodzie.

D a l s z e  lała

Również lata następne wykazały, że' bez 
wolnej Polski nie ma wolności ani dla Cze
chów, ani dla Słowacji.

W ciągu długich lat wojny naród czeski po
kładał swe nadzieje w Beneszu, wiedząc, iż 
przebywa on w Londynie razem ze swymi 
współpracownikami j prowadzi nadal walkę- 
Zdawało się też, że Benesz już został dosta
tecznie nauczony wydarzeniami ostatnich lal 
i że polsko-czeskie stosunki układają isie na
prawdę po bratersku. W roku 1942 Benesz 
zdecydował się na wydanie wspólnie z gen. 
Sikorskim deklaracji w sprawie przyszłej pol
sko-czechosłowackiej federacji.

Ale jak się prędko okazało, było to ze stro
ny Benesza tylko zręczne wykorzystanie chwi
lowej koniunktury politycznej.

Po śmierci gen. Sikorskiego Benesz nadał 
swej polityce ponownie wschodnią orientację 
i oparł ją na stałej przyjaźni z Z.S.R.R., wie
dząc dobrze, czym to grozi nie tylko cze
skiemu i słowackiemu, narodowi, ale rów
nież wszystkim ludom Międzymorza- Wbrew 
wszystkiemu zawarł on w roku 1943 ze Związ
kiem Sowieckim pakt ,,wiecznej przyjaźni” . 
Tu leży początek obecnej tragedii narodów — 
czeskiego oraz słowackiego.

W czasie ostatniej wojny naród czeski nie 
r-etknął się bezpośrednio z Rosją Sowiecką. 
Przeciętny czeski obywatel nie miał możności 
oglądania na własne oczy sowieckiej rzeczy
wistości. Ten fakt wykorzystał Benesz oraz je
go zwolennicy- Wiedzieli oni dobrze, iż w cza
sie dwudziesto-letniego istnienia Czechosło
wackiej Republiki, nawet w okresie najwięk
szego bezrobocia i kryzysu gospodarczego par
tia komunistyczna nie odgrywała żadnej więk-
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sżej roli, ponieważ idea komunizmu jest obca 
psychice przeciętnego obywatela czeskiego. Na
tomiast Benesz rozumiał, że w jego narodzie 
popularna jest ,,idea słowiańska’’ i że znaczna 
część czeskiego społeczeństwa widziała w oso
bie byłego cara rosyjskiego obrońcę małych 
ludów1 słowiańskich (przeważnie bałkańskich).

Na świadomości tych faktów została oparta 
cała tak zw. realna słowiańska polityka Bene
sza. Rosja została 11:111 ana za potężnego obroń
cę wszystkich ludów słowiańskich.

Równocześnie z szerzeniem tych poglądów 
starano się przekonać Czechów i Słowaków', iż 
d^dsiejsza Rosja nie ma nic wspólnego z Rosją 
z 1919 roku, że w ciągiu długich lat w Rosji 
odbywał się gruntowny proces ewolucyjny i że 
dzisiejsza Rosja jest prawdziwie demokra
tyczna.

Długotrwała wojna ppmogła jednak w pew
nej mierze poznać prawdziwe oblicze sowiec
kiego raju. Rozeszła się’ szeroko wieść o ogro
mie cierpień bałtyckich narodów, potem od- 
kryto Katyń i td.

Wszystkie te Wstrząsające wiadomości po
chodziły ze źródeł niemieckich, którym Czesi 
nie chcieli wierzyć, przypuszczając, iż jest to 
tylko niemiecka propaganda.

Były jednak wśród Czechów jednostki, któ
re znały bolszewizm jeszcze z czasów pierwszej 
wojny światowej. Lecz ich wysiłki uświado
mienia rodaków przed grożącym niebezpie
czeństwem bolszewickim były paraliżowane 
przez Benesza i jego zwolenników, którzy za
rzucali tym osobom współpracę z . Niemcami. 
Benesz znajdował się więc w uprzywilejowa
nym położeniu. Masy zaś rozumowały w ten 
sposób: gdyby w Rosji Sowieckiej było rzeczy
wiście źle, to Benesz jako demokrata nie za 
war łby nigdy z Rosją przymierza.

W  czerwcu 1944 roku rozpoczęła się na za
chodzie inwazja, na wschodzie zaś trwała na 
szerokim froncie sowiecka ofenzywa. _W sier
pniu wybuchło w Warszawie powstanie. Czesi 
oglądali filmy z bohaterskich walk, a równo
cześnie tragedii polskiej stolicy, widzieli, zni
szczenie Warszawy przez Niemców i każdy za
dawał sobie pytanie i jak to jest możliwe, że 
potężna czerwona armia, która stoi 111 wrót 
Warszawy, nie okazuje chęci przyjścia Pola 
kom z pomocą?

W narodzie czeskim szerzył się niepokój. 
Napływały stale nowe wiadomości z Polski, 
Bułgarii, Rumunii, pojawili się już naoczni 
świadkowie ze1 Słowacji i Karpackiej Rusi, 
którzy widzieli zachowanie się czerwonej 
armii.

Po niedługim czasie nadeszły wiadomości 
o ostatecznym przeżeglowaniu Benesza z Lon
dynu do Moskwy. Skład jego rząd/u był naj
większą niespodzianką dla czeskiego i słowac
kiego narodu; komuniści, którzy w ciągu 20 
lat istnienia niezależnej Czechosłowackiej Re
publiki nie posiadali żadnych wpływów, w tym 
nowym rzędzie mieli przygniatającą większość, 
a zarazem wszystkie najważniejsze teki.

W tym okresie rozpoczęła się ponowna 
wielka sowiecka ofenzywa, która doprowadziła 
nie tylko do przełamania frontu w Prasach

Wschodnich, lecz również w Słowacji, zbliża
jąc tym samym wojska sowieckie do wrót Mo
raw-

Poprzez Morawy uciekały na zachód mimo 
mrozu i śniegu setki tysięcy uciekinierów, nie 
tylko Niemców, lecz wszystkich możliwych na
rodowości; uciekali nawet Rosjanie przed 
własnymi rodakami.

Widzieli to wszystko Czesi i słyszeli wstrzą
sające wiadomości.

Lecz nie tylko na wschodzie ruszył się 
front; to same zjawisko nastąpiło na zacho
dzie. Potężne armie alianckie przekroczyły 
Ren i szły bezustannie naprzód.

Czesi, wpatrzeni w mapę pól bitewnych, sta
wiali sobie pytanie: Czy amerykańskie i bry
tyjskie armie osiągną Czechy przed nadejściem 
bolszewików?

W tym pytaniu była zawarta ostatnia na
dzieja- '

Będziemy znów wolnym, demokratycznym 
państwem.

W tej naprężonej sytuacji nadeszła nowa, 
nieoczekiwana wiadomość. W Londynie po
wstał Czeski Komitet Narodowy pod przewód 
nictwem generała Prchali, który w stanowczy 
sposób potępił politykę Benesza, oddającą Cze
chów i Słowaków nat łup Sowietom.’

Nowa nadzieja ratunku ogarnęła wszystkich. 
Nie zważając na obecność Niemców, czeska 
praisa pisała otwarcie: ,,Stoimy znów na prze
łomie dziejów. Musimy miejć na względzie 
wyłącznie naszą własną przyszłość- Miejsce 
czeskiego narodu jest na Zachodzie, z którym 
jesteśmy mocno związani przez całą naszą 
przeszłość i kulturę”.

Wschód —  o z n a c z a  z n is z c z e n ie  n a 
rodu c z e s k ie g o

Następnego dnia prasa podała do wiado
mości, iż narady są już w toku, należy jedynie 
zachować* spokój.

Szczegóły nie były znane, lecz każdy wy
obrażał sobie dalszy rozwój wypadków mniej 
więcej w następujący sposób: Przewodnictwo 
narodu obejmą w tych decydujących chwilach 
członkowie Komitetu Narodowego w Londy
nie, którzy zw7rócą się w imieniu narodu do 
rządów zachodnich demolcracyj z prośbą o o* 
kupację Czech przez amerykańskie i brytyj
skie armie. W tych warunkach narody — cze
ski i słowacki — miałyby możność zadecydo
wać w wolnych j nieskrępowanych wyborach 
o swojej przyszłości-

Pozostawali jeszcze Niemcy; Hitler już nie 
żył; jego) następca — admirał Doenitz — ogło 
sił Pragę miastem otwartym; miarodajne nie
mieckie czynniki na miejscu dały wyraźnie do 
zrozumienia, iż nie będą się sprzeciwiały nor
malnemu rozwojowi wypadków, już nawet 2  te. 
go powodu, aby nie narażać losu trzech milio
nów Niemców7 sudeckich.

W  tym czasie Benesz przebywał ze swoim 
rządem w Koszycach w Słowacji i wyczuwał 
niebezpieczeństwo, jakie mu groziło w związku
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’ rozwojem w>-podków w Czechach. Jego pian 
wciągnięcia Czechosłowacji w sferę wpływów 
Rosji mógł w ostatniej chwili upaść. Co praw
da Słowacja była już w posiadaniu czerwonej 
armii, lecz w Czechach czerwona armia oku 
po wabi tylko Brno i Morawską Ostrawę, to- 
cząc ciężkie walki z niemiecką armią marszał
ka Schoernera. Natomiast nad południowo 
zachodnią granicą Czech stała już na szerokim 
froncie zmotoryzowana armia amerykańska- 
Okupacja Czech przez armie amerykańskie wy 
dawała się rzeoąą pewną.

W  tych warunkach zdecydował się Benesz 
na krok. który swą przebiegłością i brutalno
ścią wykonania prześcignął nawet wcielenie 
przemocą Czech d0 III Rzeszy przez Hitlera.

Benesz posiadał wr Czechach sprzymierzeńca, 
a mianowicie nielegalną partię komunistyczną,
która reprezentowała znikomy odsetek ludno
ści. miała jednak zwartą organizacje.

W godzinach południowych 4 maja partia 
komunistyczna wywołała w Pradze powstanie 
przeciwko Niemcom, które zaskoczyło zarów
no Czechów jak i Niemców. Każdemu było 
przecież jasne, że kapitulacja Niemiec jest 
tylko kwestią kilku dni- Wśród Czchów po
wstało przekonanie, iż Niemcy zdecydowali 
się w ostatniej chwili wystąpić zbrojnie prze
ciwko czeskim dążeniom niepodległościowym. 
Zaskoczeni byli również Niemcy, którzy lada 
chwila oczekiwali wkroczenia wojsk amery
kańskich i nie mieli najmniejszej chęci wpaść 
w ręce bolszewików. Dlatego też nie stawiali 
oni w pierwszej chwili poważnego oporu, da
jąc tym samym powstańcom możność opano 
wania rozgłośni praskiej, a przez to rozprze
strzenienia powstania na cały teren Czech 
i Moraw.

Dopiero teraz wzmocnił się niemiecki opór. 
Główny cel powstania został osiągnięty — 
w całym kraju toczyły (się walki przeciwko 
Niemcom; wszyscy, którzy wypowiadialii się 
przeciwko polityce Benesza, zostali aresztowa
ni. Kierownictwo objęły natychmiast uprzednio 
już przygotowane tzw. „Komitety Narodowe”, 
deklarując ®wą solidarność z Beneszem. Agen
cja Reutera komunikowała tego dnia: ,,Sytu
acja w Czechosłowacji jest nadal niejasna” .

W międzyczasie walki przybrały na gwałto 
wności i powstańcy alarmowali świat, prosząc 
o pomoc.

Agencja Reutera zakomunikowała:
„3 armia amerykańska zdobyła Pilzno — 

wielki ośrodek ciężkiego przemysłu i znaj
duje się w odległości 15 kim- od Karlsbadu”.

Wiadomość ta była dla Czechów pocieszają
ca, gdyż od Pilzna do Pragi jest zaledwie 
100 kim.

iDaleji Reuter podawał:
„ Wojska amerykańskie osiągnęły wczoraj 

miejscowość odległą o 25 kim. od Pragi i po
suwają się wielkimi siłami w kierunku stolicy 
Czechosłowacji” .

W Pradze powiewały już amerykańskie, bry
tyjskie i czechosłowackie sztandary mimo to, 
że walki uliczne trwały nadal. W tej sytuacji

nadeszła wiadomość o kapitulacji Niemiec, 
w związku z, czym Niemcy poczęli kapitulować 
również w Pradze- Następny dzień przyniósł 
przerażające zaskoczenie: wczesnym rankiem 
czeska rozgłośnia podała: „W .tej chwili wkra
czają do Pragi pierwsze jednostki czerwonej 
armii”.

Nikt temu nie chciał wierzyć, lecz pierwsze 
jednostki czerwonej armii były już na ulicach 
Pragi i stale przybywały nowe oddziały; jak 
się okazało, były to oddziały armii marszałka 
Koniewa, które brały udział w walkach pod 
Berlinem. Sowieccy żołnierze opowiadali, iż 
przybyli na specjalny rozKaz marszałka Stali
na. Armia ta zalała całe Czechy, armia zaś, 
marszałka Malinowskiego obsadziła Morawy.

Jednocześnie z nimi wkroczył do Czech czer
wony terror; rozpoczęła się fala egzekucyj 
i aresztowań, wymordowano setki ludzi, nie 
szczędząc nawet kobiet i dzieci-

Komuniści, którzy w czasie okupacji nie
mieckiej niejednokrotnie, jak wszędzie, po
trafili nawet kolaborować z Niemcami, szcze
gólnie w tępieniu elementów dla siebie nie
wygodnych, likwidowali obecnie wszystkich, 
którzy im stali na drodze do osiągnięcia wła
dzy pod zarzutem: faszysta, reakcjonista, 
kolaboracjonista, wróg ludu — likwidując 
swych wrogów pod ochroną „sławnej czerwo
nej armii” .

O s z u s t w o  trwa nadal

Na drugi dzień przybył ze Słowacji do Pragi 
sławetny rząd Benesza, uroczyście witany przez 
miejscowych komunistów oraz licznie zebra
nych czerwonych generałów. Razem z tym rzą
dem przybył sowiecki poseł. Pierwszym czy
nem nowego rządu było wysłanie depeszy 
dziękezjynnej Stalinowi za wyzwolenie czeskich 
ziem- Marszałek Stalin wydał ze swej strony 
jednocześnie rozkaz do armii; odząiaczając sze
reg generałów za „bohaterskie wyzwolenie 
słowiańskiej Pragi”, oraz nadając kilku puł
kom honorową nazwę „praskich”.

Wszyscy jednak dobrze wiedzieli, że czer
wona armia nikogo nie wyzwoliła, gdyż od
działy niemieckie skapitulowały już kilka go 
dżin przed ich wkroczeniem!

Dalszy przebieg wypadków był bardzo 
szybki.

Zapadła uchwała nieodnawiania byłych partii 
politycznych — co było skierowane przede 
wszystkim przeciwko najsilniejszej uprzednio 
partii agrarnej. Dozwolone zostały tylko: par
tia komunistyczna, social-demokratyczna i na- 
rodowo-socjalistyczna partia Benesza, które 
utworzyły wspólny blok „socjalistyczny”. Na
stępnego dnia odbyło się w Pradze uroczyste 
posiedzenie komlunistycznej partii pod pro
tektoratem honorowym marszałków Stalina, 
Tito. Koniewa, Malinowskiego, z udziałem ca
łego rządu Benesza. Przewodniczący partii ko
munistycznej, a równocześnie jeden z wicepre
mierów —- Klement Gottwald, oświadczył uro
czyście: „Jesteśmy etapem rewolucji i  w tej 
rewolucji musimy się dobrze orientować. Nasza
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walka jest prowadzona pod antyfaszystowski' 
ani sztandarami, pod tymi sztandarami walka 
musi trwać nadal! Wyrazem tego faktu jest 
obecny rząd i jego program!”

I rzeczywiście — W myśl tej odezwy, walka 
trwa w Czechosłowacji nadal. Rząd, przjez na
ród nieobrany i przez nikogo nieproszony, 
wkracza radykalnie i brutalnie w życie całego 
narodu-

Cała władza została przekazana przez do
tychczasowe instytucje społeczne ,,Komitetom 
Narodowym”, nieobranym przez naród, w któ
rych tylko komuniści mają decydujący głos. 
Przy pomocy uzbrojonej ,,Gwardii Rewolucyj
nej’’ przeprowadzają oni zapowiedzianą ,,anty
faszystowską walko”. — Ta walka jlest bardzo 
prosta; usuwa isię przemocą wszystkich i wszy
stko, co stoi na drodze „procesu rewolucji” .

Wewnętrze życie Czechosłowacji zostało szyb
ko dostosowane do warunków, jakie panują 
u „potężnego protektora” w Z.S.R.R.

Ulicom oraz, gmachom publicznym nadano 
natychmiast nowe nazwy — np. ulica marszał
ka Stalina, Lenina, Czerwonej! Armii i td.; — 
tam, gdzie przed kilku dniami były niemieckie 
napisy, widnieją obecnie rosyjskie. Czesi są 
zmuszani do uczenia się języka rosyjskiego-

Na scenach teatrów gra się sztuki sowieckich 
autorów*, w kinach wyświetlają sowieckie fil
my, czeska inteligencja musi uczęszczać na 
odczyty sowieckich prelegentów i tam, gdzie 
kiedyś rozbrzmiewał czeski hymn narodowy, 
słychać hymn sowiecki (autor hymnu sowiec
kiego przybył do Pragi w kilka dni po jej 
zajęciu, aby osobiście dopilnować czeskiego tłu
maczenia...).

Krótko mówiąc — wszystko, co się działo 
w czasie niemieckiej okupacji, powtarza się 
dzisiaj z całą brutalnością.

Stalin jest z tego napewno zadowolony — 
czeski minister kultury dr Zdenek Nejedly 
otrzymał za swe „zasługi” order Lenina.

Rozkaz Stalina mówi otwarcie: — nie Ber
lin, lecz Praga symbolizuje koniec wyprawy 
wojennej czerwonej armii. Sowiecki sztab ge
neralny rozumie dobrze zasadę:,,Kto jest panem 
Czech, ten jest jednocześnie panem Europy” .

Ale to jeszcze nie wszystko.
Chociaż Niemcy są pokonane, a tym, samym 

Czechosłowacji nie grozi niebezpieczeństwo 
z tej strony, organizuje się w przyśpieszonym 
trybie nową silną armię czeską- Powołano pod 
broń 8 roczników, które wskutek niemieckiej 
okupacji nie przeszły przeszkolenia wojskowe
go, gdyż armia czeska wówczas nie istniała.

Ministrem Obrony Narodowej został miano
wany, z pominięciem byłych generałów^współ- 
pracowników Benesza, czeski oficer sztabowy 
L. Svoboda, który (uprzednio dowodził bata
lionem czeskim w i&zeregach armii czerwonej, 
a obecnie został nagrodzpny za swoje zasługi, 
otrzymał stopień generała i jednocześnie sta
nowisko ministra. Minister ten oświadczył na 
zebraniu po swoim przybyciu do Pragi: „Za
daniem naszym jest stać święcie na straży, roz
wijając i wzmacniając przyjaźń i wdzięczność

czeskiej armii dla sławnej armii czerwonej; 
tylko wtedy nie powtórzy się drugie Mona 
chium. Beż czerwonej armii nigdy nie byłoby 
zwycięstwa- Nowa armia czechosłowacka będzie 
prawdziwą armią ludową” .

W myśl tego oświadczenia czeska partia ko 
miuinistyczna wydała natychmiast odezwę ,,Do 
pracującego ludu”, w której powiedziano: ofi
cerowie i policja istnieją wyłącznie, aby swoją 
wiedzą fachową służyć czeskiemu ludowi: nie 
możemy natomiast zezwolić, aby stali się oni 
narzędziem (ucisku w ręku raakcji; ze strom 
tych reakcyjnych oficerów zostały poczynione 
wysiłki wystąpienia przeciwko wam i przeciwko 
waszym prawom! Takie próby są czynem zgni
łej burżuazji. Stłumcie je w samym zarodku!

Odezwa ta była sygnałem do akcji. Na wi
downię wkroczyło N.K-W.O., które wspólnie 
z tzw. korpusem bezpieczeństwa (czeskie N.K. 
W-D.) rozpoczęło aresztowania „podejrzanych ' 
czeskich oficerów bez względu na ich stopień. 
Został aresztowany były generalny inspektor 
armii, gen. broni J. Syrovy. Na dziedzińcu 
gmachu policji w Pradze wykonano setki egze 
kucyj, skazanych wyprowadzano z więzień tyl
ko w ispodniach z zalaną krwią twarzą i ozna
kami tortur na całym ciele- Egzekucje prze
prowadzał czeski żandarm, zabijając skazań
ców strzałem z pistoletu. Po egzekucji wbija
no oficerom do ust zą ostrzony drąg, bez wzglę
du na to, czy dana osoba jeszcze żyła, czy też 
nie.

W  międzyczasie w górnych piętrach tego 
gmachu spokojnie urzędowali sowieccy mar
szałkowie i komendanci czerwonej gwardii.

Do nieszczęśliwego kraju wrócił 15 maja 
„prezydent” dr Benesz.

Przed siedmiu laty stał on u grobpj sweg* 
poprzednika i nauczyciela, u grobu czecho
słowackiego prezydenta — oswobodziciela T 
K. Masaryka. Z jego ust naród uisłyszał wów 
czas następujące słowa:

,.Nawołuję was wszystkich, bez wyjątku, z le
wicy i prawicy, z ostatniej wioski, do tej sto
licy, od Asz do Jaszna, wszystkich bez wy
jątku, w myśl wskazań naszego pierwszego 
prezydenta do wypełnienia jego testamentu 
dalszej rozbudowy naszej sprawiedliwej, nie
zachwianej, ewolucyjnej, humanitarnej demo
kracji” .

Co za ironia?!
Ten, co> kiedyś wołał i obiecywał w imieniu 

całego narodu: — „Testamentowi, któryś zło
żył w nasze ręce, pozostaniemy wierni”.

Ten, co się powoływał na słowa Masaryka — 
„Jezus, a nie Cezar”, na słowa: „Prawdzi
wa, na miłości i poszanowaniu praw bliźniego- 
oparta demokracja jest urzeczywistnieniem 
porządku boskiego na ziemi”-

Ow człowiek w otoczeniu czerwonych mar
szałków wrócił teraz do kraju, w którym od 
Asz do Jaszna, od ostatniej wioski do stolicy — 
panuje terror, do kraju, w którym zamiast mi
łości bliźniego, panuje tylko strach, do kraju, 
w którym za jego udziałem zwyciężył nie 
Chrystus lecz Cezar.

Morawianin
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1939-1945
Pokrwawieni żołnierze schodzili ze zrudziałych pól. 
Zostawały po nich wiatry
i czerniejące na jesiennych deszczach krzyże.
Męki przydrożne
jak dłońmi łaskawymi otulał ból,
i pamięć przemożna
o klęsce,
pięła się w sercach : 
jak muzyka 
wciąż wyżej i wyżej.

Cóż,\ że zetlały włosy 
u martwych czół.
Nigdy nie zwyciężyć słabszej przemocy.
Pobite ręce
jednej klęski nie miały dosyć.
W głębiach podziemi
skrwawionej ziemi
żołnierze szukali zwycięskiej nocy.

Pata rosły jak gromy.
Sny wieściły przeczucia.
Trwały miliony bezdomnych.
Jak pieśń.

A pieśnią była serdeczna żagiew, 
wiejąca nad latami 
\wszystkich płonących frontów.
Uderzali nagle : 
wierzący, przytomni, 
zabijani i zwycięscy, 
szkalowani i wytrwali.
Szli coraz dalej,
ięce trzymały sztandary.
Świat kiwał głową:
,,Cóź to za ludzie niepojętej wiary?”
Dziś, gdy już nie jest za wcześnie 
mówić o tamtych wrześniach, 
żołnierze patrzą 
z Całego globu pól bitewnych.
Nikt. ich nie woła —
bo oczu zamknąć nigdy nie potrafili gniewnych.
Bo potrafili podołać.

/ e Yzy Bazarew s k i
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Konferencję czy bombę?
(Miesięczni/ przegląd wydarzeń)

D e m o b i l iz a c ja
Czytelnik prasy anglo - amerykańskiej z naj

większą łatwością zauważa, jak na łamach jej 
z dnia na dzień narasta paradoks. Nieomal z 
z dnia na dzień coraz więcej miejsca zajmują 
obok siebie rozważania demobilizacyjne i troska 
o coraz większe trudności w stosunkach mię
dzynarodowych, spowodowane narastającymi 
przeciwieństwami interesów sowieckich i anglo
saskich.

W rozważaniach demobilizacyjnych szczegól
nie w Stanach Zjednoczonych góruie wołanie:
,,prędzej, prędzej przebierajcie nas w cywilne 
ubrania” . W ocenie sytuacji międzynarodowej 
coraz częściej przymiotnik „ponura” , służy ja
ko jej określenie.

We wrześniu 400.000 żołnierzy amerykańskich 
ma zrzucić mundur. W styczniu miesięczna cyfra 
zwolnionych do cywila ma dojść do 672.000. 
Amerykańskie siły w Europie pod dowództwem 
gen. Einsenhowera do 1 stycznia 1946 r. ma
ją być zmniejszone z 2.500.000 na 700.000. We 
Włoszech ma pozostać tylko 35.000 żołnierzy 
amerykańskich. Generał Mac Arthur ma na Pa
cyfiku 1.900.000 żołnierzy. Według jego własne
go oświadczenia, które spowodowało poważny 
konflikt pomiędzy nim a departamentem stanu, 
do utrzymania porządku w Japonii wystarczy 
mu tylko 200.000. Flota Stanów Zjednoczonych 
wg. oficjalnych oświadczeń zamierza do czerwca 
przyszłego roku zdemobilizować 3.000.000 ludzi, 
z czego 860.000 ma bvć zdemobilizowanych do 
1.1.1946.

O wiele ostrożniejsi w oświadczeniach demo
bilizacyjnych są brytyjscy mężowie stanu. 
Nawet brytyjski marszałek Sir Henry Maitland 
Wilson pozwolił sobie na ostrą publiczną kry
tykę amerykańskiego tempa demobilizacji. Wed
ług brytyjskiego marszałka „Stany Zjednoczone 
przez wycofanie pa ,wielką skalę swych wojsk 
i przez drastyczne ograniczenie poboru na przy
szłość, pozostawiała Rosji Sowieckiej wolne po
le do popisu” . A ta Rosja Sowiecka, zdaniem 
marszałka Wilsona — „w ciągu pięciu lat 
będzie miała bombę atomową” . Marszałka naj 
bardziej zaniepokoiły Bałkany:” Jeżeli Stany 
Zjednoczone ograniczają swoją siłę militarną w 
Europie, nie ma niczego, coby powstrzymało 
Rosję Sowiecką od opanowania tych terenów” . 
„Stalin ostrzegał nie „faszystowski” generał 
Sosnkowski lub Anders a brytyjski marszałek — 
ma respekt przed silą. O.słabiając się Stany 
Zjednoczone niczego nie uzyskają od Rosji. Sta
lin będzie próbował opanował wszystko, co tyl
ko opanować potrafi”.

Posiadanie bomby atomowej wpływa oczywiście 
w znacznej mierze na siły piechoty potrzebnej 
dla nowoczesnej armii. Ale napewno te rzeczy 
zna dość dobrze marszałek Wilson i jego nie
pokój z powodu tempa demobilizacji amerykań
skiej miał zapewne uzasadnienie.

Amerykański sekretarz stanu Acheson repliku
jąc na oświadczenie Mac Arthura zdecydowanie' 
podkreślił polityczną a nie porządkową strony 
zagadnienia okupacji i demobilizacji mówiąc : 
„Nie generał Mac Arthur a rząd Stanów Zjed
noczonych będzie decydował o amerykańskiej 
polityce w stosunku do Japonii” . Wreszcie 
sam Mac Arthur poprawił swe oświadczenie 
stwierdzając, że tylko ,,w sprzyjających warun
kach można będzie do minimum zredukować 
w ciągu sześciu miesięcy amerykańskie siły 
okupacyjne w Japonii” .

C z y  p o c z ą te k  m o b i l i z a c j i?
Podkreślaliśmy zawsze, że nie w braku sił 

materialnych a w psychicznej demobilizacji leży 
główne źródło słabości Anglosasów w stosunku 
do Rosji Sowieckiej. Ostatnia konferencja w 
Londynie pokazuje, że język p. Mołotowa po 
bombie atomowej jest równie bezczelny jak 
przed bombą. Nie poddając się niebezpiecznym 
złudzeniom trzeba stwierdzić, że ostatnie tygod
nie przyniosły garść faktów świadczących o po
czątku psychicznej mobilizacji nastrojów opinii 
anglosaskiej, której wreszcie zaczęto mówić, choć 
ciągle przeraźliwie małymi dawkami, prawdę o 
Rosji bolszewickiej.

Poważnie zmienił się ton wielu pism, poważ
ną ewolucję poglądów można stwierdzić w oś
wiadczeniach wielu wybitnych mężów stanu. Po
wracający z Pol.ski członek amerykańskiego 
kongresu p. Gordon oświadcza po prostu że 
„nad wszystkim w Polsce ciąży twarda ręka 
okupacji sowieckiej” . Amerykańskiemu czy
telnikowi tłumaczy się — dlaczego psują się 
stosunki sowiecko amerykańskie (Newsweek z 
24.IX.1945) jak następuje: „Rząd prezydenta 
Trumana coraz bardziej denerwuje się z powodu 
rosyjskiej techniki dyplomatycznej, polegającej 
na żądaniu na konferencjach międzynarodówek 
więcej nawet, niż spodziewa się uzyskać poro. 
by z kolei wykazywać pozorną ustępliwość i z 
powodu zabierania przy pomocy metody faktów 
dokonanych wszystkiego, czego się pragnie” 
Ten sam tygodnik konstantuje : „Lecz polityka 
rządu znajduje mało zrozumienia i poparcia 
dla użycia zdecydowanych kroków w razie po
trzeby... Przeciętny Amerykanin nie wiele zwraca 
uwagi na to, co się dzieje we wschodniej Euro
pie i jest skłonny sądzieć, że twarda postawa 
polityki amerykańskiej musi nieuchronnie do
prowadził do wojny”.

Trzeba przyznać, że największym mistrzem w 
trudnym procesie reedukacji opinii anglosaskiej 
z jej prosowieckich złudzeń jest sama Moskwa. 
Z całą stanowczością znakomita część prasy a- 
merykańskiej nie chciała i nie chce widzieć co 
się dzieje w Polsce pod okupacją sowiecką, bo 
Polska jest w tej chwili poza zasięgiem amery
kańskiej dyplomatycznej interwencji, a takie 
dzienmki jak ..Stars and Stripes” systernatycz-
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nje po staremu fałszują prawdę o Polsce i 
stosunkach w Kraju panujących. Za to interesuje 
się prasa amerykańska oczywiście Koreą. „New
sweek” krytykując amerykańskie władze woj
skowe w Korei za zupełną polityczną kompromi
tację, przez nieumiejętność ustosunkowania s ;ę 
do Koreańczyków, aż do opierania się o japoń
skie władze w Korei włącznie, zamieścił ustęp 
,.Liberation a la Russe” :

„Rosjanie w czasie dziesięciodniowego poby
tu w Songdo (dokąd z kolei przybyły wojska 
amerykańskie) oczyścili dokumentnie sklepy, 
winiarnie i składy towarowe w mieście. , ,Wy
zwolili” oni całe tuziny zegarków ręcznych od 
ich właścicieli przechodniów. Z pistoletami 
w ręku wchodzili Rosjanie do domów, zabierali 
ubrania, naczynia, meble... Wpadli do dyrektora 
banku, ściągnęli go wśród nocy z łóżka, za
ciągnęli do banku i kazawszy mu otworzyć ka
sę zabrali 8.026.000 jen” itd. itd.

Pouczające, cenne opowiadania. jest ich w 
prasie anglosaskiej coraz więcej...

I m p e r i u m  d r ż y  w p o d s ta w a c h

W przyjęciu jednolitej postawy w stosunku do 
sowieckiego imperializmu przeszkadzają nadal 
Anglosasom walnie ich własne kłopoty i niepo
rozumienia. Imperium brytyjskie ma poważne 
kłopoty wewnętrzne. Kongres wszechhinduski 
przytłaczającą w:ększością głosów przyjął rezo
lucję w sprawie nowych brytyjskich propozycyj 
odnośnie przyszłości Indyj, oświadczając, że 
Indie i Kongres nie zadowolą się niczym innym 
jak tylko niepodległością. Propozycje złożone 
przez wicekróla Indyj uznano za niezadawalające.

Równocześnie rząd egipski zażądał wycofania 
wojsk brytyjskich z Egiptu i uznania praw E- 
giptu do jedności i pełnej suwerenności łącznie 
Sudanem. Komunikat premiera egipskiego gło
sił : „żądamy naszych praw... Międzynarodowa 
sytuacja w żadnej mierze nie usprawiedliwia 
obecności obcych wojsk w naszym kraju” .

Wewnątrz kraju stoi rząd brytyjski przed 
trudnymi problemami utrzymania, a raczej przy
wrócenia brytyjskiego wysokiego standartu ży
ciowego. Z problemami tymi łączy się ekono- 
miczna zależność W. Brytanii od Stanów Zjed
noczonych. Ambasador brytyjski w Stanach 
Zjednoczonych< mówiąc językiem prasy brytyj
skiej, powiedział, pełną prawdę w tym względzie 
opinii amerykańskiej. Język oświadczenia brytyj
skiego ambasadora żywo przypominał język pol
skich niepodległościowców, szukających di.i 
Polski w stosunku do Wielkiej Brytanii posta
wy sojusznika mającego wyraźne prawa, a nie 
klienta. Mówił brytyjski ambosador : „Wielka 
Brytania nie przychodzi z kapeluszem w ręku. 
jako klient. Przychodzimy do Stanów Zjedno
czonych jako współzwycięzcy” . Inne oświadcze
nia brytyjskie przypomniały, że Wielka Bry
tania wydatkowała o 50% więcej na drugą woj
nę światową niż Stany Zjednoczone i po
niosła znacznie wyższe straty w ludziach.” Jest 
nas 47.000.000, które mogą żyć tylko o ile im
portują. Importować możemy tylko o ile mamy 
czynu płacić. Płacić możemy tylko o ile może1

my mieć pieniądze z eksportu, lub za świadcze
nia w rodzaju usług naszej handlowej marynar
ki. Nie możemy odbudować naszego handlu, 
dopóki nie odbudujemy zakładów przemysło
wych i nie odbudujemy naszej marynarki. Oto 
jest błędne koło, z którego wyjść musimy” .

Dla wyjścia z błędnego brytyjskiego ekono
micznego koła Stany Zjednoczone są gotowe 
udzielić pomocy Wielkiej Brytanii w następu
jącym zakresie: „Amerykańscy eksperci wypo
wiadają się za skreśleniem brytyjskich zobowią
zań powstałych z tytułu pomocy otrzymanej od 
USA na zasadzie ustawy „Lend — Lease” , ja
ko amerykańskiego wkładu do dzieła zwycię
stwa. Na miejsce „Lend—Leasu” ci sami eks
perci proponują udzielenie Wielkiej Brytami 
kredytów niskoprocentowych, któreby umożliwi
ły Wielkiej Brytanii zakup nadwyżek amerykań
skich z „Lend — Lease^’^ oraz innych towarów 
użytkowych, jak również wyposażenia przemy
słowego w ilości dostatecznej dla przywrócenia 
natychmiastowego przedwojennego standartu 
życia Wielkiej Brytanii. Poszliby również na do
starczenie Wielkiej Brytanii kredytów długoter
minowych na wyrównanie różnic pomiędzy im
portem a eksportem brytyjskim w ciągu najbliż
szych kilku lat, a współpracując z innymi naro
dami wierzycielami, byliby skłonni obniżyć 
zagraniczny dług Wielkej Brytanii, wynoszący
14.000. 000.000 dolarów do sumv około
7.000. 000.000” .

W zamian za to amerykańscy eksperci finan
sowi żądają by „Brytyjczycy obniżyli, jeśli 
wręcz nie znieśli odrazu, restrykcje eksporto

we tego rodzaju jak „Empire Preference” a 
to w interesie wolnego handlu światowego.”

Lecz do otwarcia granic brytyjskiego impe
rium dla amerykańskiego importu w cale nie 
śpieszą się Brytyjczycy. „Niektórzy bry
tyjscy ekonomiści woleliby zamiast tego dopro
wadzić do utworzenia ekskluzywnego bloku 
szterlingowego. Ci ekonomiści twierdzą mó
wiąc gwarą amerykańską że przyjęcie ame
rykańskiego planu finansowego oznaczałoby 
włożenie wszystkich brytyjskich jajek do jed
nego kosza po to, by się pobiły przy chronicz
nych amerykańskich cyklach koniuktury i kry- 
zysu” .

Z kolei Amerykanie na sugestie o bloku 
szterlingowym zareagowali groźbą bloku dolo
towego, co w rezultacie doprowadziło nawet do 
rozważania przez prasę międzynarodową moż
liwości wojny celnej pomiędzy obu blokami.

Groźba wyciągania korzyści z tych sprzecz
ności interesów* ekonomicznych przez Rosję 
Sowiecką, podkreślona przez ostatnie, nowe 
polityczne żędania rosyjskie, powinna i może 
przyczyniać się do wytworzenia większej jed
ności hrytyjsko-amerykańskiej. Może ostatnio 
podpisany w Londynie układ naftowy anglo- 
amerykański, załatwiający długi spór o naftę 
środkowego Wschodu jest pierwszym sygna
łem porozumienia ekonomicznego brytyjsko- 
amerykańskiego. Układ ma przewidywać stwo
rzenie równych szans dostępu spółek naftowych 
amerykańskich i angielskich do ropy środko- 
,wego i Bliskiego Wschodu.
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C e l e  a m e r y k a ń s k i e

„Time” z 17 września br, na podstawie wy
powiedzi Byrnesa formułował cele polityki 
a m e r y k a ń s k ie j1. Przewództwo Stanów Zjed
noczonych w światowej współpracy, 2. Ochrona 
interesów amerykańskich aż do zupełnej szcze
rości a nawet gwałtowności jak w przypadku 
wstrzymania „Lend and Lease” .

„Stany Zjednoczone nie pragną żadnych te
rytorialnych nabytków poza bazami potrzebny
mi dla obrony własnej.

Stany Zjednoczone żądają jednak prawa wol
nego handlu i pragną, by wszystkie narody cie
szyły się reprezentatywnymi, demokratycznymi 
rządami

„Stany Zjednoczone nie mają i nie pragną 
mieć sporów z Rosją. Stany Zjednoczone będą 
jednak wymagać, by Związek Sowiecki wypeł
niał co do joty wszystkie międzynarodowe zo
bowiązania —• tak samo jak będą tego wyma
gać od siebie samych i od wszystkich innych 
narodów.”

„Stany Zjednoczone są zdecydowane podob
nie jak Związek Sowiecki zabierać! głos W 
rozstrzyganiu wszystkich problemów między
narodowych” .

Przez wytworzenie w Rwiecie drogą realiza
cji powyższych zasad odpowiednich warunków 
dla ekspansji potęinego amerykańskiego prze
mysłu, chcą Stany zapewnić, sobie możność 
realizaćji wewnątrz kraju szerokiego progra
mu prosperity wyłożonego w 21 punktach ob
szernej deklaracji Trumana. Pierwszy punkt 
deklaracji przewidywał minimalny zasiłek dla 
bezrobotnego w wysokości 25 dolarów tygod
niowo. Poniósł przy nim swą pierwszą klęskę 
w senacie prezydent Stanów Zjednoczonych. 
Program Trumana przewiduje szereg ustaw 
zmierzających do zwalczenia inflacji do zapew 
nienia każdemu obywatelowi pracy, wzmocnie
nia urzędów prący. Jest w programie Trumana 
m. in. i popieranie małych warsztatów pracy, 
na co specjaną uwagę powinni zwrócić nawet 
polscy publicyści, zbyt łatwo pod urokiem 
bomby atomowej poddający się koncepcjom 
jednej, centralnej -dyspozycji materialnej w 
świecie i mający chętkę na pośpieszne kapitu
lowanie przed gigantatami przemysłu i blo
ków gospodarczych.

Lecz na drodze nie tylko amerykańskich 
planów gospodarczej • ekspansji ale i prospe
rity wewnątrz kraju stoją oczywście'’ coraz 
to nowe żądania sowieckie. Ujawniła je w 
pełjni londyńska konferencja 5 ministrów 
spraw zagranicznych.

K o n f e r e n c j a  l o n d y ń s k a
Konferencję poprzedził długi spór o demo

krację, w którym rządy brytyjski i ame
rykański stwierdziły, że rządy i stosunki w 
opanowanych przez Rosję Sowiecką Bułgarii, 
Rumunii, na Węgrzech nie są demokratyczne. 
Bułgarski rząd ustąpił .przed presją amerykań
ską i odroczył przygotowaną komedię wybor
czą z jedną listą kandydatów. Rumuński 
„rząd” Grozy jest broniony bardzo namiętnie 
przez Rosję Sowiecką jako demokratyczny.

Z kolei Mołotow przechodząc do ataku o- 
świadczył, że istnieje cały szereg niedemokra
tycznych rządów, które należałoby zmienić, ale 
nie są to rządy węgierski, bułgarski lub ru
muński. Moskwa upomina się o demokrację 
w Grecji, a nawet między wierszami, grozi re
wolucją W tym kraju. .

Wiele mówi się o przygotowywanej rewolucji 
we Włoszech. Mówił o niej bez ogródek gu
bernator Specji twierdząc, że nie dopuści, by 
rewolucję robiono we Włoszech przy pomocy 
alianckiej broni. Premier Parri zaprzeczał, ja. 
koby wykryto spisek prawicowy. Zaprzeczały 
by nie dawać pretekstu do spisku i rewolucji 
lewicowej, a raczej bolszewickiej. W parę dm 
po tym musiał w Neapolu uciekać przed tłu
mem bocznymi drzwiami. Oczywiście, że ko
munistyczne wichrzenia we Włoszech nie mają 
na celu poprawy doli szerokich mas robotni
ków i chłopów włoskich, a są wykonaniem 
sowieckich instrukcyj. Ogłoszono, że na czele 
tajnej organizacji bolszewickiej we Włoszech, 
działającej równolegle obok partii komuni
stycznej stoi urodzony we Włoszech, ale wy
chowany, no i oczywiście wykształcony w Rosji 
Rugiero Grieco. Organizacja jego nazywa się 
L’Apparato . L’Apparato, jak pisze amerykań
ski tygodnik „Time” składa się ze zhierarchi 
zowanych jaczejek. Każda jaczejka ma trzech 
członków. Z każdej jaczejki tylko jeden członek 
zna swego przełożonego w jaczejce wyższego 
rzędu. Struktura jaczejek jest silna... Przenik
nęły one m. in. do banków, dzienników, • 
nawet pomiędzy karabinierów.

Na konferencji w Londynie na pierwszy 
ogień poszedł układ pokojowy z Włochami 
łącznie ze sporem o Triest i całą Venezia 
Giulia, z kwestią przyszłości kolonii włoskich

Warto "na tym miejscu , powiedzieć wyraźnie, 
że Moskwa i Tito wykorzystują jedynie dla 
swych imperialnych celów narodowe uczucia 
prawa Słoweńców do ich ziemi w istnieją 
cych warunkach. Nie jest to nic innego, jak 
chęć schwycenia w pułapkę całego narodu sło
weńskiego i całej jego ziemi. Dla Słoweńca 
patrioty nie ma teraz wyboru — Włochy czy 
wolna Słowenia, a ma on przed sobą pytanie : 
jarzmo bolszewickie czy ucieczka przed nim 
Toteż gdyby konferencja londyńska oddała 
część prowincji Venezia Giulia rządzonej prze/ 
Tita Jugosławii w tej chwili musieliby z niej 
uciekać przed sowieckim terrorem najlepsi sy
nowie narodu słoweńskiego. Jak długo istnieje 
bolszewicka niewola na więcej niż szóstej czę
ści kuli ziemskiej, jak długo bolszewicka prze 
moc rządzi na (Międzymorzu, ani sprawy 
Triestu ani żadnej sprawy granicznej, załatwić 
sprawiedliwie nie można. I próżne i ze spra
wiedliwością nie mające nic wspólnego są « 
będą wszelkie próby lokalnych układów poko
jowych.

Amerykański i brytyjski punkt widzenia w 
sprawach włosko - jugosłowiańskich przewidu
je : 1) korekturę graniczną na korzyść Jugosła 
wii, wg. zasady etnicznej z modyfikacjami 
uwzględniającymi potrzeby ekonomiczne niektó 
rych okręgów, 2) pozostawienie Triestu przy
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Włoszech z umiędzynarodowieniem portu. 3) 
Oddanie Libii i Erytrei pod powiernictwo m:ę- 
dzynarodowe, wyznaczone przez organizację na
rodów zjednoczonych z tym, że po latach 10 
miałyby te kolonie uzyskać niepodległość. 
Abisynia miałaby uzyskać dostęp do morza przez 
port Assab. 4) Włochy posiadałyby tylko bar
dzo ograniczoną siłę zbrojną.

Moskwa natomiast popiera żądanie Tita ca
łej Venezia Giulia. Chce indywidualnych man
datów nad włoskimi koloniami dla siebie, się
gając po Trypolitanię, żąda zapłacenia przez 
Włochy ogromnych odszkodowań wojennych.

Spraw spornych mnoży się na konferencji 
w Londynie coraz w'ecej. Trwa spór o demo- 
kratyczność rządu na Węgrzech. Rosja żąda wy
dania, oczywiście siłą, „obywateli sowieckich” 
z terenów państw bałtyckich i z naszych polskich 
ziem wschodnich.

Stosunek konferencji do Włoch, wykazujący 
tendencje potraktowania Italii jak kolonii ska
zanej na stałą od wielkich mocarstw zależność, 
musi być jednak dla nas ostrzeżeniem, że i 
tym razem mogą, mimo tych przeciwieństw 
przedstawiciele imperialnych potęg dogadać się, 
negliżując interesy przedmiotu ich sporu — 
tzw. małych narodów.

W y ro k  na P o la k ó w
Mówi się o potrzebie zwołania wielkiej trój

ki, by ruszyć z miejsca w sprawach, w któ
rych nie mogą sobie dać rady ministrowie 5 
mocarstw.

A tymczasem trwa i pogłębia się tragedia 
naszego narodu. W Kraju za maską demagogii 
trwa eksterminacja narodu, a każdy dzień przy
nosi dowody na to, że eskapada Mikołajczyka 
i towarzyszy prócz hańby i szkody na forum 
międzynarodowym niczego dla Kraju nie przy
niosła. Mikołajczyka pokazują od czasu do 
czasu publicznie, lecz nie ma on żadnej fak
tycznej władzy. Na Kraj nałożono ogromne 
kontyngenty zbożowe, N.K.W.D. organizuje 
pogromy żydowskie i wyłapuje członków Armii 
Krajowej nowym systemem „biur likwidacyj
nych A.K.” , a równocześnie wysyła za granicę 
(ostatnio w większej ilości do Rzymu) coraz 
to nowych swych agentów, maskujących się

pod firmą „polskich” placówek dyplomatycz
nych.

Część narodu na wygnaniu, pozbawiona peł
nej opieki prawowitych władz polskich, odcięta 
od polskiej książki, polskiej (a nie po polsku pi
sanej) gazety w bardzo ciężkich nieraz warun
kach materialnych, celowo stwarzanych dla 
pozbycia się „polskiego kłopotu” przez posz
czególnych nieodpowiedzialnych komendantów 
obozów, tylko w duszy własnej odnajdywać 
musi siłę do wytrwania i wolę walki aż do 
zwycięstwa.

W tę trudną atmosferę życia na wygnaniu, 
gdzie obok nas, którym nic nie brakuje, we
getuje polska biedota, uderza jak grom, choć 
spodziewany, wiadomość o pierwszych wyro
kach skazujących na śmierć Polaków za za
bójstwo Niemców, czy za grabieże. Proces w 
Padenborn mający swe źródło w zabójstwie 
przez Niemców polskiego oficera, zmusza nas 
do wyraźnego wymienienia po imieniu winnych 
demoralizacji polskiego uchodźctwa, pokazania, 
kto powinien zasiąść na ławie oskarżonych. 
Nie twierdzimy, że Polacy są bez winy. Sys
temowi hitlerowskiemu udało się w każdym 
narodzie pod niemiecką okupacją wydobyć i 
pomnożyć elementy przestępcze. Ale winę 
właściwą ponoszą Niemcy, którzy wielu Polaków 
zdeprawowali, bolszewicy, którzy Kraj nasz 
okupują i uniemożliwiają naszemu narodo
wi rządzeńT się we własnym kraju i wszyscy 
ci, którzy pozbawili polskie uchodżctwo polskiej 
moralnej i kulturalnej opieki. Od wykorzysty
wania polskiej tragedii i wyroków na Polakach 
w Niemczech wara sowieckiej propagandzie i 
jej polskim agenturom, mordującym Polaków 
bez wyroków sądowych.!

Ale i świat zachodni musi zrozumieć, że jest 
niemoralne i nie leży w jego interesie pchanie 
Polaków czy innych wygnańców z opanowanego 
przez bolszewików Międzymorza w ręce sowiec
kiego imperializmu!

Rzecz oczywista, że obowiązek utrzymania jak 
największej masy pełnowartościowych moralnie 
Polaków poza granicami sowieckiej niewoli, 
spada przede wszystkim na nas, na nasze 
organizacje i na każdego z nas indywidualnie.

M.p. 26. IX. 1945. Jarosław Żaba

Miasta — gniazda wiszące 
Na zboczach, skalnych ruinach 
Patrńą przez lat tysiące 
W ciche, błękitne doliny.

Słońce się wolno kolebi]e 
Serce — w złocistym dzwonie 
f nikt napewno tu nie wie 
O gdzieś tam huczącej wojnie.

Obcy i zbrojni ludzie 
Przejdą przez jasne doliny 
Śpiące miasteczka pobudzą 
— O świcie przepadną, zginą- 

l tylko zagrzmi daleko 
Krok groźnej wojennej śmierci 
I spłynie doliną — rzeką 
W błękitną dal niepamięci

I znowu przez lat tysiące 
Uśpione ciszą słoneczną 
Miasta jak gniazda wiszące 
Patrzą w doliny — w wieczność.

Jan Olechowski
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Pow rół jeńców włoskich
Riłarno deS prigionieri di guerra ifaliani

Na terenie Rosji przebywają do dzi
siaj jeńcy wojenni, obywatele państw 
europejskich, zwłaszcza Italii i Francji. 
Sprawa ich powrotu niepokoi w równej 
prawie mierze rządy obu państw, jak i 
samą Rosję. Przyczyny niepokoju są 
jednak różne.

Francuzi i Włosi mają na uwadze los 
jeńców wojennych, ich warunki życia 
i bezpieczeństwa oraz brak wiadomości 
od nich i o nich; Rosja obawia się o los 
pielęgnowanego od lat przez propagan
dę partii komunistycznych mitu ,,de
mokracji” i ,,szczęśliwości” sowieckiej. 
O ile Francuzi i Włosi są zaintereso
wani w szybkim powrocie jeńców do 
swych krajów, o tyle Rosja stara się 
przedłużyć, w miarę możliwości ich po
byt na terenie Związku Sowieckiego, 
odkładając ad calendas graecas ,,z po
wodu trudności transportowych” ich 
podróż powrotną.

Doświadczenia repatriacji drobny cl; 
grup jeńców wojennych do Francji i 
Italii wykazały, że ludzie ci opowiadają 
dziwy o kraju ,,szczęśliwości robotni
ków i włościan” . Opowiadania te nie 
przyczyniają się w żadnym stopniu do 
rozprzestrzeniania się idei komunistycz
nej, doprowadzają natomiast do wystę
powania z partii ludzi, którzy mieli 
możność zetknąć się z repatriantami i 
dowiedzieć się od nich nagiej prawdy o 
celach i metodach sowieckiego imperia
lizmu. Prasa nie umieszcza na ogół opo
wiadań tych ludzi, bo to dziś bardzo nie
modne. Nie mniej jednak z ich strzępów, 
drukowanych tu i ówdzie, możemy dojść 
do wniosku, że od czasu naszego po
bytu na terenie Rosji, nic się tam nie 
zmieniło, a jeśli tak, to na gorsze. Dla 
Polaków znających „szóstą część świa
ta” , fakt ten stanowi pewną satysfakcję. 
Jakkolwiek można to nazwać swego ro
dzaju Schadenfreude, jest to zjawisko 
dla nas dodatnie. Okazuje się bowiem, 
Że okrzyczani przez propagandę so
wiecką jako „faszystowscy oszczercy” , 
nic nie przesadzaliśmy w swej ocenie 
Rosji bolszewickiej. Cudzoziemcy prze-

Sul territorio russo si trovano tuttora 
dei prigionieri di guerra, cittadini di Sta 
ti europei, specialmente delPItalia e del" 
la Francia. II probleina del loro ritorno 
in patria preoccupa quasi nella stessa 
misura i due Stati suddetti e la Russia. 
Re cause peró di tale preoccupazione 
sono differenti,

I Fhancesi e gli Italiatii considerano il 
destino dei prigionieri di guerra, le loro 
condizioni di vita e di sicurezza, la man- 
canza di notizie da essi e di essi; la 
Russia si preoccupa per il futuro del 
mito della „democrazia” e della „feli- 
cita” sovietiche, mito di cui la propa
ganda dei partiti comunisti per tanti 
anni si e tanto presa pensiero. I Frań- 
cesi e gli Italiani si interessano delPinr 
mediato ritorno dei prigionieri ai loro 
Paesi, tanto ąuanto la Russia da parte 
sua tenta di prolungare il piu possibile 
il soggiorno di quest’ultimi in territorio 
sovietico, rimandando ad calendas grae
cas il loro viaggio di ritorno per ragioni 
di „difficoltń di trasporto” .

I/esperiinentato rimpatrio di piccoli 
gruppi di prigionieri di guerra in Fran
cia ed in Italia ha dimostrato, che que- 
sta gente narra cose molto strane sul 
paese della „felicita degli operai e con- 
tadini” . Queste narrazioni infatti non 
aiutano in nessun modo il propagarsi 
dellc idee coinuniste; al contrario esse 
sono spesso causa delPabbandono del 
partito da parte di eoloro che hanno 
avuto 1’occasione di parlare eon i reduci 
e saper da essi la nuda verit& circa gli 
scopi e i metodi delPimperialismo so~ 
vietico.

Nella stampa, di regola, le narrazioni 
dei reduci non compaiono, perche inop- 
portune. Nondimeno, da brani trapelati 
qua e la di tali narrazioni, possiamo 
convincerci che, dal tempo del nostro 
soggiorno in Russia, non ci sono stati 
cambiamenti e se ve ne furono, allora in 
peggio. F'atto, questo, che procura una 
certa soddisfazione a quei Polacchi che 
conoscono „la sesta parte del rnondo” . 
Anche se un tale sentimento possa cor-
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konują się z opowiadań współziomków, 
że mówimy prawdę, a jeśli tak jest, 
,,coś” musi być nie w porządku w 
owym państwie proletariatu.

W prasie włoskiej ukazało się ostatnio 
szereg wiadomości o losie jeńców wło
skich w Rosji.

Tygodmk humorystyczny >,Soffia, 
so\ z a m i e s z c z a  w numerze z q. IX. 45 
następującą notatkę :

„Szanowny Di Vittorio, sekretarz 
generalny Głównego Włoskiego Ko
mitetu Pracy, oświadczył w czasie 
swojej wizyty w Moskwie, gdzie 
przebywał w charakterze przewodni
czącego delegacji handlowej, że mają 
zostać zwolnieni jeńcy włoscy w 
Rosji w liczbie 19.000. Cyfrę tę 
uważano niegdyś za pierwszą partię 
ogólnej sumy 60.000, jaką wed’ug 
oficjalnych obliczeń osiągnęła ilość 
Włochów . pozostałych przy Życiu 
na terytorium sowieckiej republiki. 
Wkrótce jednak potem suche oświad
czeni stało się powodem okrutnego 
rozczarowania i odnowiło obawy wielu 
tysięcy rodzin, wśród których żywio
no jeszcze nadzieję. Oświadczenie to 
stwierdzało, że liczba 19.000 stanowi 
ogólną ilość pozostałych przy życiu, 
a nie ich cząstkę.

Jeśli chodzi o resztę, opierając 
się na oświadczeniach Moskwy, — 
40.000 spośród tych, których oszczę
dziła wojna, wymarło na skutek burz 
śnieżnych i gwałtownej epidemii ty
fusu.

Instynktowny odruch pobudzałby 
nas, do postawienia kategorycznych 
pytań : Kto to wszystko kontrolował? 
Czy w stosunku do naszych jeńców 
obowiązują umowy międzynarodowe? 
Dlaczego sprawy powrotu jeńców 
nie załatwiono normalną drogą dy
plomatyczną, przez wysłanie odpo
wiednich misji, jak to jest w zwy
czaju w stosunkach między naro
dami?...

Niech nam wolno będzie uczynić 
tylko jedną uwagę. Organy opieki 
armii czerwonej wykazały na pewno 
pełną troskliwość o naszych nieszczę
śliwych braci, a jeśli wielu z nich 
zmarło, nie można o to winić rząd 
sowiecki: Włosi nie są stworzeni do

rispondere ad una specie di Schadenfreu 
d e j  esso e tuttavia un fenomeno per noi 
positivo. E ’ cosi apparso chiaramente 
che, definiti tante volte dalia propa
ganda sovietica „calunniatori fascisti” , 
noi non abbiamo esagerato nel riferire 
quanto gia sapevamo della Russia bol- 
sceyica. Gli stranieri si stanno conyin- 
cendo, attrayerso i racconti dei loro com- 
patrioti, che noi abbiamo detto la veri- 
ta. Se cosi stanno le cose ció significa 
che ,,qualcosa”  deve non essere in or- 
dine in quello Stato del proletariato.

Nella stampa italiana sono apparse 
ultimamente numerose notizie circa le 
sorti dei prigionieri italiani in Russia.

II settimanale umoristico ”Soffia, 
so' . . ” inserisce, il 9 sett. 1945, la se- 
guente notizia :

,,E’on. Di Vittorio, segretario ge
nerale del C. G. I. D., durante la sua 
yisita a Mosca, quale capo della dele- 
gazione commerciale italiana, ha co- 
municato che 19.000 prigionieri ita
liani in Russia sarebbero stati libera- 
ti.

Tale contingente fu considerato un 
primo scaglione dei sessantamila, ci- 
fra alla quale i calcoli ufficiali face^ 
vano ascendere il numero degli italia
ni yiyenti rimasti nel territorio delle 
Repubbliche Soyietiche.

Ben presto peró un secco anńun- 
cio porto la pió crudele delusione e 
rinnovó 1 ’angoscia in migliaia di ca- 
se dove ancora si speraya: i 19.000 
erano lp. totalitń. dei soprawissuti, 
non un’aliquota. Quanto agli altri, 
stando a ció che afferma Mosca, le 
tempeste di neve ed una yiolenta 
epidemia di tifo ayrebbero avuto ra- 
gione di piu di 40.000 infelici che la 
guerra aveva risparmiato.

Un impulso istintiyo ci spingereb- 
be a riyolgere delle domande peren- 
torie : chi ha controllato tutto que- 
sto? I  nostri prigionieri sono protetti 
dalie conyenzioni internazionali? 
Perche tale restituzione non si e syol- 
ta attrayerso normali vie diplomati- 
che, eon l ’ invio di regolari missioni, 
come ó uso fra le nazioni?...

Soltanto ci sia concessa un’osser- 
yazione: certo i seryizi di assistenza
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przetrzymania tego klimatu i ctysku- 
sja na ten temat jest zbyteczna.

Jednak, jak twierdzi prasa, Wło- 
ske  Syndykaty Robotnicze, pod 
przewodnictwem tego samego nie- 
znużonego Di Vittorio, mają zamiar 
zawrzeć z odnośnymi związkami so
wieckimi układ, na mocy którego 
dwa miliony bezrobotnych Włochów 
mogłyby pojechać na pracę do Rosji. 
Oczywiście, ci też byliby otoczeni 
całą troskliwością ze strony organów 
sowieckiej opieki społecznej, podob
nie jak i nasi jeńcy. Iyecz klimat jest 
klimatem. Poza tym tyfus... Biorąc 
pod uwagę procent strat poprzednich/ 
w ciągu dwóch lat około 1.300.000 
bezrobotnych włoskich ,, zaaklimaty
zowałoby” się definitywnie w ZSRR. 
Uważamy oczywiście, że dla tego ro
dzaju ,,służby pracy” należy oddać 
pierwszeństwo członkom partii ko
munistycznej. W ten sposób to- 
waszysze będą mogli bezpośrednio 
ocenić zabiegi szan. Di Vittorio, 
który tak zachwala ten pierwszo
rzędny czynnik rozwiązania zagad
nienia bezrobocia” .
Ten sam tygodnik przynosi w tydzień 

później następującą wiadomość:
,,Misja związków zawodowych pod 

przewodnictwem szan. Di Vittorio 
powróciła z Moskwy po uzyskaniu 
na powrót do ojczyzny 19.000 jeńców 
włoskich, pozostałych z 60.000 tych, 
którzy wpadli w ręce sowieckie.

Wielu jest chorych, wszyscy wy
niszczeni, wygłodniali, wyczerpani. 
Ręcz wspomniana misja przywozi do 
Italii, cieszącego się doskonałym i 
kwitnącym zdrowiem, panicza (il si' 
gnorino) Aldo, synka ministra Pal
miro Togliatti.
Jest czym cieszyć się, nieprawdaż? !” 
Jak donoszą inne dzienniki, władze 

sowieckie indagowane uprzednio o los 
owych 40.000 (zmarłych jak się później 
okazało od „śnieżyc i tyfusu” ) jeńców 
włoskich, oświadczyły, że nie mogą po
dać dokładnej cyfry strat, ani też 
miejsca pobytu wielu z tych jeńców^ 
gdyż w czasie wojny mogli oni rozpró
szyć się po kołchozach...

Rozczulający jest ten kołchoźniany 
argument. Rozeszli się po kołchozach...

dell’Armata Rossa ayranno prodigato 
tutte le cure ai nostri infeliei fratelli, 
e se molti di essi sono morti non e pos- 
sibile farne una colpa al Governo So- 
vietico: gli italiani non sono fatti per 
resistere a quei cliini e su ąuesto e 
inutile discutere.

Peró, a ąuauto dicono i giornali, 
i Sindacati Operai Italiani, sempre 
sotto il patrocinio delPinfaticabile 
Di Vittorio, stanno per giungere ad 
un accordo eon ąuelli Soyietici affin- 
che due milioni di disoccupati italia
ni possano andare a layorare in Rus- 
sia. Anche questi, naturalmente, sa- 
rebbero circondati di tutte le cure da 
parte dei Servizi di assistenza, eonie 
lo furono i nostri prigionieri. Ma il 
clima e ąuello che e. Poi c’e il tifo... 
Tenendo conto delle percentuali sta- 
bilite dal precedente, in due anni, 
circa un milione e trecentomila di
soccupati italiani sarebbero definitiya- 
mente sistemati nelPU.R.S.S. Senza 
dubbio per tale ,,servizio del lavoro” 
riteniamo si yorra dare la preferenza 
agli iscritti al partito comunista. Cosi 
i compagni potranno direttamente 
apprezzare 1'opera delPon. Di Vit- 
torio, che si sta rivelando un eletnen- 
to di prinPordine per risolvere il pro- 
blema della disoccupazione” .

Ro stesso feeftimanale, in data 16. 
IX.45, pubblica il seguente trafiletto :

,,Ra missione sindacale presiedu- 
ta dalPon. Di Vittorio e rientrata do- 
po aver ottenuto il ritorno in patria 
di 19.000 prigionieri italiani, super- 
stiti dei 60.000 caduti nelle mani dei 
sovietici.

■Molti sono malati, tutti maci 1-enti, 
affamati, esauriti: peró la missione 
predetta riconduce in Italia, in pro- 
spera e florida salute, il signorino 
Aldo, figliuolo del Ministro Palmiro 
Togliatti.

C’e largamente di che cousolarsi, 
n o ? ”

Dalie notizie degli altri giornali ri- 
sulta che le autorita soyietiche, richie- 
ste precedentemente circa il destino dei 
40 mila prigionieri italiani ,,morti — 
eonie di poi e risultato — per le tempe-
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Tak zwyczajnie-, jak w wergiliuszowych 
bukolikach owi pasterze na fletach 
smętnie grający. A kołchoźnicy byli 
zapewne tak oczarowani muzyką połu
dnia, iż zapomnieli o donosie do 
NKWD. Ci jeńcy włoscy byli snąć wy
glądem zewnętrznym i mową tak po
dobni do przeciętnych obywateli w 
iufajkach, że nawet sielsowieiy nie 
zwróciły na nich uwagi. Jakżeż ta sie
lanka przypomina tajemniczą eskapadę 
tysięcy jeńców polskich z obozów Ko
zielska, Ostaszkowa i Starobielska do 
— powtarzamy za najbardziej autoryta
tywnym źtódłem sowieckim — Man
dżurii. To właśnie Stalin zapytany w 
czasie konferencji z gen. Sikorskim w 
dniu 4 grudnia 1941, gdzie mogą znaj
dować się zaginieni z owych obozów 
jeńcy polscy, wyraził przypuszczenie, 
że uciekli do Mandżurii. Wykręt ten 
był tak długo modny, póki nie okazało 
się, że uciekający na Daleki Wschód 
jeńcy polscy znaleźli się dziwnym losu 
zrządzeniem w grobach katyńskich pod 
Smoleńskiem. Podobnie, w wypadku 
jeńców włoskich, zapomniano o koł- 
choźnianej idylli, gdy przyszło do wy
liczenia się z suchych cyfr. Dopiero 
wtedy odkryto śnieżyce i tyfus...

Stanowią one obecnie oficjalne wy
jaśnienie wysokiego procentu strat. Na 
pocieszenie podano do wiadomości, że 
ci, którzy żyją, otrzymują dzienną por
cję chleba 300 a nawet 600 g dziennie. 
Jest to wiadomość, w zestawieniu z 
obecnymi ograniczeniami wojennymi, 
bardzo dobra i tak też została przez 
społeczeństwo włoskie przyjęta. Lecz 
tu w Italii mało ludzi wie, iż chleb jest 
podstawowym, jeśli nie jedynym, 
środkiem wyżywienia w Rosji. W so
wieckich obozach prac}'- otrzymywali
śmy nawet 900 gramów chleba dziennie, 
a jednak po ukończeniu dnia roboczego 
z trudem dowlekaliśmy się z miejsca 
pracy do obozu. Lecz by to zrozumieć, 
trzeba to przeżyć, podobnie jak trzeba 
przeżyć prawdziwy głód, by zrozumieć 
jak można jeść surowe mięso ze zdech
łego konia...

Jak dotychczas przybył już jeden po
ciąg jeńców włoskich z Jugosławii i Ro
sji- Tygodnik rzymski >,L’Uomo Qua~

stc di neve e per uua violenta epidemia 
di tifo” , hanno dichiarato di non poter 
fornire le cifre esatte delle perdite ne 
indicare il luogo di soggiorno di ąuesti 
prigionieri, perche essi erano sparsi per 
i holkhoz, dove fino ad allora avrebbero 
doyuto soggioruare.

E ’ commoyente quell5a;rgomen|to 
,,kolkhosiano” . Si sono sparsi per i 
kolkhoz.-. Cosi, semplicemente, come 
nelle bucoliche Virgiliane pastori suo- 
nanti idiliaci sui flauti. E gli abitanti 
dei kolkhoz erano cosi commossi dalia 
musica del paese dove 1’arancio fiorisce, 
da dimenticarsi delkobbligo di denuncia, 
alPNKWD, della presenza di stranieri. 
Quei prigionieri italiani dovevano pro- 
prio tanto somigliare eon i loro vestiti 
e eon la loro parlata a quei cittadini i 11 
fufaika *) che persino i selsoviet **) non 
si sono accorti della loro presenza. E ’ 
(piesto un idillio che ricorda la miste- 
riosa scappata di migliaia di prigionieri 
polacchi dai campi di Kozielsk, Ostasz
ków e Starobielsk verso — riportiamo 
sulle basi della piu autorevole fonte so- 
rietica — la Manciuria. Proprio Sta
lin interrogato durante la sua confe- 
renza eon il generale Sikorski, il 4 di- 
cembre 1941, dove potessero troyarsi 
i prigionieri polacchi di quei campi, al 
momento presente scomparsi, espresse 
l’ipotesi che fossero fuggiti.in Manciu
ria. E ’ stato questo un trucco rimasto in 
moda finche non si fece chiaro che i 
prigionieri polacchi fuggitivi nelPE- 
strenro Oriente avevano trovato un ben 
strano prowedimento del destino nelle 
fosse di Katyń, yicino a Smoleńsk.

Analogamente, nel caso dei prigionieri 
italiani, si e messo in disparte 1 ’idillio 
nei kolkhoz quando si e yenuti a contatto 
eon le afide cifre. Soltanto allora si sono 
ricordati delle tempeste di neve e del 
tifo...

Al momento presente e questa la 
spiegazione ufficiale di uua cosi .alta 
percentiiale di perdite. A mo’ di con- 
solazione si e data notizia che quanti 
sono rimasti in vita riceyono una por

*) Oiacca ovattata, indumento comu* 
ne dei cittadini soyietici.

Consiglio del yillaggio.
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luncjue” z 5. IX. 45 zamieszcza taką no
tatkę :

,,Do Bolonii przybył pociąg na
szych współziomków powracających 
z Jugosławii i Rosji. Na ich przyjęcie 
wyszły na stację organizacje komu- 
nistyczne z czerwonymi sztandarami 
na czele. Gdy repatrianci spostrzegli, 
że witają ich tacy towarzysze, wyszli 
z wagonów, rzucili się na wznoszą
cych powitalne okrzyki, bijąc ich i 
rwąc na strzępy sztandary z godłem 
sowieckim.”
Jest zrozumiałe, że komunistyczny 

dziennik , ,Unita” nie zamieścił ob
szernych opisów tej wspaniałej manife
stacji uczuć repatriantów do międzyna
rodowego proletariatu.

Wyjaśnienie tej dyskrecji prasy ko
munistycznej znajdujemy w karykaturze 
,,Cantachiaro” , zatytułowanej ,,La boc' 
ca della verita” . W przedsionku rzym
skiego kościoła Santa Maria di Co&medin 
znajduje się olbrzymi głaz, wyobraża
jący twarz ludzką z otwartymi ustami, 
zwany >,La bocca delta verita” — usta 
prawdy. Podanie głosi, iż kto włoży 
dłoń do ust owej płaskorzeźby i wypowie

R I T O R N O  D A L L A  R U S S I A

1L GIORN ALISTA: — Qua/le U oostr
primo (tesiderio?

IL REDUCE: —  Togliatti.

zionę giornaliera di pane di 300 e per" 
sino di óoo grammi. E ’ certo una 110- 
tizia, datę le presenti limitazioni di 
guerra, ottima e come tale e stata aceolta 
dalPopinione pubblica italiana. Ma qui

L  A  B O C C A  D E L L A  V E R I T A

(Cantachiaro)
SPANO - Si doura impedire ai g>-or- 

nali di parlare dei reduci dalia Russia?
IL PROF. PALMIRO - No, si doura 

impedire ai reduci di parlare ai giornali 
della Russia.

iii Italia poche personę sanno che il pane 
c il piatto forte, se non addirittura 
1’unico nutrimento in Russia. Nei caur 
pi di lavoro forzato sovietici ricevevamo 
persino 900 grammi di pane al giorno e 
pure dopo un’intera giornata di hnroro 
eon fatica ci trascinavamo dal luogo di 
lavoro verso i baraccamenti. Ma sono 
cose che per comprenderle bisogna averle 
vissute, cosi come bisogna aver dawero 
sofferto la famę per comprendere come 
sia possibile addentare cruda la canw <li 
un cavallo morfo . . .

Kino ad ora e giunto un treno di pri- 
gionieri italiani dalia Jugoslavia e dalia 
Russia. II settimanale romano ,,U U om o  
Qu\alunquie” in data 5.IX.45 pubblica i  
seguente trafiletto:

w tym momencie kłamstwo, kamienne 
usta zamkną się, demaskując kłamcę. 
Podanie to wykorzystał ,,Cantachiaro” 
dla wspomnianej karykatury. vSpano,

,,A BOEOGNA e giunto un TRE
NO di connazionali RIMPATRIATi  
dalia Jugoslavia e dalia Russia. A 
riceverli si era no recati alla stazio-
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redaktor komunistycznej , , l J n i t a ” , 
pyta prze w ódeę komunistów włoskich 
i ministra sprawiedliwości w obecnym 
rządzie, Togliatti’ego :

— „C zy mamy zabronić prasie mó
wić o repatriantach z R osji?”

—  „N ie . Należy zabronić repatrian
tom mówić w prasie o R osji”  — odpo
wiada Togliatti.

Inna karykatura tygodnika , , S o f f i a ,  
s o ’ . . . ”  daje niedwuznacznie do zrozu
mienia, że pierwszym życzeniem repa
trianta z Rosji jest poczęstowanie ma
czugą po łbie nie kogo innego, jak wo
dza włoskich komunistów. Karykatura 
nosi tytu ł: „Pow rót z R osji” .

Czy trzeba mówić więcej?
Sylwester Mora

ne gli organizzati comunisti, bandiere 
rosse in testa. Quando i rimpatriati 
si videro ricevuti da tali compagni, 
scesero dai vagoni, si lanciarono con
tro gli acclamanti, distribuendo botte, 
e lacerarono le bandiere eon Pem- 
blema sovietico.”

Va da se che il giornale comunistą 
„ Unita” non ha pubblicato una vasta 
relazione sulla grandiosa. manifestazio- 
ne dei sentimenti dei reduci per il pro- 
letariato internazionale. Chiarimento cli 
simile discrezione della stampa co- 
munista viene offerto dalie caricature 
di „ Cantachiaro”  e di „ Soffia, so '...” da 
noi qui riprodotte.

Occorre dire di pili?
SHvost.ro Mora

\

W I E D Z A  L U 7 U J E  S I Ł Ę

„Włóczeni do ogólnego planu *
1. Bomba nie-atomowa. 2. ,Jednolita t e o r i a — 3. Zasady mechaniki falowej.

4. Analiza równania SchrOedingera. — 5. Entropy i syntropy. — 6. Charakterystyka zja
wisk syntropowych. — 7. Zasada dwoistości” zjawisk. — 8. Dalsze przykłady syntro 

pdw. — 9. Wiedza i technika. 10. Widoki postępu. 11. Arystoteles- Galileusz
Fantappie. — 12. Droga reform. — 13. Równouprawnienie finalizmu / kauzalizmu.

14. , ,Włączeni do ogólnego planu".

I .  B o m b a  n ie  - a to m o w a
Bomba atomowa wstrząsnęła światem. Echa 

jej dwóch wybuchów sięgnęły daleko poza o- 
bręb wstrząsów dających się zmierzyć najczul
szymi sejsmografami. Objęły cały świat, jeśli 
nie materialny, to przynajmniej intelektualny. 
Poruszyły umygły prostaczków i uczonych.

Zaroiło się od wiadomości, artykułów, oś
wiadczeń, dyskusyj. Wzbudzone zainteresowa
nie objęło całokształt nowoczesnej wiedzy przy
rodniczej. W księgarniach i antykwarniach książ
ki takich nowatorów, jak Planck, Einstein, 
Broglie, Heisenberg, Schroedinger, Dirac, czy 
Eddington rozkwitły w witrynach. Ceny wydań 
wyczerpanych poszły w górę. Poprzestańmy 
na tych zewnętrznych objawach dokonanego 
wstrząsu.

Zbiegiem przypadku wyniósł ten wstrząs na 
powierzchnię nową zupełnie pracę z najwyż
szej sfery uogólnień naukowych. Pojawienie 
się jej poprzedziło zaledwie o kilka mies ęcy 
wybuch pierwszej bomby atomowej. Tezy jej 
jednak są w stanie stać się również ,,bombą” 
dla całego śWiata naukowego i dokonać także 
nieobliczalnych „spustoszeń” w sensie pozy
tywnych przewrotów nie tylko w dotychczaso
wym zakresie pojęć przyrodniczych, ale i filo
zoficznych.

2. Jedinoi ta teoria
Mamy tu na myśli niepozorną książeczkę 

prof. Luigi Fantappie pt. „Zasady jednolirej 
teorii świata fizycznego i biologicznego” .*! 
Otwiera ona oczom i myślom ludzkim nowe 
perspektywy na istotę nie tylko otaczających nas 
zjawisk materialnych z zakresu przyrody martwej 
i swych najdalszych, nie mniej również przewi
dywanych przez autora konsekwencji.

Nim przystąpimy do streszczenia głównego 
toku rozważań, zawartych w rej książce pro
fesora zwyczajnego w Narodowym Instytucie 
Wyższej Matematyki na Uniwersytecie w Rzy
mie, przypominamy, że zasadniczy wątek jej jest 
już znany czytelnikom polskim z wywodów o. 
I.M Bocheńskiego, O.P., który jeden z pier
wszych docenił znaczenie tej książki i zasygna
lizował ją Polakom w artykule pt. „Fizyka 
zmieniła front” , ogłoszonym w „Orle Białym” 
(nr 31 (166) z dnia 5 lipca 1945 r.). Przed lek-

*) Luigi Fantappie, Prof. ordin. delFlsti- 
ruto Naz. di Alta Matematica nelEUniwersita di 
Roma, „Rrincipi di una teoria unitaria del 
mondo fisico e hiologico” , — Scientia ac fide 
— Soc. Editr. „Humaniras nova” — Roma bd. 
(Przedmowa z maja 1944 r.) Str. 134 i 2n!h_ 
Cena 280 1.
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turą dalszych wywodów odsyłamy czytelników 
mniej obytych z pojęciami nowoczesnej fizyki 
reoretycznej do wspomnianego artykułu, jak 
również do świeżo wydanej na pokrewne tema
ty broszurki Tadeusza Felsztyna pt, „ Wiara 
i wiedza w świetle nowoczesnych poglądów 
fizycznych”*). Brak miejsca i obfitość treści 
nie pozwala na obszerniejsze wyjaśnienia i zmu
sza do ograniczenia się, do wykładu myśli naj
bardziej uderzających.

3 .  Z a s a d y  m e c h a n ik i  f a lo w e j

Uczony włoski wychodzi z założenia, że jak 
to obrazowo powiedział świetny popularyzator 
angielski, astronom Jeans**)," „wiek nauki me- 
chanistycznej zamienił się na wiek interpretacji 
•geometrycznej” (str. 114). Znaczy to, źe w fizy
ce teorie o atomowej budowie materii są coraz 
bardziej rugowane przez teorie mechaniki fa
lowej, w których „materia jest rodzajem zamar- 
złego promieniowania” (str.-80).

Same fale, z których złożone są wszelkie 
zjawiska, pod wpływem tzw. szczegółowej teorii 
względności, traktującej przestrzeń i czas jako 
równorzędne wymiary tzw. czasoprzestrzeni Mat
kowskiego, stają się niematerialne, jakby były 
falami z niczego. Nawet tak fizyczna zdawało
by się rzecz, jak masa ciał, staje $'ę w tej inter
pretacji „krzywizną przestrzeni’^ czyli jej wła
snością czysto geometryczną. Sama przestrzeń 
zaś jest niczym więcej, jak „złudnym” odpo
wiednikiem pewnych sformułowań matematycz
nych .

Jest wprawdzie możność przechodzenia od 
wielu formuł mechaniki cząsteczkowej do me
chaniki falowej, ale w zasadzie pierwsza z 
tych mechanik stosuje się dziś właściwie w 
całym zakresie już tylko do przyczynowo zde- 
terminowych zjawisk naocznych, tzw. makro
skopowych. Mechanika falowa natomiast opar
ta na statystycznym prawdopodobieństwie da
nych o stosunkach wewnątrzatomowych lepiej 
oddaje niedostępny bezpośrednio dla wzroku 
tzw. świat zjawisk mikroskopowych. Ona też 
spoczywa u podstaw całego nowoczesnego gma
chu wiedzy fizycznej, więc i po części całej 
wiedzy przyrodniczej: ‘

4 .  A n a l i z a  ró w n a n ia  S a c ł i r o e d in g e r a

Przy obecnym stanie fizyki teoretycznej pod
stawowym prawem mechaniki falowej jest tzw. 
równanie Schroedingera. Z powodu trudności 
natury czysto matematycznych nie udało się 
dotychczas uzgodnić tego równania z szczegó
łową teorią względności. Jest więc ono tym
czasowym opisem zachowania się elementarnej 
cząsteczki materialnej, przedstawionej w obra
zie falowym. Badanie tego równania przez Di
raca pozwoliło ustalić właściwości tzw. (dwu

*) Tadeusz. Felsztyn „Wiara i wiedza w świe
tle nowoczesnych poglądów fizycznych” — Na
sika Chrystusowa nr 41 — 42 — Rok VI, z. 
»:i 7, Italia 1945. Str. 42 i Jnlb. Cena 19 Hr

**) James Jeans „Nowy Świat fizyki” Warsza
wa bd. (193?).

stronnego), „stożka charakterystycznego” 41* 
danego zdarzenia. Ta analiza jest właściwym 
punktem wyjściowym teorii Fantappie.

Okazuje się, iż jedna część stożka ('dwu
stronnego) odpowiada dziedzinie zdarzeń prze
szłych, w stosunku do badanegof a druga 
przyszłych. Pierwsze uzależniają badane zda
rzenie, drugie stanowią — powiedzmy — jego 
sferę wpływów. Poza tym stożkiem rozciąga 
się dziedzina zdarzeń zupełnie niezależnych od 
badanego. Z rozważań matematycznych wynika, 
że czysto geometryczne właściwości związane 
z czasoprzestrzenią będą analogiczne i dla ukła
du złożonego z większej ilości cząsteczek, po
mimo iż dokładnych równań dla takiego ukła
du nie umie się obecnie jeszcze wypisać z po
wodu ich zbyt wielkiego matematycznego skom
plikowania.

Dalsza analiza odnosi się do wchodzącego 
w skład równania Schroedingera tzw. operato
ra d’Alemberta, który przy badaniu rozprze
strzeniania się fal pozwala ustalić właściwości 
fal rozbieżnych od pewnego źródła, zwane 
,,potencjałami opóźnionymi” , które się mierzy 
w chwilach poprzedzających czas danego zda
rzenia falowego, oraz właściwości fal zbieżnych 
do pewnego źródła, zwane , .potencjałami wy
przedzającymi” źródła, gdyż są mierzone po 
czasie badanego zdarzenia falowego. W razie 
tzw. fal stojących, jako wypadkowych innych 
fal, występują równania jednorodne, różniące 
się tylko znakiem, a same te fale są wówczas 
jakby niezależne od źródeł. Je n  typ fal odpo
wiada tzw. cząstkom materii.

Odpowiednikami pierwszego typu fal rozbież
nych są wszelkie promieniowania z tzw. źródeł 
emitujących, wysyłających, drugiego typu zaś 

promieniowania z tzw. źródeł absorbujący.'!i- 
wchłaniających. W pierwszym wypadku fale 
rozprzestrzeniają się niejako ku stronie wypu
kłej czoła fali, a w drugim od strony wklę
słej czoła fali. Szukając odpowiedników fizycz
nych dla tych pojęć zbudowano dla potencjałów 
opóźnionych, czyli fal rozbieżnych, tzw. balis
tyczną teorę światła. Nie umiano natomiast so
bie poradzić ze znalezieniem właściwych odpo
wiedników fizycznych dla potencjałów wyprze
dzających, lub fal zbieżnych — aż do czasu 
pomysłów Fantappie.

5 .  E n ł r o p y  i s y i i t r o p y

Starając się dać rozwiązanie tej sprawy nas/ 
autor czyni rozróżnienie między zjawiskami na
zwanymi przez niego entropowymi oraz syntnr 
powymi. Entropowymi są te, które odpowiada
ją promieniowaniu rozbieżnemu; znane są one 
w obrębie zjawisk makroskopowych i podlega
ją tzw. 2. zasadzie termodynamiki. Głosi ona 

mówiąc popularnie — że entropia nieustan
nie wzrasta, czyli że zachodzi nieustanne wy
równywanie się poziomów energii zdatnej do 
wykorzystania mechanicznego, lub jakiegokol
wiek innego. Entropia jest więc poniekąd mia
rą stopnia zmieszania się i ujednostajnienia się 
warunków w danym układzie fizycznym. Zja
wiska entropowe podlegają jednocześnie zasadzie 
determinizmu, czyli możliwości przewidywania
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♦aktów przyszłych na podstawie teraźniejszych, 
lub też ciaśniejszej zasadzie przyczynowości, 

która głosi w .sformułowaniu naszego autora, 
że istnieje nie tylko możność przewidywania 
skutków na podstawie przyczyn, lecz i swo
bodnego wywoływania lub zapobiegania wywo
łaniu przyczyny, która pociąga za sobą dany 
skutek. Zdaniem Fantappie zasada entropii jest 
logicznym następstwem sformułowanej przez 
niego zasady przyczynowości. Typem takich zja
wisk entropowych są wszelkie procesy wyrażo
ne równaniami mechaniki falowej odnoszące 
się do fal rozbieżnych i potencjałów opóźnio
nych.

Co zatem odpowiada zjawiskom syntropowytn? 
Autor przyporządkowuje im wszelkie zjawiska 
wyrażone równaniami typu potencjałów wyprze
dzających i fal zbieżnych, przy czym entropowe 
rak się mają do syntropowych, jak skrajne 
przeciwstawienia. Jedne są antyzjawiskami dru
gich. Zbadawszy bliżej zasadnicze właściwości 
obu tych rodzajów zjawisk na podstawie ana
lizy ich równań i charakterystyk, ujętych w 
liczbie 12 zasadniczych właściwości, i rozej
rzawszy się wśród rzeczywistości, Fantappie do- 
chodzi do wniosku^ że najtypowszymi zjawiska
mi syntropowymi są zjawiska biologiczne.

6 .  C h a r a k t e r y s t y k a  z j a w i s k  
s y n t r o p o w y c h

W przeciwieństwie' do zjawisk entropowych. 
syntropowe i biologiczne :

1) nie dają się dowoli wywoływać w doświad
czeniu środkami fizycznymi, 2) są niezależne 
od bezpośrednich wpływów otoczenia zewnętrz
nego, 3) dążą do pewnego maksimum natę- 
żenia5 4) mają tendencje zbieżne, do zbiegania 
się w nieznacznej przestrzeni, 5) dążą do pe
wnego koncentrowania znacznych zapasów e- 
nergii, 6) są przemienne, tzn. dążą do skupie
nia promieniowania i rozpraszania cząstek. 
?) dążą do coraz większego zróżniczkowania 
i zmniejszenia entropii układu, 8) mają skłon
ność do dużej złożoności, skomplikowania,
9) są odosobnione, wyodrębnione od otoczenia.
10) są niedostępne bezpośredniej obserwacji, ale 
poznawalne tylko pośrednio, 11) mają dążenie 
do wzrostu pod względem energii i materii, 
12) są nietrwałe i mają dążność do indywidu
alnego zaniku.

Okazuje się dalej, że pod tę charakterystykę 
podpadają doskonale zjawiska psychiczne, a 
również i niektóre niewyjaśnione dotychczas 
zjawiska przyrodnicze, jak tzw. positrony, an- 
tyfiltracja, czy promieniowanie kosmiczne i 
inne zjawiska z astronomii i astrofizyki, czy 
też promieniotwórczości. O ile dalej zjawiska 
entropowe rządzą się wybitnie zasada przyczy
nowości, zjawiska syntropowe, mają wszelkie 
cechy zjawisk podlegających tzw. zasadzie ce
lowości. W pierwszych zjawiskach bowiem przy
czyna o charakterze sktipionym wiąże się ze 
skutkiem o charakterze rozproszonym, w dru
gich środki (rozproszone) wiążą się z celem 
(skupionym). Zasady te więc stają się niejako 
cłwoiście sobie przeciwstawionymi. Każda z

nich rządzi i daje wyniki tyiko we właściwee 
sobie sferze działania i dziedzinie zastosowania _

7 .  „ Z a s a d a  d w o is t o ś c i* 1 z j a w i s k

Dalszą konsekwencją wypływającą z anah 
zy równania Schroedingeraj które ilustruje o- 
braz tzw. .,stożka charakterystycznego” , jest; 
to, co autor nasz nazywa zasadą dwoistości- 
Polega ona na tym, że w równaniu z mechaniki 
falowej na zjawisko entropowe wystarcza od
wrócić znak z plusa na minus przed zmienną, 
czasową i wielkościami zależnymi od tego wy
miaru, aby otrzymać wzór na odpowiednie zja
wisko syntropowe. I odwrotnie. Niestety ze 
względu na brak dotychczas odpowiednich for
muł matematycznych dla złożonych układów 
cząsteczek, tego przekształcenia w wielu wy
padkach nie można dokonywać mechanicznie.

W badaniach praktycznych jednak można nie 
mniej szukać tych odpowiedników dwoistych„ 
które mówiąc nie ściśle, lecz obrazowo, tak 
odnoszą się do siebie, jak film puszczony raz 
w jednym kierunku, to znów w kierunku prze
ciwnym. A że zjawiska entropowe są nam bar
dziej dostępne i lepiej znane, więc z ich ana
lizy można snuć wnioski o bardziej niedostęp
nych i nieuchwytnych zjawiskach syntropowych.

Fantappie podaje niezwykle efektowny 
przykład dwoistości, zestawiając ze sobą zjawi
sko spalania się rkanki roślinnej ze zjawis
kiem przyswajania sobie węgla nieorganiczne
go w liściachs jako przykładem syntropowego- 
zjawiska antyspalania,. Gdy w wypadku spala
nia zostaje wywołane w doświadczeniu zjawi
sko entropowe, polegające na tym, iż złożony 
związek węglowy, jakim jest tkanka roślinna., 
wchłania gwałtownie tlen z powietrza i wy
dziela dwutlenek węgla, wodę. ciepło j czer
wone promienie (kolor rozżarzonych węgli), 
wytwarzając stosunkowo prosty chemicznie po
piół, czyli z organicznego związku nieorga
niczny, to natomiast w wypadku antyspalania^ 
czyli syntropowego zjawiska niedającego się 
wywołać doświadczalnie, które polega na przy
swajaniu dzięki złożonemu związkowi, jakim, 
jest chlorofil w tkance listnej, węgla nieorga
nicznego z dwutlenku węgla, wody i promie
niowania czerwonego i na wydzielaniu tlenu 
i promieni zielonych (kolor liści) oraz z wy
twarzaniu złożonych związków organicznych z 
nieorganicznych.

8 .  D a l  s z e  p r z y k ł a d y  s y n tro p ó w

Niesposób tu wyliczyć wszystkich przykładów 
różnego rodzaju zjawisk, jakie autor nasz ana
lizuje dla poparcia swych tez. Wśród nich bo
wiem znajduje się i krytyka darwinowskiego 
ewolucjonizmu, i własna teoria czasu psycho
logicznego, i hierarchia celów życiowych, i 
teoria wolności woli. One wiodą go w końcu 
do najwyższych uogólnień. A dotyczą one lu- 
zowania się na przemian i sprzęgania ze sobą 
zjawisk entropowych i syntropowych w złożo
nych procesach tzw. przyrody martwej i oży
wionej. Autor uogólnienia te ujmuje w trzy 
zasady: równoważenia się zjawisk entropowych 
i syntropowych, wyłaniania się zjawisk entro-
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powych z syntropowych, nigdy przeciwnie, i 
wreszcie wpływu otoczenia na przebieg obu 
typów zjawisk.

W odniesieniu do zjawisk psychologicznych, 
jako typowo syntropowych, Fantappie podkre
śla ich specjalną ważność, jako tych, których 
mamy bezpośrednią świadomość przez intro- 
spekcję, gdy inne zjawiska tego rodzaju w y 
mykają się na ogół bezpośredniej obserwacji z 
powodu swej dążności do szybkiego zanikania. 
Mamy więc tu możność poznania samej istoty 
tych zjawisk.

9 .  W i e d z a  i t e c h n ik a

Ciekawe jest w związku z tym znaczenie, ja
kie autor nasz przypisuje technice istot oży
wionych (zwierząt i ludzi) dla nadania tzw. 
zewnętrznej celowości, (bo istotna jest właści
wa tylko zjawiskom syntropowym), zjawiskom 
entropowym. Po zbadaniu pewnej fikcyjnej 
zresztą konstrukcji matematycznej, Fentappie 
dochodzi do wniosków doskonale harmonizują
cych z ...tomistyczną teorią narzędzia.

Wnioski jego są mianowicie takie, iż 1) tylko 
część zjawisk entropowych daje się użyć do 
określonego celu. a nie 100%, jak w zjawiskach 
typowo celowych, jakimi są procesy syntropo- 
we, 2) że układ zjawisk entropowych uzyskuje 
zewnętrzną celowość przez stosowne rozłożenie 
w czasie i przestrzeni przyczyn występujących 
tutaj iako środki przyporządkowane celom, wy
znaczonym przez elementarne zjawiska syntro- 
powe. Nimi są tu akty woli, w swym dążeniu 
do właściwego celu końcowego. Proces ten od
bywa się przy tym bądź instynktownie, według 
utartych schematów, bądź też świadomie, dzię
ki wciąż twórczej inteligencji.

1 0 .  W«dol<i p o s t ę p u

Rozwój wiedzy zostaje także ściśle związany 
z rozwojem techniki, zwiększającej nieustannie 
zakres wpływu zasady celowości uosobionej 
przez człowieka na otaczający świat entropowy, 
rządzący się tylko zasadą przyczynowości. Jak 
zaznacza sam autor,1 zakwestionowanie wyłącz
nie przyczynowego sposobu tłumaczenia zja
wisk, podporządkowanego zasadzie wzrostu en
tropii, zawiera w sobie pierwiastek optymi
styczny, o ile chodzi o pogląd na przyszły roz
wój życia na świecie. Rozpraszałby się bowiem 
koszmar grożącej wszystkiemu zagłady w za
marłym świecie, gdy wszystko zostanie zmie
szane i ujednostajnione.

W warunkach malejącej entropii, dzięki 
wzmożonemu wpływowi zjawisk syntopowych. 
postęp staje się możliwy i mierzy się stop
niem podporządkowania zjawisk zdetermino
wanych celowym. Przy czym poprawa nie zale
ży bynajmniej od osiągnięcia wysokiego stanu 
dobrobytu materialnego, lecz — z logiczną kon
sekwencją — od osiągnięcia celów coraz wyż
szego rzędu. Prowadzi to też do idei istnienia 
Najwyższego Rozumu, którego przejawami są 
wszelkie znamiona celowości na Świecie. Tym 
akordem kończy prof. Fantappie swe ,.rewo
lucyjne" wywody.

11. A r y s t o t e le s  —  G a l i l e u s z  
F a n t a p p i e

Już po pobieżnym zapoznaniu się z jego 
.jednolitą teorią” nasuwają się dalsze uwagi 
ogólne, co do znaczenia, jakie przypaść, jej 
może w dziejach myśli ludzkiej. Przede wszyst
kim bowiem wydaje się ona być pozytywną, 
konstruktywną próbą pogodzenia dwóch prze
ciwstawnych sobie dotychczas poglądów na 
istotę zjawisk : finalistycznego (celowego) i 
kauzalnego (przyczynowego).

O ile więc Arystoteles, a co najmniej jego 
uczniowie, przesadzali w antropomorfizowaniu 
przyrody, starając się nawet zjawiska mecha
niczne, fizyczne, czy astronomiczne tłumaczyć 
,,przyczynami celowymi” , o tyle też wszyscy 
ci, którzy idąc za Galileuszem, starali się tłu
maczyć wszelkie zjawiska biologiczne i psycho
logiczne wyłącznie mechaniką przyczyn i skut
ków, dopuszczali się analogicznej, choć w prze
ciwnym kierunku posuniętej przesady. W tym 
zestawieniu Fantappie staje się pośrednikiem 
w osiągnięciu kompromisu między Arystote
lesem i Galileuszem, między starożytnością 
i średniowieczem, z jednej strony i czasami 
nowożytnymi i współczesnymi z drugiej strony.

1 2 .  D r o g a  re fo rm

Na tle takiego kompromisu wyjaśniona może 
być sprawa, dlaczego tak stosunkowo słabe 
osiągano wyniki w zakresie badań przyrodni
czych i techniki w czasach niepodzielnego pa
nowania finalizmu, a dlaczego na właściwie nie
mal zupełnie fiasko skazane były dotychczas 
istotne badania nad biologią w czasach niepo
dzielnego panowania materialistycznego deter- 
minizmu. Aby uniknąć takich jednostronnych 
przerostów Fantappie zaleca większe zbliżenie 
między naukami ścisłymi. Pozwoli to bowiem 
iepiej sharmonizować pracę badawczą i zapo
biec zbytniemu wyosobnieniu się poszczegól
nych nauk w następstwie — niezbędnej techni- 
nicznie, ale nie mniej ujemnej cPa wiedzy ogól
nej — krańcowej specjalizacji w pracy nauko
wej.

Wskazywane przez naszego autora splątanie 
się i wzajemne nakładanie się na siebie sieci 
zjawisk entropowych (przyczynowych) i syn
tropowych (celowych) pociągnąć może daleko 
idące konsekwencje w zakresie reformy do
tychczasowej organizacji nauk. Zachowałby się 
podział na teorię (systematyczną dedukcję, 
czy matematykę) i doświadczenie (eksperyment 
i obserwacja), ale uległby zmianie podział 
świata zjawisk, który nie rozpadałby się już 
na ożywiony i nieożywiony, lecz na entropowy 
i syntropowy, świat zjawisk przyczynowych 
i zjawisk celowych.

Rozbudzenie św>adomości udziału techniki 
ludzkiej i interwencji uczonego w sferę bada
nych zjawisk pociągnęłoby za sobą rozwój 
wszelkich badań nad teorią działania w ogóle, 
w postaci tzw. praksedogii. P.o wieku XIX 
zwanym wiekiem postępu technicznego, przy- 
szłaby może wreszcie kolej na w. XX, jako
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wiek kładący podwaliny pod rzetelny postęp w 
zakresie wszelakiej organizacji życia społecz
nego. Czyli na wiek postępu techniki współ
życia. Pewne przyczynki zostały 'już w 'tej 
dziedzinie zrobione pod wpływem wymagań 
gospodarki wielkoprzemysłowej i uwieńczonych 
dwoma kataklizmami Światowymi prób znale
zienia nowych form ustrojowych, społecznych 
i państwowych.

1 3 .  R ó w n o u p r a w n ie n ie  f i n a l i z m u  
i k a u z a l i z m u

Z filozoficznego punktu widzenia w teorii 
Fantappie zdrowym wydaje się nawrót do pod
stawowego stanowiska w metafizyce, polegają
cego na tym, iż — jak w tradycji arystotele- 
sowsko-scholastycznej — traktuje na równi war
tość wyjaśnienia przyczynowego i celowego, 
(finalistycznego, Czy teleologicznego). Nauka 
współczesna bowiem, reprezentowana przez 
czołowych fizyków, których owocem pracy jest 
rozbicie atomu, doszła w swych wyjaśnieniach 
do czystego formalizmu matematycznego, do 
szczytów abstrakcji w tłumaczeniu zjawisk:— 
falami z niczego. Tym samym oderwała się 
ona od tego, co każdemu z nas wydaje się je
dynie realną rzeczywistością — od rzeczywisto
ści zmysłowej. A mimo to potrafi służyć celom 
najbardziej ,, praktycznym” . Jak powiedział 
jeanes : ,,Wszechświat zaczyna nam się obja
wiać raczej w postaci wielkiej myśli, niż wiel
kiej maszyny” (str. 150).

14. „ W łó c z e n i  do o g ó ln e g o  p la n u “
Ostanie się pomysłów Fantappie rozproszy

łoby wątpliwości Jeanesa, iż „...wydaje sję 
...mało prawdopodobnym, aby wszechświat zo
stał stworzony celem stanowienia podłoża, na 
którym mogłoby powstać życie... To też na 
pierwszy rzut oka życie wydaje się być zu
pełnie nic nie znaczącym, ubocznym produk
tem, my zaś, stworzenia żyjące, jesteśmy po
zornie wyłączeni :  ogólnego planu” (podkr. 
On.); (Str. 10). Teoria Fantappie „włącza” nas 
z powrotem do „ogólnego planu” i to na wca
le poczesne miejsce.

Ale w takim razie, czy słuszne byłoby zda
nie jeanesa, że „...nie możemy powiedzieć, 
aby nauka dzisiejsza miała nam zwiastować ja
kąś wielką nowinę” , choć niewątpliwie słusz
ne jest, iż „może wręcz przeciwnie, należa
łoby stwierdzić, iż nauce nie wolno jest nicze
go zwiastować i przepowiadać; wszak strumień 
wiedzy zbyt już często zawracał w swym bie
gu” (str. 152).

W każdym razie dla tych, którzy jak my nie 
osiągnęli jeszcze swych celów wojennych, ogół 
tych spraw nie jest bynajmniej obojętny. Poz- 
v. alają one uświadomić sobie bowiem, że osta
teczne zwycięstwo nie należy do proroctwa, 
gwałtu i kłamstwa, lecz jest udziałem tych, 
którzy wzniósłszy się na właściwy pożiom oder
wania i bezinteresownego oddania się praw- 
dzie, potrafią z należytym rozeznaniem skorzy
stać z owoców swych dociekań. On

Ałom -  nowe
1. M i l ia rd  wszechświatów w k ro p li  

wody
Budowa materiif Gdybyśmy zapytali 

Anglika, czym jest filiżanka herbaty z mle
kiem, odparłby, że bardzo smacznym i nieod
zownym napojem. Należy przypuszczać, że Po
lak określiłby ten sam napój w sposób zgoła 
odmienny, któż bowiem widział, dodawać do do
skonałej aromatycznej herbaty mleko, zamiast 
cytryny. Hindus — według anegdoty angiel
skiej — odparłby zapewne, że herbata z mle
kiem to 90 proc. mleka i 10 proc. cukru. 
Lecz trzej chemicy, choćby każdy z nich re
prezentował inną narodowość, będą zgodni w 
okiegleniu zawartej w filiżance substancji i 
odpowiedzą : „herbata z mlekiem jest miesza
niną wielu określonych związków chemicznych, 
jak wody, cukru, teiny, tłuszczu (jeśli filiżanka 
była źle umyta) itp.”

Z każdej mieszaniny związków chemicznych 
możemy wydzielić sposobami fizycznymi (na 
przykład przez destylację płynów, rozpuszczanie 
związków stałych w rozmaitych rozpuszczalni
kach itd.) poszczególne związki chemiczne. 
Związków chemicznych nie możemy już dalej 
rozkładać sposobami czysto fizycznymi — w

rodło energii
celu rozbicia ich na części składowe, musimy 
je poddać rozkładowi chemicznemu. Produktami 
chemicznego rozkładu związków chemicznych 
są pierwiastki, ciała, których żadnymi sposo
bami fizyko - chemicznymi (za wyjątkiem dzia
łań promieniotwórczych) nie można rozłożyć 
na ciała prostsze. I tak z naszej herbaty dro
gą destylacji możemy wydzielić wodę, którą z 
kolei działaniem prądu elektrycznego można 
rozbić na dwa pierwiastki : wodór i tlen. Ta
kich prostych ciał, czyli pierwiastków mamy 
92. Wzajemne połączenie pierwiastków, dokona
ne wedle określonych stosunków Wagowych, lub 
w wypadkach gazów — objętościowych, dają całą 
różnorodność związków chemicznych, z jakimi 
mamy do czynienia w przyrodzie i jakie dzisiaj 
możemy produkować sztucznie w olbrzymiej 
ilogci.

Pierwiastek chemiczny możemy poddać po
działowi fizycznemu, dzieląc go na coraz drob
niejsze cząstki. Jednym z końcowych etapów 
takiego podziału są drobiny, których wielkość, 
zależnie od rodzaju pierwiastka, jest różna, 
jednak prawie nigdy nie przekracza jednej 
100.000.000 części milimetra. Drobiny pierwiast
ków, łącząc się między sobą, tworzą drobiny 
związków chemicznych.
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Drobiny są w ustawicznym ruchu. cia
łach stałych i cieczach drgają one dokoła 
pewnego stałego położenia, w gazach natomiast 
poruszają się bezwładnie. Spadając bezwładnie 
drobina pierwiastka lub związku chemicznego w 
stanie gazu uderza po drodze o inne takie 
same drobiny, odbija s ię 'od  nich i od ścian 
naczynia, w którym gaz jest zamknięty. W re
zultacie ruch takiej drobiny odbywa się po linii, 
łamanej. Od ilości drobin i ilości ich uderzeń 
*> Ściany naczynia zależy wielkość ciśnienia 
gazu.

Atom. Drobina danego pierwiastka da się 
dalej rozbić na jednorodne części zwane ato
mami. Mamy tyle rozmaitych atomów, ile pier
wiastków, a więc 92. Najmniejszym i najlżej
szym atomem jest atom wodoru, największym 
i najcięższym atom uranu. Aż do schyłku u- 
biegłego stulecia utrzymywało się w nauce 
przekonanie, że atomy są najmniejszymi, nie
podzielnymi cząsteczkami pierwiastków. Dopie
ro odkrycie przez Becąuerela w 1896 roku zja
wiska radioaktywności niektórych pierwiastków

Rysunek górny przedstawia naturalne 
promieniowanie pierwiastka polonu, j  

dolny promieniowanie sztucznej 
(przez rozbicie) atomu azotu

posłużyło uczonym do dalszych badań, z któ
rych wynikło, że atom nie jest niepodzielną 
częścią materii i że budowa jego jest złożona. 
Zanim jednak omówimy budowę atomu, spró 
bujemy, bodaj przez porównanie, dać Czytelni
kowi obraz jego rozmiarów. Jedlibyśmy potra
fili kroplę wody rozpłaszczyć w formie olbrzy
miego arkusza najcieńszej z bibułek i pokryli 
nią całą kulę ziemską, atomy wody (ściślej 
wodoru i tlenu) przybrałyby rozmiary poma
rańczy. Tak więc wielkość atomu ma się tak

w stosunku do kropli wody, jak wielkość po
marańczy do kuli ziemskiej. Jest to oczywiście 
porównanie bardzo dowolne, podobnie jak dość 
dowolnym i niedokładnym jest stwierdzenie, że 
najdrobniejsza cząstka materii zdolna poruszyć 
najczulszą z laboratoryjnych wag zawiera milion 
milionów atomów.

Atom jest zbudowany na kształt wszechświata. 
Jest on jakoby odbiciem układu planetarnego, 
a więc słońca i wirujących dokoła niego pla
net. I na odwrót, rzec można, że wszechświat 
jest najpotężniejszym z atomów niepozńanego 
dotychczas pierwiastka.

Atom składa się z jądra (słońce) i części 
zewnętrznej, tzn. wirujących dokoła jądra e- 
lektronów (planet). Jądro zbudowane jest z 
protonów, t.j. cząsteczek o dodatnim ładunku 
elektrycznym i neutronów — cząsteczek neu
tralnych, czyli nie mających ani dodatniego 
ani ujemnego ładunku elektrycznego. Właści
wości jądra atomowego zależne są od masy i 
ładunku elektrycznego. Masę określamy sumą 
protonów i neutronów, ładunek elektryczny su
mą ładunków protonów. Dokoła jądra wirują 
elektrony, t.j. cząsteczki o ładunkach elektrycz
nych ujemnych. Ilość ich odpowiada dokładnie 
ilości protonów jądra. Stąd ładunek elektryczny 
jądra jest równy .sumie ładunków wszystki 
elektronów dokoła niego wirujących. Tak przed
stawia się budowa atomu..

Izotopy. Jak już wspomnieliśmy, istnieje 92 
pierwiastków. Różnią się one między sobą bu
dową atomów. Tak np. atom uranu ma 92 e- 
lektronów, a jego jądro składa się z takiej 
samej ilości protonów i 146 neutronów. Gdy 
byśmy wytrącali z atomu uranu po jednym 
elektronie, moglibyśmy otrzymać kolejno wszy
stkie pierwiastki, nie pomijając złota. Każdy 
bowiem pierwiastek ma określoną ilość elektro
nów i protonów. Wynikałoby z tego, że atomy 
danego pierwiastka powinny, mieć identyczne 
właściwości. Taka jest reguła.

Lecz jak rzadko która reguła istnieje bez 
wyjątku, tak i w tym wpadku dwa atomy mo
gą się różnić ilością neutronów. Jądro normal
nego atomu wodoru składa się, jak już wspom
nieliśmy, z jednego protonu. Zdarzyć się jed
nak może, że obok protonu występuje jeden 
neutron. W takim wypadku ulega zmianie cię
żar atomowy jądra wodoru i mówimy, że ma
my do czynienia z wodorem' ciężkim. Dwa a- 
tomy tego samego pierwiastka, . mające różną 
iiość neutronów nazywają się izotopami. Mają 
one prawie te gamę właściwości chemiczne i fi
zyczne i odróżnienie izotopów jest bardzo trud
ne. Istnieją jednak pierwiastki, których izoto
py reagują na pewne działania w sposób od
mienny. Tę właściwość wykorzystano przy kon
strukcji bomby atomowej, lecz. mówić będziemy 
o tym na innym miejscu. Na razie wspom
nimy tylko, że normarne jądro atomowe uranu 
składa się z 92 protonów i 146 neutronów. 
Uran o takiej budowie atomowej nazywamy 
uranem 238 (suma 92 plus 146). Co 140 atom 
uranu ma jednak o trzy neutrony mniej (143). 
Mówimy wtedy o uranie 235.
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Proces rozbicia atorril („Newsweek” )

Oddzielenie izotopów od siebie jest niezmier
nie trudne. Przed wojną zdołano oddzielić izo
topy wodoru, uzyskując w ten sposób tzw. 
ciężką wodę.

W wyniku wszystkich powyższych odkryć 
naukowych, wyjaśn:aj'cych budowę materii, o- 
kazało się. że podstawowymi elementami, czyli 
właściwymi pierwiastkami^ z których zbudowana 
jest materia, są elektrony, protony i neutrony. 
Wzajemne ich po'ączenie i uwielokrotnien e te
go połączenia daje 92 pierwiastków chemicz
nych (z ich izotopowymi odmianami), które to 
pierwiastki łącząc g‘ę następnie między sobą, 
dają tę wielką obfitość związków chemicznych.

Źródła energii. Kamyk wielkości ziar
na grochu, ciśnięty ręką dziecka w okno, nie 
przebija szyby, lecz ten sam kamyk wystrze
lony z procy wywoła skutki opłakane zarówno 
dla szyby, jak i — należy przypuszczać — 
złapanego na gorącym uczynku urwisza. Poc:sk 
małokalibrowego pistoletu, mało odbiegający 
rozmiarem i ciężarem od kamyka wystrzelone
go z procy, przebija podwójną szybę i może 
ciężko zranić, a nawet zabić stojącego za nią. 
człowieka. Z przykładów tych wynika, że sku
tek działania pocisku zależny jest nie tylko od 
jego ciężaru, ale przede wszystkim szybkości. 
Dlatego konstruktorzy broni, zwłaszcza ppanc., 
starali się udoskonalić ją w' kierunku powięk
szenia szybkości początkowej pocisku.

Do ruszenia z miejsca, ciała o pewnym cię
żarze i nadania mu szybkości potrzebna jest 
energia. Kryje się ona w przytoczonych przy
kładach — w ramieniu dziecka, elastyczności 
gumy, czy też w materiale wybuchowym za
wartym w łusce pocisku.

Energia drobinowa. Skąd s:ę bierze energia 
w materiale wybuchowym? Odpowiedź jest 
trochę skomplikowana. Drobiny materiału wy
buchowego mają skłonność do gwałtownego 
rozkładu, czyli do rozbicia się na związki 
prostsze, których większość istnieje w formie 
gazu. Przy najmniejszym bodźcu, którym jest 
ciepło, wysoka temperatura, rozkładają się one, 
tworząc wielką. ilość związków gazowych, stwa
rzających wielk:e ciśnienie, które Wypycha po-, 
cisk z lufy. Suma wykonanej przy owym: roz
kładzie .pracy mechanicznej j wytworzonego

ciepła odpowiada dokładnie sumie energii wy
zwolonej przez rozpad poszczególnych drobin. 
Jest zrozumiałe, że im bardziej gwałtowne jest 
wyzwolenie się tej energii, tym większy jest 
efekt wybuchu. Gwałtowność ta zależna jest od 
szybkości komunikowania reakcji poszczególnych 
drobin drobinom sąsiednim. Stąd np. 1 kg 
antracytu, jakkolwiek wyzwala przy spalaniu się 
więcej energii niż ta sama ilość trotylu, nie 
wywoła tych skutków, co trotyl, ponieważ 
szybkość przekazywania reakcji poszczególnych 
drobin antracytu jest niższa od analogicznej 
szybości drobin trotylu.

Równowaga niestała. Podstawową właściwością 
drobin materiałów wybuchowych jest ich nie
stałość czyli — mówiąc językiem uczonych — 
są one związkami o równowadze niestałej. 
Chcąc te naukowe pojęcia przełożyć na ję yk 
potoczny, posłużymy się porównaniem. Sojusz 
nazistowskich Niemiec z bolszewicką Rosją był 
związkiem o równowadze niestałej, gdyż oba 
państwa, będąc w równej mierze imperializmami 
zaborczymi, dążyły do przejścia w stan trwałego 
panowania nad światem, możliwego po uprzed
nim zerwaniu niewygodnych związków z po
tęgą sąsiednią. Ten przysłowiony sojusz psa 
z kotem powtarza się w związkach chemicznych 
materiałów wybuchowych. Drobiny poszczegól
nych pierwiastków trotylu dążą do zerwania so
juszu, w który je wtłoczyła wola chemika. 
Toteż przy pierwszej okazji (bodźcem jest wy
soka temperatura) dążą do przejścia ze stanu 
równowagi nietrwałej do równowagi trwałej, u 
możliwiającego im samodzielne istnienie, a 
w-‘ęc — powracając do porównania z dziedziny 
imperializmów — prowadzenie nieskrępowanej 
żadnym niepożądanym sojuszem polityki. W 
tych właściwościach drobin materiałów wybu
chowych kryje się ich energia.

Energia Sródatomowa. Jest to może para
doksem, lecz jest prawdą, że energia kryjąca 
się w mniejszej od drobiny cząstce materii, 
w atomie, jest bez porównania większa. I rów
nocześnie drugi paradoks: potężną energię 
śródatomową mierzyć musimy w skali atomo
wej jednostkami energii bardzo małymi tzw. 
elektrono-voltami. By zdać sobie sprawę., czym 
jest elektrono-volt, musimy najpierw wytłuma
czyć, czym jest kaloria. Otóż kaloria ; jest jed-



ncistką ciepła (ciepło jest jedną z  form ener
gii), równoważną takiej jego ilości, jaka jest 
potrzebna do podniesienia temperatury jednego 
litra wody o jeden stopień Celsjusza (ściślej 
z 14,5 stpn. do 15,5 stpn.). Elektrono-volt jest 
nieskończenie małą cząstką kalorii. Jeśli do 
cyfry 26 dodamy 28 zer otrzymamy w przy
bliżeniu ilość elektrono-volt równą jednej ka
lorii.

Zasada działania materiału wybuchowego o- 
partego na rozbiciu atomu jest podobna do re
akcji drolyn. Podobnie jak właściwością drobin 
trotylu jest ich dążenie do zerwania związku 
chemicznego o równowadze niestałej, tak 
właściwośc:ą uranu jest radioaktywność, czyli 
samoczynne wysyłanie poza obręb atomu jego 
części składowych, jak protonów lub elektronów. 
Rzeczą człowieka jest zgromadzenie odpowied
niej ilości uranu oraz przyśpieszenie procesu 
radioaktywności, czyli rozpadu atomów. Rolę 
języka spustowego spełnia aparat wysyłający 
neutron. (możliwe, że aparatem tym jest jakiś 
pierwiastek promieniotwórczy), ten zaś wykonu
je zadanie spłonki. Neutron bowiem — o czym 
będzie mowa później — jest zdolny do rozbicia 
jądra atomowego. Różnica polega na ilości 
energii wyzwalanej w momencie wybuchu (roz
bicia drobin względnie atomów).

Różnica ta jest olbrzymia. Atom uranu wy
zwala przy swym rozpadzie energię równą 160 
milionom elektrono - volt, podczas gdy dro
bina trotylu zaledwie mniej niż 20 elektrono - 
voIt. Tak, jakbyśmy porównali ilość energii zu
żytą przez komara na podrapanie się za uchem 
z energią 50 tonowego dźwigu portowego, prze
noszącego na pokład statku nowoczesną loko
motywę.

Wzór Einsteina. W 1905 roku słynny twórca 
teorii wzg'ędności Albert Einstein doszedł do 
Wniosku, że ma?a jest energią i odwrotnie, oba 
zaś czynniki różnią s :ę jedynie odmiennością 
stadium, w jakim się znajdują. Np. proch 
strzelniczy, lub inny materiał wybuchowy znaj
dujący się w łu.sce pocisku jest do chwali wybu
chu masą, której ilość obliczyć możemy w gra
mach czy cm sześć. Masa ta kryje w sobie 
energię, jaka wyzwala się w momencie wybuchu 
i jaką mierzymy jednostkami energii (kalor'e, 
kilowattogodziny). Moment wybuchu jest mo
mentem przekształcenia s :ę masy w energię.

Einstein obliczył ilość energii zawartej w ma
sie. Trzeba zaznaczyć, że do obliczenia tego do
szedł nie na podstawie doświadczeń, lecz ści
śle teoretycznych dociekań, których wynikiem 
był wzór :

E = mc2
Oznacza to, że ilość energii (E) zawartej w 

masie (m) równa s ę  ilości masy pomnożonej 
przez szybkość światła (c) do kwadratu. Po
nieważ szybkość światła wynosi 186.000 mil 
(ponad 300.000 km na sekundę), rezultat obli
czeń jest zawrotny. Nie odbiega od rzeczywi
stości fantazja wykorzystania energii zawartej 
w litrze wody do poruszania transoceanicznego 
okrętu w jednym okrążeniu kuli ziemskiej. Po
zostaje tylko kwestia umiejętności skierowania

wyzwalającej się energii w pożądane łożysko, 
owe jajko Kolumba, które dziś stanowi tajem
nicę produkcji bomby atomowej.

2 .  B o m b a r d o w a n ie  ato m u

W rozdziale poprzednim podaliśmy Czytelni
kowi podstawowe wiadomości z zakresu budo
wy materii oraz tkwiących w niej źródeł ener
gii drobinowej i śródatomowej. Energię drobi
nową wykorzystywała ludzkość od chwili wyna
lezienia prochu strzelniczego, który znany jest w 
Europie od sześciu wieków, a w Chinach — 
jak przypuszczają niektórzy uczeni - -  od 4 ty
sięcy lat.

O możliwościach zużytkowania energii śród
atomowej przekonano się dopiero w bieżącym 
stuleciu. Nad zagadnieniem tym pracowali u- 
czeni wszystkich prawie narodów europejskich 
oraz amerykańskich. Odkrycie bomby atomowej 
nie jest więc wyłączną zasługą tego lub owe
go uczonego, lecz wypadkową badań wszystkich 
poświęcających się tej dziedzinie wiedzy. Moż
na co najwyżej mówić o wydatniejszym wHa-

(,,Time“ )
Obraz reakcji łańcuchowej

dzie ludzi tej miary, co Becąuerel, Rutherford, 
Niels Bohr, państwo Curie, Fermi, Hahn, Nier, 
Oppenheimer itd. W rozdziale tym przedsta
wimy w skrócie uciążliwą drogę badań nad 
atomem, prowadzonych od momentu odkrycia 
Becąuerela do chwili skoncentrowania najpo
tężniejszych mózgów w ,,Manhattan District” , 
t.j. tam gdzie wyprodukowano bombę atomową.

—Radioaktywność■ W 1896 r. uczony francuski 
Henri Becąuerel odkrył radioaktywność, t.j. sa
mowolne wyzwalanie się energii atomowej 
pewnych c'ężkich metali. Odkrycie Becąuerela 
było przypadkowe. Włożył on do jednej z 
szuflad swego biurka, w której znajdowała się 
odrobina uranu, kilka klisz fotograficznych. Po 
pewnym czasie na kliszach wystąpiły iasne pa
sy. Badając to zjawisko, doszedł do przeaona 
nia , że zaistniało ono pod wpływem promie
niowania uranu.

Doświadczenia Becąuerela przyczyniły się do 
odkrycia przez państwo Piotra i Marie Curie 
w 1898 roku radu, używanego dc leczenia raka, 
oraz do rozszerzenia wiedzy o promieniowaniu 
pierwiastków.

Radioaktywność (promieniowanie) polega na 
tym, że pewne pierwiastki o wrodzonej równo

46



wadze niestałej rozbijają s ę  samoczynnie, wy
syłając ze swych atomów pewną ilość protonów 
lub neutronów i zmieniając w ten sposób 
ładunek jądra atomowego, a tym samym isto
tę pierwiastka. Atom pochodny może z kolei 
być radioaktywnym i utworzyć atom nowego 
pierwiastka. Tak np. uran o ładunku 92 i ma
sie 238 zdolny jest stworzyć przez promienio
wanie pochodne 14 różnych pierwiastków, z 
których dopiero ostatni jest stały i ma ładunek 
82 a masę 203, czyli jest ołowiem. Ptoces ten 
odbywa rę oczywiście na przestrzeni milionów 
i miliardów lat.

Rozbicie atomu. W czasie pierwszej woj^y 
światowej spytano lorda Ernesta Rutherforda, 
czy nie zechciałby porzucić mrzonek atomo
wych, poświęcając s ę  wzamian pracy nad udo
skonaleniem łodzi podwodnych. Rutherford od
parł :

„Usiłuję rozbić atom. Jeś'i mi się to uda, 
będzie to ważniejsze od wojny” .

Udało mu się w 1919 roku.
Rutherford wspólnie ze swym uczniem Chad- 

wickiem wynahżli sposób oddziaływania na ją
dro atomowe przy pomocy bodźców tak po
tężnych (prądu elektrycznego o wysokim na
pięciu^ że jądra o równowad e stałej traciły 
ją, stając się niestałymi. Przypominamy tu na
sze objaśjmenie zjawiska równowagi stalej i nie
stałej, jakie podaliśmy w ustępie ,,Źród;a ener
gii” .

Rutherford bombardował wpierw jądro ato
mowe azotu, uzyskując zmiany w strukturze 
teco pierwiastka, powodujące przekształcenie 
gię go w tlen.

W latach trzydz:estych bieżącego stulecia u- 
dało s ę  wielu fizykom, zwłaszcza amerykań
skim, zbudować potężne aparaty wytwarzające 
prąd elektryczny o wysokim naoięciu. Aparaty 
te służyły do rozbijania atomów. Najw ększy 
z nich, wynaleziony przez dr. Ernesta O. La- 
wrence’a z Kalifornijskiego Uniwersytetu w 
Berkeley, ważył 225 ton i wytwarzał prąd o 
napięciu 100.CÓ0.000 volt.

Do czagu więc odkrycia właściwości neutro 
nów, posługiwano s :ę wy'ączn:e owymi apara
tami i rozbicie atomu uzyskiwano przy pomocy 
prądu o niesłychanie wysokim napięciu. Apa
raty te nie były zdo’ne rozb ć j'dra atomowego; 
działanie ich opierało s'ę na wytiącaniu z ato
mu jednego lub kilku elektronów.

Właściwości neutronu. W roku 1932 James 
Chadwick, opierając się na doświadczen’ach 
Niemca Bothe i państwa Joliot-Curie, odkrył 
istnienie neutronu.

W rok później fizyk włoski Fermi stwierdził, 
że właśnie neutrony najlepiej nadają się do 
wywoływania sztucznej radioaktywności, czyli 
do rozbijania atomów. Tę właściwość neutro
nów łatwo zrozumieć, jeśli przypomnimy sobie, 
że są one pozbawione ładunku elektrycznego 
(obojętnej wskutek czego nie podlegają ani 
przyc ąganiu ani odpychaniu przez elektrony czy 
protony atomu i morą się z łatwością zbliżą ć 
do jądra atomowego, a w wielu wypadkach 
stać się jego częścią składową, zmieniając tym

samym Jego właściwości. Najbardziej i  pożąda
nych zmian jest przemiana jądra stałego w nie
stałe. Szybkość neutronów jegt normalnie bar
dzo duża i sęga wielu tysięcy kilometrów na 
sekundę. Do wywoływania różnych reakcji są 
potrzebne neutrony raz o dużych, innym ra
zem o małych szybkościach. Zwolnienie szyb
kości neutronu uzyskuje się sztucznie, zmu
szając go do przebicia zapory bogatej w ato
my wodoru, a więc przez wodę lub parafirę. 
Szybkość neutronów maleje wtedy do kilku 
km/sek. Zależnie też od gzybkości nazywamy 
neutrony powolnymi lub szybkimi.

Fermi dokonawszy swego odkrycia rozpoczął 
badania nad rozbiciem uranu, pierwiastka ma
jącego największy ładunek elektryczny. Bom
bardując atom tego pierwiastka przy pomocy 
neutronów wywołał istotnie jego rozpad. Ba
daj ;c jednak właściwości otrzymanego przez 
rozpad atomu, doszedł do wniosku, że odkrył 
nowy pierwiastek 93. Wywołało to niesłychaną 
sensację w świecie naukowym i dopiero ucze
ni niemieccy Hahn i Strassman wyjaśnili w 
1939 roku tajemnicę odkrycia rozpadu. Miano
wicie rozpad atomu uranu jest tak gwałtowny, 
że uran zamiast przemienić się w atom o ła
dunku i masie podobnej do atomu pierwotnego, 
jak to się dzieje ze zwykłymi pierwiastkami 
radioaktywnymi, rozbija się na dwa nowe ato
my o niższej o wiele masie i ładunku. Nowo 
powstałe z rozpadu uranu atomy mają rę wła
ściwość, że suma ich ładunków równa jest 92, 
tzn. ładunkowi jądra atomowego uranu.

Ku reakcii łańcuchowej. W 1934 roku udało 
się francuskiej parze uczonych, Janowi Fry
deryko vi i Irenie Joliot-Curie wytworzyć sztucz
nie radioaktywne pierwiastki baru^ magnezu i 
aluminium. Atomy tych pierwiastków konty
nuowały proces rozpadu (rozbijania) w kilka 
minut jeszcze po ukończeniu ws'ępnego ich 
bombardowania z zewnątrz. Po kilku cyklach

Cyklotron, 225-tonowy aparat 
dra Lam etu Ca siużęcy cło rozbijania 

atom ów.

zjawisko zanikało. Państwo Joliot nie zrażali 
się jednak chwi.owymi niepowodzeniami i pro
wadzili radal badania. W pięó lat później Fry
deryk Joliot przesłał francuskiej Akademii 
Wiedzy raport, w którym pisał, że w c..wi.i 
rozbicia atomu wyzwalają się neutrony, zdolne 
do rozbijania atomów sąsiednich, oraz że pro
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ces ten odbywa się w geometrycznym postę
pie. Byt to poważny krok ku odkryciu reakcji
łańcuchowej, o czym będziemy mówili później.

Teza dr Lizy Meiiner. Przy końcu 1938 roku 
chemik berlińskiego ,,Kaiser Wilhelm — Insii- 
tut” Otto Halin, bombardując ,,powolnymi’’ 
neutronami uran, przekształcił ten pierwia
stek w bar. Hahn byt tak zaskoczony swoim 
odkryciem, że wiadomość o nim podał w „Na- 
turwissenschaften” z zastrzeżen'ami. Eskpe- 
ryment Halina był właściwie kontynuacją pracy 
jego koleżanki Lizy Meitner, Żydówki, kt ra 
uciekła z hitlerowskich Niemiec do Kopenha
gi. Wyczytawszy w „Naturwisserschaften” o 
odkryciu Hahna doszła do wniosku, że atom 
uranu uległ rozbiciu na dwie prawie jednakie 
części. Późniejsze badania wykazały, że uran 
uległ rozbiciu na bar i krypton. Spostrzeżeniem 
swym podzieliła s'ę z wielkim uczonym dtń- 
skim, pracującym długie lata nad rozbic'em 
atomu, Niels Bohrem, który poinformował o 
tym amerykańskich uczonych. Ci, nie tracąc 
czasu, przystąpili natychmiast do doświadczeń 
i w pierwszych miesiącach 1939 potwierdzili te
zę dr Lizy Meitner. Uznając w zupełności jej 
zasługę, pozostali w cieniu, tym bardziej, że 
opublikowała już ona pierwsze uwagi na temat 
rozbicia uranu i jego właściwości bombardo
wania pochodnego. Właściwości te nazwala ora 
„podziałem” (fission), używając określenia 
nowego w dziedzinie fizyki, a znanego w bio
logii (podział jądra komórki). W biologii jed
nak podział jądra komórki stwarza dwie ko
mórki analogiczne, w fizyce natomiast rozbi
cie jądra atomu (np. uranu) staje się źródłem 
istnienia dwu różnych pierwiastków.

Odkrycie zjawiska „podziału” wywołało re
wolucję, nie tylko dlatego, że został rozbity 
najc'ęższy z pierwiastków', lecz przede wszyst
kim z powodu uzyskania potężnej energii. Do
tychczas bowiem uczeni zużywali więcej ener
gii na wysyłanie ładunków bombardujących 
atom, niż jej s :ę wyzwalało przy jego rozbiciu. 
Obecnie osiągnięto wybuch o sile 200.000.000 
elektrono — volt, przy działaniu słabego neu
tronu.

Dzięki temu materia została zamieniona na 
energię zgodnie z formułą Einsteina:

E =  mc2
Pierwsza eksplozja uranu wytworzyła neutro

ny pochodne, które z kolei były zdolne do 
rozbicia atomów sąsiednich. Ta „reakcja łań
cuchowa” stała się podstawą wyzwolenia 
energii atomowej na olbrzymią skalę.

Wkio-d państwa Joliot. Państwo Joliot-Curie 
uzyskali w swych doświadczeniach reakcję łań
cuchową, lecz zanikała ona — jak już wspom
nieliśmy — po paru cyklach. Trudność pole
gała na uzyskaniu takiego działania, które by 
potęgowało się.

Irena Joliot (córka Marii Curie-Skłodow- 
skiej), pracując od 1939 do czerwca 1940 wspól
nie ze swymi asystentami, Halbanem i Kowar
skim doszła do wniosku, że przy rozbiciu ato

mu uranu wyzwalają się przeciętnie. 3 neutrony, 
które z kolei mogą oddziaływać na sąsiednie 
atomy, stwarzając w ten sposób reakcję łańcu 
chową.

Wynikami badań państwa Joliot zaintereso 
wało się francuskie ministerstwo wojny i nie 
żałując funduszów starało się umożliwić u- 
czonym francuskim dalsze badania w kierun
ku wyzyskania energii śró.datomowej. Po kię 
sce Francji Halban i Kowarski wyjechali do 
Anglii, wioząc ze sobą 165 litrów ciężkiej wody 
oraz szczegółowe wskazówki odnośne planów 
nowych doświadczeń. Pani Joliot pozostała we 
Francji, biorąc udział w paryskim ruchu pod
ziemnym. .

Dlaczego uran? Czytelnik zapyta zapewne, 
dlaczego właśnie uran, a nie inny pierwiastek 
został użyty do doświadczeń nad rozbiciem 
jądra atomowego. Otóż, po pierwsze dlatego, 
że zjawisko radioaktywności zachodzi z reguły 
w pierwiastkach, których jądra atomowe mają 
ładunek 81 do 92; po drugie ponieważ roz
pad jądra atomowego w wyniku bombardowa
nia neutronami ma miejsce — przy równo
czesnym wyzwoleniu olbrzymiej energii — w 
pierwiastkach o ładunku 90, 91, 92; po trzecie, 
najwyższy ładunek elektryczny, a więc możli
wość wyzwolenia największej ilości energii, 
jest właściwością pierwiastka o wartości 92, 
czyli uranu.

Neutrony powolne i szybkie. Ważnym czyn 
nikiem przy rozbiciu atomu są neutrony po 
wolne i szybkie. Wielki uczony duński Niels 
Bohr spostrzegł w 1939 roku, że neutrony po
wolne lepiej oddzialywują na izotop uranu 235 
niż na uran 238. Oddziaływanie to polega — jak 
już wspominaliśmy — na rozbiciu jądra. Otóż 
doświadczenia wykazały, że jeśli w jednym wy
padku rzucimy na określoną ilość uranu wiązkę 
neutronów szybkich, a w drugim tę samą ilość 
uranu bombardować będziemy tak samo wielką 
wiązką neutronów powolnych, które rozbijają 
tylko atomy uranu 235, otrzymamy jednaką ilość 
rozpadów (eksplozji).

Ponieważ neutrony szybkie rozbijają atomy 
U235 i U238, a neutrony powolne tylko U235, 
które w masie uranu są niezwykle rzadkie, bo 
zaledwie jeden na 140, wniosek z poprzedniego 
doświadczenia jest taki, że neutrony powolne 
mają co najmniej 140 razy większą zdolność 
rozbijania atomów. Jeśli więc wydzielimy U235 
i poddamy go bombardowaniu neutronami po
wolnymi, otrzymamy stanowczo większą ener
gię, niż przy bombardowaniu masy uranu (238 
i 235) przy pomocy neutronów szybkich.

Spróbujemy wytłumaczyć działanie neutro 
nów szybkich i powolnych na przykładzie. Ma
my stół bilardowy. Na nim kilka rozrzuconych 
bezładnie kul. Użyjmy do gry piłki tenisowej, 
wypychając ją kijem, jak normalną kulę bilar
dową, na środek stołu. Piłka trąci pierwszą 
kulę, ruszy ją prawdopodobnie lekko z miejsca, 
następnie dotknie jeszcze jedną lub dwie kule, 
z mniejszym już prawdopodobnie skutkiem, 
i odbijając się od nich wyskoczy poza brzeg 
stołu, względnie utraciwszy rozmach zatrzyma
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się na suknie. Cały ten pfoeeś trwać będzie 
krótko i jakkolwiek zdarzyć gię może, źe puka 
otrze się o wszystkie rozstawione kule bilardo 
we, nie wywoła większych zmian w ich ukła
dzie. Dokładnie w ten sam sposób, jak piłka 
tenisowa na stole bilardowym, zachowuje się 
neutron szybki w zbiorowisku atomów uranu.

Działanie neutronu powolnego podobne jest 
natomiast do działania kuli bilardowej wypch-

(Fot A. P. — „limę")
Zakłady produkcji U235 w Oak Ridge

niętej kijem w kierunku pozostałych kul. Kto 
obserwował wytrawnych graczy, umiejących 
rozwiązać najtrudniejszą pozycję ,,od jednego 
kija” , ten ma wyobrażenie o działaniu neutro
nu powolnego. Ruch pierwszej wypchn ętej kuli 
bilardowej — nazwijmy ją bombardującą — 
przenosi s‘ę na pierwszą napotkarą, ta z kolei 
trąca sąsiednią, w czasie gdy bombardująca 
czyni już spustoszenie wśród pozostałych i w 
rezultacie wszystkie kule biorą udział w roz
grywce, działając na giebie wzajemnie. Tworzy 
się pewien łańcuch uderzeń i ruchów, składa
jących się na całość obserwowanej na stole 
bilardowym gry. Proces ten nazywamy reakcją 
łańcuchową. Jest ona podstawą działania bom
by atomowej i zasadniczym elementem jej ol
brzymiej energii.

„Trudności praktyczne” . Sześć lat temu e- 
nergia śródatomcwa była jeszcze „uśpiona” ; 
uczeni szukali dróg obudzenia jej i wyzwole
nia z potężnego pancerza atomu. Dr Louis A. 
Turner z Princeton pigał w 1939 roku w „Re- 
views of Modern Physics” :

„Po raz pierwszy wydaje się, źe istnieje 
uzasadniona możliwość użycia potężnej energii 
jądra ciężkiego atomu... Trudności praktyczne 
są bez wątpienia do pokonania z bieg.em 
czasu” .

Jedną z trudności praktycznych było oddzie
lenie izotopów uranu 235 i 238.

Dr Nier miał wtedy lat 30. Tym, który 
otwarł drzwi do władztwa śródatomowej energii 
pierwiastka uranu był dr Alfred O. Nier, trzy
dziestoletni podówczas (rok 1940) profesor fi
zyki Uniwersytetu w Minnesota. Zachęcony 
do badań przez profesorów Johna R. Dun- 
ning’a i Enrico Fermi (który w 1939 wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych), Nier dokonał w 
dniach 29 lutego i 1 marca 1940 oddzielania 
izotopów U235. Doświadczenie to przeprowa

dził w ten sposób, źe . rozpyloną cząsteczkę 
uranu wystrzelił w kierunku małej (o po
wierzchni jednego cala) chromo-niklowej tarczy, 
zmuszając atomy uranu do przebicia s:ę przez 
umieszczone przed celem pole magnetyczne. Na 
wypolerowanej powierzchni tarczy ukazały się 
dwie matowe plamy. Jedną z nich był U235, 
drugą U238.

3 .  N a j  w a ż n ie jsza  z  o l i m p i a d

„Zwycięiymy w y ś c i g W swej pamiętnej 
mowie o bombie atomowej prezydent Truman 
powiedział :

„Zdaję sobie sprawę z tragicznego znacze
nia bomby atomowej.

Nad jej produkcją i zastosowaniem rząd 
poważnie się zastanawiał. Lecz widzieliśmy, 
źe nasi wrogowie usiłowali ją wynaleźć. 
Wiemy, jak blisko wynalezienia jej 1 byli.

Wiedzieliśmy, jakie nieszczęście spotkałoby 
nasz naród i wszystkie pokój miłujące naro
dy, całą cywilizację, gdyby oni pierwsi wy
naleźli tę bombę.

Z tych przyczyn zmuszeni b y liś m y  podjąć 
się uciążliwego, niepewnego i kosztownego 
zadania odkrycia i produkcji. Zwyciężyliśmy 
wyścig naukowych badań” .

”Manhattan District’> Historię wysiłków nad 
opanowaniem i zużytkowaniem energii śród
atomowej poznajemy z raportu dziekania wy
działu fizyki uniwersytetu w Princeton, prof. 
H. D. Smyth’a. Stany Zjednoczone przystąpiły 
do olimpiady badań atomowych przy kcńtu 
1939. Prezydent Roosevelt wyznaczył wtedy 
nieoficjalny ” Advisory Commitee on Uranium” 
— komitet doradczy badań nad uranem. Był

(Fot. A. P. — „Newsweek")
W R/ukan, w Norwegii,

Niemcy produkowali ciężuy. wodę.

to zaledwie zalążek, rzec można projekt, póź
niejszych potężnych zakładów w Tennesee. 
Klęska Francji przyśpieszyła realizację. Dnia 
11 października 1941, a więc niecałe dwa mie
siące przed atakiem japońskim na Pearl Har- 
bour, prez. Roosevelt zwrócił się do W. Chur
chilla z propozycją współpracy.

Brytyjscy fizycy, pracujący nad rozbiciem 
atomu, wyjechali do Stanów Zjednoczonych, 
jedynego . kraju nie zagrożonego podówczas
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bombardowaniem z  powietrza. Przez całą wios
nę .1942 uczeni pracowali w pilnie strzeżonych 
laboratoriach, a w czerwcu tego roku poczynili 
już po'vaźne posfępy. Opielę nad ca’ym przed- 
się.vzięciem pr.ejęo amerykań;k'e ministerstwo 
wojny. Projekt zamaskowano pod nazwą "The 
Manhattan Engineer District” — okręg prze
mysłowy Manhattanj który pochłonął wkrótce 
szereg fizyków, chemików i matematyków, pra
cujących dotychczas spokojnie w swych labora
toriach uniwersyteckich. ''Manhattan District” 
otoczono specjalną opieką amerykańskiej służby 
bezpieczeństwa. Korespondencję przewozili ku
rierzy wojskowi — oficerowie — w skrzynkach 
przykutych łańcuchem do przegubu ręki. "Man
hattan D’strict” miał pierwszeństwo doboru lu
dzi i materiału. Nie obejmowały go ogranicze
nia wojenne.

Pluton. Odkrycie Nier’a, polegające na od
dzieleniu izotonów U235, skierowało wysiłki 
uczonych z "Manhattan District” w kierunku 
wyprodukowania jak największej ilości tej od
miany pierwiastka uranu. W praktyce jednak 
okazało s'ę, że oddzielenie U235 jest bardzo 
uciążliwe i zgromadzenie odpowiedniej jego 
ilości pochłania dużo trudu i energii.

Na szczęście doświadczenia skierowały uwa
gę uczonych na nowy pierwiastek, łatwiejszy 
do uzyskania i powodujący, podobnie jak U235, 
reakcję łańcuchową. Okazało s'ę, że przy roz
biciu atomów U235, niektóre neutrony po
wstające w momencie rozbicia oddziaływały na 
bardziej ,,flegmatyczne" izotopy U238 w ten 
spo.sób, że powodowały ich przekształcenie 
się w nowy niestały pierwiastek neptun. Ten 
z kolei, będąc radioaktywnym, przekształcał 
się natychmiast w pluton.

Pluton właśnie okazał się poważnym konku
rentem U235, miał bowiem te same cechy 
„podziału" i reakcji łańcuchowej. Wyższość 
jego polega na stosunkowo łatwym wydzieleniu 
z masy uranu, nie jest bowiem izotopem, a 
nowym pierwiastkiem, możliwym do otrzyma
nia przez rozbicie uranu. Lecz przy normalnym 
rozbiciu uranu szereg neutronów do tego celu 
służących „marnuje się", czy to przez wy
pryśnięcie poza masę uranu, czy też utkwienie 
w „nieczystościach". By zapobiec temu, uczeni 
zmuszeni byli do : powiększenia rozmiarów ma
sy uranu, usunęcia nieczystości i zwolnienia 
szybkości neutronów. To ostatnie osiągnięto 
przez umieszczenie uranu w tzw. moderatorze 
(zwalniacz, osłabiacz), t.j. substancji zdolnej do 
osłabienia szybkości neutronu bez wchłaniania 
go. Niemcy używali jako moderatora wody 
ciężkiej, uczeni z „Manhattan District" wybrali 
do tego celu grafit, jako łatwiejszy do uzyskania.

Dwie drogi. W tym stanie rzeczy istniały 
dwie drogi do uzyskania materiału do pro
dukcji bomby atomowej: uciążliwe oddzielanie 
izotopów U235 i łatwiejsze wytwarzanie z ura

nu nowego pierwiastka, plutonu. Lecz były to 
na razie teoretyczne osiągnięcia nauki. W 
czerwcu 1942 roku prez. Roosevelt zatwierdził 
wniosek uczonych wprowadzenia w życie labo
ratoryjnych os ągnięć ich pracy. Wybrano obie 
drogi produkcji bomb atomowych.

Załęża o na pośp'echu. Wróg mógł uprzedzić. 
Stany Zjednoczone zmobilizowały 125 tysięcy 
ludzi i kapitał 2 miliardów dolarów.

Oak Ridge. W rzadko zaludnionym obszasze 
Oak Ridge w stanie Tennesee wybudowano po
tężne zakłady przeznaczone do produkcji U235. 
Istniały d,va sposoby oddzielenia izotopu 235 
z masy uranu. Jeden przy pomocy potężnego 
elektromagnesu (systemu dr Lawrence’a) drugi 
(wynaleziony przez dr H. C. Urey’a z uniwer
sytetu w Columbii), polegający na przepusz
czeniu uranu w stanie gazowym przez hiper- 
mikroskopijny filtr. W pierwszym wypadku 
lżejsze izotopy U235 zbaczały w polu elektro
magnetycznym ze swej drogi, wpadając w usta
wione „pułapki” , w drugim przechodziły łat
wiej przez filtry, dzięki czemu można było 
zgomadzić większe ich skupienie. Zakłady,

(Fot. A. P# — „Time")
Japoilscy uczeni przy aparacie 

do rozbijania atomów — rok 1939.

wbrew uprzednim zastrzeżeniom, produkowały 
pokaźne ilości U235.

Hanford. Do produkcji piutonu wybudowano 
specjalne zakłady w Hanford, nad rzeką Co
lumbia, w stanie Washington. Produkcja tego 
pierwiastka związana była z licznymi n'ebez- 
pieczeństwami, polegała bowiem na rozbiciu 
uranu, a vr'ęc na wyzwoleniu elementów ra
dioaktywnych, zagrażających życiu człowieka.

Pierwsze doświadczenie przeprowadzono na 
boisku sportowym uniwersytetu w Chicago, 
gdzie zbudowano „ogniwo” uranowe, w któ
rym potężne płyty grafitu, spełniające rolę 
moderatora, oddzielały od siebie garsteczki ura
nu. Teoretycznie doświadczenie mające na ce
lu wywołanie eksplozji uranu i wytworzenie 
plutonu nie było ryzykowne. Według wszel
kich przypuszczeń można było przeciwdziałać 
niszczącej eksplozji przez przetkanie płyt „og
niwa” pasmami kadmu, mającymi przerwać 
reakcję łańcuchową. Lecz próbę wyzwolenia 
potężnej energii podejmowano po raz pierwszy.
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Uczeni obawiali się, by teoretyczne obliczenia 
dr Fermi, który tu największą położył zaslu- 
gf> nie zawiodły. Na szczęście udało s ę.

Przystąpiono więc do ,,masowej” produkcji 
plutonu w zakładach w Hanford, wykorzystu
jąc wodę rzeczną dla chłodzenia potężnego 
„ogniwa” , różniącego się od poprzedniego tyl
ko rozmiarami.

Zastosowano specjalne środki bezpieczeństwa. 
Ponieważ w potężnym „ogniwie” odbywał się 
proces promieniowania na dużą gkalę, pow
stawać mogły w jego sąsiedztwie poważne ilo-

(FoL A. P. — „Time1 )
Amerykański* zakłady produkcji plutona 

w Hanford nad rzeky. Columbia

ści zabójczych radioaktywnych elementów. 
Wszyscy w ęc pracujący w Hanford zaopatrze
ni byli w ubrania i tarcze ochronne, a specjał 
ne aparaty sygnalizowały obecność śmierciono
śnych promiemi. Poważną trudność stanowił 
problem wody do chłodzenia, która opływając 
„ogniwo” nasycała się elementami radioaktyw
nymi. Wpuszczenie tych zabójczych fal z po
wrotem do rzeki groziło nie tylko wytruclem 
całego rybostanu, ale każdego stworzenia ży
jącego w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Dlatego 
skonstruowano odpowiednie urządzenia, celem 
wydzielenia z wody trujących substancji radio
aktywnych.

Zespół straceńców. W czasie gdy w 
Oak Ridge i w Hanford produkowano U235 
oraz pluton, inny zespół uczonych pod kierun
kiem profesora J. R. Oppenheimera pracował 
na pustyni koło Los Alamos w Nowym Me
ksyku. Zadaniem jego były próby nad użyciem 
bomby atomowej. Z raportu dr. Smyth’a nie 
wynika, jaki rodzaj zapalnika użyto przy bom
bie. Ze skąpych jego wypowiedzi możemy jed
nak przypuszczać, że wybuch następuje auto
matycznie przez samo zgromadzenie odpowied
niej ilości materału wybuchowego (U235 lub 
pluton). Przedwczesnej eksplozji zapobiega się 
przez wstawienie odpowiedniego tamponu zbu
dowanego z ciężkiego metalu, prawdopodobnie 
złota.

Praca zespołu dra Oppenheimera była więc 
szczególnie niebezpieczna. Zrozumiemy to, bio
rąc pod uwagę późniejsze skutki bomby ato
mowej, zdolnej do sproszkowania i spowodowa
nia „ulotnienia się” wieży stalowej, jak to mia
ło miejsce przy ostatniej z prób dnia 16 lipca 
1945 v . ' .

Wojna —wywiadów. W~ „walce laborato
riów” , jak prezydent Truman określił najważ
niejszą z. olimpiad, wzięły udział także państwa 
nieprzyjacielskie, jak Niemcy, Wiochy i Japo
nia, poza tym zaś Francja i Dania (przed klęską 
w 1940), oraz należy przypuszczać Rosja So
wiecka. Wyścig zwyc'ężyły Stany Zjednoczone, 
lecz prześcignęły Niemcy w finale o pół kro
ku zaledwie. Gdyby nie inwazja w czerwcu 1944, 
Niemcy byłyby zdolne do użycia pierwszych 
bomb atomowych w styczniu 1945.

W lutym 1943 wylądowali w górach w po
bliżu Rjukan w Norwegii spadochroniarze nor
wescy w ilości 6, szkoleni uprzednio w Anglii 
w sabotażu. Zadaniem ich było unieszkodliwić 
niemieckie zakłady produkcji ciężkiej wody. 
Udało im się istotnie wysadzić w powietrze 
skomplikowaną maszynę, istotną część zakła
dów. Amerykańskie fortece latające dokonały 
reszty.

Latem 1942 roku 8 sabotażystów niemieckich 
opuściło u brzegów Stanów Zjednoczonych łódź 
podwodną z zamiarem dotarcia do zakładów 
w Tennesee i zniszczenia ich. Wszyscy zostali 
wyłapani przez amervkań5ki kontrwywiad.

W marcu br. sprzynrerzeni planowali atak 
spadochronowy na Kilonię, gdzie, podobnie jak 
w Norwegii, produkowano cężką wodę. Nie
długo potem zakłady w Kilonii wpadły niena
ruszone w ręce wojsk alianckich, maszerują
cych w głąb Rzeszy po przekroczeniu Renu.

Te drobne obrazki dają małe wyobrażenie o 
zaciętej i na pewno obfitującej w niesłychanie 
ciekawe momenty walce wywiadów. Będzie ona 
zapewne przedmiotem wielu fantastycznych po- 
wieści, na razie jednak okryta jest tajemnicą, 
podobnie jak tajemnicę stanowią zasadnicze e- 
lementy produkcji i użycia bomby atomowej.

Wiemy tylko, że zostały starte z powierzchni 
ziemi dwa miasta. O rozmiarach zniszczenia 
niech $viadczy fakt, że w ponad 300 tysięcznej 
Hiroshimie pozostało przy życiu 6.000 ludzi, 
jakkolwiek rzucona bomba wyzwoliła tylko 0,1% 
swej energii.

* * *

Nie jest naszym zamiarem snucie horoskopów 
na przyszłość. Codzienna prasa przynosi ich 
wiele i to najróżnorodniejszych. Jedno jest 
pewne. Przyszłość świata zależy od wyn.ku 
„najważniejszej z olimpiad” . „Walka labora o- 
riów” — nie skończyła się bowiem klęską Ja
ponii i Niemiec. Olimpiada trwa...

K. Zamorski

Uwaga: Materiały do artykułu czerpałem 
tygodników amerykańskich „ Time”, „New
sweek” oraz włoskiej broszury „La bomba ato- 
mica e l’aviazione”.

K. Z .



CYWILIZACJA—KULTURA—SZTUKA

N a  zakończenie dyskusji
Dyskusja o cywilizacji i sztuce, którą czytel

nicy ,,Na szlaku Kresowej” śledzili w pięciu 
kolejnych numerach naszego pisma*) została 
zamknięta. Warto tedy podsumować jej wyniki 
i zastanowić się nad tymi wnioskami, których 
przechowanie i zrozumienie mogłoby mieć jakiś 
praktyczny sens w naszej pracy kulturalnej. 

Uwagi niniejsze, jakkolwiek pochodzą od re
dakcji, nie mogą być w' żadnym wypadku uwa
żane za rozstrzygające spór o pojęcia cywili
zacji i sztuki. Ton niektórych wypowiedzi był 
bowiem tego rodzaju, że ktoś rezerwujący so
bie prawo ostatniego słowa — musiałby mieć 
pewność, że będzie wysłuchany już nie tylko

*) P atrz: „Na pozycjach cywilizacji i sztu
ki” Józefa Jaremy w n-rze 1 (19), ,,0  malar
stwie” Mariana Kościałkowskiego i „Nieco o 
cywilizacji i sztuce” Michała Pawlikowskiego 
w n-rze 2—3 (20—21), ,,Sztuka na rozkaz?” 
— Mariana Kościałkowskiego w n rze 4 (22), 
„O wolność i niezależność sztuki” Krystyny 
Domańskiej w n-rze 5 (23), oraz „Jeszcze o 
sztuce i cywilizacji” Michała Pawlikowskiego 
w n-rze 6 (24) „Na szlaku Kresowej” .

jako arbiter, ile jako superarbiter. Nikt tej 
pewności mieć nie może choćby z tej prostej 
przyczyny, że cechą takich pojęć jak „cywili
zacja” lub „sztuka” jest ich wieloznaczność. 
Dyskusja na temat czy nasza cywilizacja jest 
chrześcijańska, katolicka, europejska lub zgoła 
zachodnia — je.st tak jałowa, jak spór c;y 
istnieje w ogóle Zachód Europy i czy można 
doń włączać Niemców, czy tylko Anglików i 
Francuzów, których Słowian etc etc. Istnieją 
pewne pojęcia, których granice nie są wyraźnie 
zakreślone i które musimy przyjmować w ich 
istotnym, przez tradycję i dobrowolną, niepisa
ną umową utartym znaczeniu. Nikt nie jest 
w stanie powiedzieć dokładnie gdzie się kończy 
Zachód Europy, ale każdy inteligentny człowiek 
nie może prześlepić tak prostego faktu jak ten, 
że istnieją pewne wartości, które są wspólne, 
powiedzmy, Francuzom i Po'akom, a niena
wistne, Tub często tylko obce Rosjanom.

Żyjemy pod groźnym naporem cywilizacji 
azjatyckiej, w której szansa zwycięskiego pocho
du opiera s :ę wy ącznie na możliwości utwo
rzenia jakiejś eurazjatyckiej mieszanki wybucho
wej, rozbijającej wzajemne zrozumienie się na-

Kompozycja
(Rys. Marian Kościalkowski)

52



(Rys. Józef Jarema)
Rysunek z Florencji

rodów, zamieszkujących serce Europy. Mówić 
w tych warunkach, że „koncepcja cywil.zacji 
europejskiej jest fikcją” jest przesadnym try
butem,, spłaconym swojej biblioteczce podręcz
nej na przekór grozie i doniosłości czasów, 
które przeżywamy.

Od tego zasadniczego i prawdziwie „niena
ukowego” stwierdzenia wypada przejść do za
gadnień, które mimo swej ważności i istot
ności zatonęły na nieszczęście w polemicznym 
ferworze dysku.sji. Na plan pierwszy wysuwa 
się problem tzw. wolności artysty, w śc słym 
z nim związku pozostaje sprawa „sztuki na 
rozkaz” . Wolność artysty nie oznacza i nie 
mcże oznaczać nigdy „absolutnego wyzwolenia 
się artysty” . I to nie dlatego, że „zupeine 
wyzw-olenie s:ę artysty” byłoby zjawiskiem 
szkodliwym, ale dlatego, że jest rzeczą nie- 
moiliwą. Od czegóż bo miałby się artysta wy

zwalać? Od tego, co go zbudowało? Od prze
żyć, rozglądów i doświadczeń, dzięki którym 
tak a nie inaczej patrzy na świat, tak a nie 
inaczej go rozumie a nawet deformuje? Ar
tysta jest wręcz niewolnikiem swojej wizji, ale 
w dążeniu do jej urzeczywistnienia, . do jej 
uchwycenia i przełożenia na język sztuki musi 
posiadać dużo wolności, którą chętniej określi
libyśmy tutaj jako swobodę. Nikt nie ma pra
wa stać nad nim z metrem „normy” lub 
jeszcze gorzej — „poziomu” gdy się miota, 
gdy szuka. Jedno wszakże jest w tym wszyst
kim wymierne i, najogólniej biorąc, sprawdzal
ne. Trzeba za wolność w sztuce płacić wyrze
czeniami i samopowśęiągatni. Kto z prawa do 
wolności w sztuce robi przepustkę na dowol
ność — nie rozumie w ogóle powołama ar
tysty. Sztuka nie polega na chaotycznym i nie 
kontrolowanym wyrażaniu samego siebie, ale



na przezwyciężaniu i opanowywaniu skłóconego 
wnętrza. „Uciszać własną burzę, jeśli się nie 
potrafi nią kierować” — powiedział jeden  ̂
bardzo wybitnych pisarzy. Stąd zawsze potra
fimy odróżnić kto nas pragnie porw’ać i wzru
szyć, a kto tylko sprytnie epatować. Stąd przy 
całym szacunku dla wolności sztuki potrafimy 
również odczuć — gdzie kończy się prawda 
artystyczna, a zaczyna zwykły, ordynarny eks 
hibicjonizm.

Obawa przed poddaniem sztuki rozkazom z 
zewnątrz jest w równej mierze nieporozumie
niem, jak silusznym i uczciwym odruchem. 
Trzeba pamiętać, że żyją w nas jeśli nie do
świadczenia, to świadomość zdecydowanych dą
żeń pańitw totalistyc/.nych do zrealizowania te 
go szalonego postulatu. Źe widzieliśmy takie 
próby w Rosji, słyszeliśmy o takich próbach 
w Niemczech i we Włoszech. Z drugiej stro
ny trudno nie przyznać racji prof. Rutkowskie
mu („Nam śpiewać nie kazano” — „Orzeł 
Biały” ), że np. Odrodzenie we Włoszech w 
dużej mierze swą świetność i rozkwit zawdz:ę- 
cza instytucji tzw. mecenatu kulturalnego. Ale 
w zakresie ingerencji czynników państwowych, 
społecznych i politycznych w sprawy sztuki 
istnieje taka sama różnica, jak pomiędzy kul
turalnym, bogatym w tradycję umiłowania sztm 
ki arystokratą i nuworiszem. Pierwszy popiera 
sztukę, bo mu s'ę ona podoba, drugi łoży na 
nią pieniądze, bo mu ona do jakichś celów 
słuiy.

Państwo może mieć do sztuki stosunek tyl
ko bezintere.sowny. Stosunek opiekuńczy a nie 
instruktorski. Aby to było możliwe — trzeba 
umieć być dalekowzrocznym i wiedzieć, że 
wkład w tę dziedzinę życia narodowego amor
tyzuje się w sposób wolny, nie zawsze nama
calny i czasem bardzo nieefektowny. Nic łat

wiejszego jak zbiurokratyzować sztukę. Ale też 
nic łatwiejszego jak, przechadzając się po jej 
urzędach, zobaczyć sforę urzędników i ani 
jednego artysty.

Poruszamy to zagadnienie nieco szerzej, gdyż 
dotyka ono pośrednio tak żywo przez uczest
ników dyskusji omawianej sprawy kultury na
rodowej. Czy możemy być stróżami własne] 
kultury narodowej? Jeśli staniemy na gruncie 
kultury pojętej etymologicznie („kultywowanie, 
hodowla” ), to zapewne tak. Wówczas istotnie 
każdy skrzętny ogrodniczek, wyrywający pilnie 
„obce chwasty” i schlebiający pieszczotliwie 
wszystkim „rodzimym kwiatom” (choćby to były 
już tylko żałosne badyle) byłby nieocenionym 
i niezastąpionym skarbem. Wybaczylibyśmy mu 
nawet, gdyby ciął nieurodzajne pędy... noży
cami cenzora. Ale na miły Bóg, psychika czy 
jeśli kto woli — dusza narodu nie jest ru
pieciarnią pamiątek narodowych, a prawdziwy 
pracownik kulturalny nie może s'ę stać tylko 
jej zazdrosnym i podejrzliwym kustoszem Du
sza narodu jest wiecznie żywa, gnie .się, pręży, 
unosi, potyka w ciągłym dążeniu do stworze
nia nowoczesnej świadomości narodowej. Nie 
może być „tylko ludzka” i „ponadnarodowa” 
z tej prostej przyczyny, że — jak słusznie 
pisze Brzozowski : „narody są jedynymi orga
nami dziejowego działania psychiki” . Ale w 
tym dążeniu swym, w tym poszukiwaniu i 
wewnętrznym jakimś łamaniu s ę bierze udział 
w ogólnoludzkim procesie wiązania wartości 
kulturalnych. Cywilizacyjna wspólnota Europy 
polega nie na oficjalnej wymianie dóbr kultu
ralnych za pośrednictwem ugrzecznionych 
zawsze do wszystkiego gotowych dyplomatów, 
ale na głębokim poczuciu wzajemnych związków 
i podniet, jakie i.stnieje pom ędzy artystami na 
szego kontynentu. „Zaufanie do spontanicznego

(Rys Krystyna Djąi niska)
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iycia dugpy ?t>ięroWej — pisze Brzozowski 
nie może wykluczać zastanowienia i krytyki 
C./ęsto można myśleć, że dominuje w litera
turze polskiej tego rodzaju nić formułowane 
stanowisko: skarbnica uczuć, myśli narodo
wych, wyrobionych przez tradycję, jest siią, na 
której wspiera się działająca wola” , I dalej : 
„Wynika stąd dziwaczny, nieszczery, powierz
chowny stosunek myśli polskiej do nowoczes
nej kultury, dźwigających ją sił. Nowoczesność 
i polskość pozostają w stosunkach przypadko
wych. Wytwarza się stan rzeczy, w którym no
woczesna kultura, nowoczesna stopa myśli i 
istnienia człowieka nie są odczuwane jŁ.-to za
sadnicze momenty naszego narodów-:go ducba. 
Nowoczesność napływa jako coś obcego, nie; 
zależnego od narodu” . („Głosy wśród nocy” ).

Nakoniec warto pdkreśiić fakt dość zabawny 
i bardzo dla całej dyskusji ch«raktpvystyczny.

Polska
Dla strategów Bolonia po roku 194-5 będzie 

punktem na mapach 1 planach, dokoła którego 
będą się krzyżować i kłębić jakieś linie, smugi 
i znaki, niczem reflektory na niebie koło sa
molotu. Dla historyków będzie ostatnią bitwą 
cie.kiej kampanii włoskiej- Po latach niejeden 
z historyków będzie się mylił i niejednemu 
wygodniej będzie nie przyznać, że pierwsze 
wkroczyły do Bolonii wojska polskie i że one 
zadecydowały o upadku tej ostatniej niemiec
kiej twierdzy. Ale dla polskich miłośników 
tradycji i wspominek Bolonia będzie miej- 
*eem, gdzie na najwyższej jej wieży „deg.i 
Asinelli powiewał w roku 1945 sztandar biało 
czerwony. Dla Włochów Bolonia będzie, jak 
od ośmiu wieków7, ,,uczonym miastem”, które 
uległo poważnemu zniszczeniu w7 czasie dni 
giej wojny światowej.

Ani strategów7, ani historjków, ani ludzi ju 
tra, ani dnia dzisiejszego nie zajmują i nie 
będą zajmować uczucia wielu tysięcy szarych 
ludzi, którzy pokochali Bolonię. Którzy cho
dzili całymi dniami po jej ulicach, pieszcząc 
swe oczy pięknem jej budowli- Którzy grzebali 
tu za narodowymi pamiątkami. Którzy, nawet 
łamiąc zakazy wojskowe, przedzierali się do 
niej, aby codzień wsłuchiwać się w melodię 
uroczego miasta. Byli to żołnierze polscy.

Zapewne z dumą patrzyli na> sztandar swego 
narodu, mocujący się z wiatrem na najwyższej 
wieży, na Palazzo Municipale, nad pomnikiem 
GaribaMiego, który zawsze patronuje ulicom 
i placom „niepodległości” . I z radością spraw, 
d ^ i ,  że droga polskiej historii wiodła i wie
dzie przez Boloąię. że w ciągu wielu wieków 
aż po rok 1939 Polacy bywali tu przeważnie 
najliczniejsi wśród ,-nłfrairontanów’’ i s’awali 
często na czele ich korporacji jako „rektoro- 
wie . Nad pisownią i wymową wielu nazwisk 
polskich męczyli się tu profesorowie włoscy. 
Może Kopernik nie sprawiał trudności w wy
mowie (Niemcom sprawiał trudność przez to, 
żc się urodził Polakiem i dlatego zniszczyli 
jego popiersie na uniwersytecie bolońskim), 
może nie by] też trudny w wymowie Marcin 
Kromer, ale nap^wno ciężko było z nazwi
skiem; Klemens Janicki („poeta laureatus”

Oto dwaj pierwsi polemiści, którzy sformuło 
wali przeciwstawne bieguny dyskusji są — nie 
zdając sobie może z tego sprawy — zgodni 
w jednym. Że trzeba mieć jakieś „kryterium” , 
któreby ułatwiało — trudno powiedzieć co — 
pewnie jakąś akcję epuracyjną. Jeden więc wo
ła, że w sztuce liczy się przede wszystkim 
„poziom” . W myśl tego poziomu ma prawo 
wyrzucić na śmietnik to, co sam, lub wraz ze 

-swymi towarzyszami uzna za „poniżej pozio
mu” . I słusznie’. Bo oto zaraz ktoś inny 
oświadcza, że „w sztuce prawem jest norma” . 
W myśl tej normy (lub też liczmanu „odstępstw 
od niej” ) łatwo jest dowieść, że śmieciem 
jest to, co przed chwilą było na poziomie. 
I w ten oto sposób dyskusja na temat zasad
niczych problemów cywilizacji i sztuki sprowa
dza się do wewnętrznych swarów polskiego 
partykularza kulturalnego.

Bolonia
papieski), Jan Kochanowski, Andrzej Fryca 
Modrzewski, Jan Zamoyski, Szymon Szymo
nów icz, Hozjusz, Sobieski.

I choć Mickiewicz był tylekroć sławiony 
przez Mazziniego, choć Mickiewicz nieraz był 
na ustach włoskich „Towiańczyków” , napewno 
ze zdziwieniem czytali Bolończycy jego in ię 
na tablicy pamiątkowej domu, gdzie mieszkał, 
przy ulicy Maggiore 14. Kiedy też w roku 1930 
koncertował tu Karol Szymanowski, dopiero 
po koncercie rozwiała się podejrzliwość co do 
tego szeleszczącego nazwiska- Bywały zresztą 
okresy, kiedy nazwhka polskie nie były dla 
Włochów obojętne. W Brisighelli pod Faenzą 
przechowano aż po dziś dzień z pietyzmem 
listy króla Stefana Batorego, od którego do 
brej wol> zależał los Moskwy i Rosji (Polacy 
zawsze w historii grzeszyli dobrą wolą). Po 
wiktorii wiedeńskiej Dottor Lotto Lotti napisał 
i wydał w Bolonii poemat panegiryczno-bu 
morystyczny „la liberazione di Vienna” 
w gwarze romańskiej. Oczywiście bohaterem 
poematu jest Jan Sobieski.

A Italia dla Po’ski? Dobrze wiedzieli, poco 
wyprawiali się do Bolonii ci wszyscy sławni 
Polacy- Bolonia była Mekką polskich uczo
nych, tak jak Florencja artystów7. Gdy Polak 
stąpa po 5 jem i włoskiej, nie ma poczucia ob- 
co-ści: jest u siebie. Ot na przykład hymn 
narodowy polski „Jeszcze Polska nie zginęła” , 
powstał pod Bolonią — w Reggio, w czasach, 
kiedy we Włosnech gotowało się wojsko poi 
skie do rozprawy z wszelką przemocą.

Żołnierz polski, gdy dziś chodzi p0 Bolonii, 
myśli o tych sprawach czasem. I myśM, że 
Bolonia to jest Kraków Włoch- Ze sercem 
miasta i dumą jest jego uniwersytet, splot dó- 
stojnej mądrości z żywiołem młodości, kult 
wiedzy i sztuki, stare księgi i pusty śmiech, 
starożytne budowle i zielone ogrody. Ze na 
wzgórzu S. Michele in Bosco jest kościół 
z Madonną di Luca, siostrą polskiej świętości 
Najświętszej Panny Marii na Jasnej Górze 
Ze w tej ziemi jest tyle polskiej krwi* i kości.

Wiec choć czasem rzeczy'* ist^ść truje serca, 
nie da się zniszczyć miłości. Biliśmy się o tę 
włoską Bolonię. Bo ona jest także nasza.

J a n  B i e l a ł o w i c z
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R E C E N Z J A

„ O d  O stre j Bram y do Ó sm ej arm ii“
Pod takim tytułem ukazała się ostatnio 

książka Tadeusza Zajączkowskiego. Książka ta 
dotarła do wszystkich oddziałów, cieszy się 
wielką poczytnością i dlatego jest rzeczą wska
zaną dokładne zważenie jej prawdziwego cięża
ru gatunkowego. Są dwa punkty widzenia z 
których można i należy patrzeć na zbiór felie
tonów i reportaży Zajączkowskiego. Jeden, to 
analiza krytyczno-literacka, a drugi — to bez
pośrednie wrażenie odebrane przez czytelnika- 
żołnjerza, jego uczuciowa reakcja po przeczyta
niu książki.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kon
strukcja każdego z reportaży w rozwiązaniu i 
pomyśle jest dobra. Konstrukcja ta nie jest 
dziełem przypadku, ale wynika z wieloletniej 
pracy, z talentu, z głębokiego przemyślenia 
przedsięwziętego celu. Zajączkowski jest karny 
i zdyscyplinowany wobec swojej własnej ko 
cepcji. Raz pomyślane ramy są przez niego Śch 
śle przestrzegane, nie robi z nich żadnych nie
fortunnych wykroczeń, zawgze mieści się w o- 
brębie zamierzonym i w sposób prosty, oparty
0 niezaprzeczalną zdolność wiązania, daje wspa
niałą rytmicznie i uczuciowo harmonię utworu. 
Językiem posługuje się umiejętnie, nie ma 
sztucznej egzaltacji, a raczej odwrotnie, robi 
wrażenie subtelnego pędzla, który świadomie
1 rzeczowo rzuca potrzebne w temacie plamy. 
PrÓ3y te niejednokrotnie występają bardzo wy
raźnie. W ostatnim reportażu ,,KubuśrPr/.via- 
ciel żołnierza” daje autor doskonały przekrój 
myś|'.i człowieka na froncie, jego usiłowania 
opanowania strachu, sympatię i niemal miłość 
do małego samolotu, który s^oim pojawieniem 
się nad terenem działań przywraca tpokój. W 
reportażu tkwi ta najprawdziwsza, znana każ
demu żołnierzowi prawda podświadomości wo
jennej, te jakże cr-ęste minuty wahań, nadziei, 
rozpręźeń i zrywów.

Mówiąc o formie książki Zajączkowskiego 
nie można mówić o całym zbiorku. Można za
stanawiać s ę  nad jego poszczególnymi fragmen
tami i fragmenty te po analizie najzupełniej 
próbę krytyki wytrzymują. Są takie, jakimi au
tor widział je przed napisaniemt są skończone 
i zamknięte.

Styl, który pomógł Zajączkowskiemu w roz
wiązaniach może niektórym nasuwać pytania 
czy zastrzeżenia. Używanie słów obcych, jak 
ma to miejsce w pierwszej noweli „Nad Wilią 
i Wilenką’\  specjalnych określeń i zwrotów 
powstało na skutek dosadnego pierwiastka 
realności, jaki przewija się momentami przez 
prace autora i ma na celu dobitne podkreśle
nie opisywanej, czy opisywanych sytuacji.

Daleko większe wrażenie robi książka na 
czytelniku nieanalizującym, na czytelniku-żoł- 
nierzu, który szuka w niej potwierdzenia swo
ich prywatnych przeżyć w okresie sześciu lat 
wojny. Tutaj osiągnął autor szczytowy punkt 
zamierzeń. Każdy, kto czyta prace w zbiorku 
tym zawarte, znajduje w nich momenty swo
jego minionego życia. Jak w kalejdoskopie 
przewijają się obrazy, żywe i kolorowe sceny, 
uzupełnione tym tłem, którego w czasie akcji 
bojowej obserwować nie można. Autor daje 
przekrój prawdy historycznej pomieszanej z 
odrobiną poetyckiej fikcji, z subtelnymi dodat
kami dekoracyjnymi. Dla Zajączowskiego ważne 
je.st wszystko, w reportażu ważne jest dla 
niego zadanie oddziału, wykonanie tego zada
nia, zdarzenia i wypadki w akcji, kolor te
renu, jego układ, kształt i perspektywa. Obser
wuje zachodzące w tym czasie słońce, cienie 
krzaków, pod którymi leży drużyna, strach w 
oczach żołnierza przed natarciem i jego ra
dosny uśmiech po bitwie. W uwagach jest ob
iektywny, nie ma sytuacji, z której wynikałby 
skrajny pesymizm lub sztuczny optymizm, jest 
w związku z tym życiowy i prawdziwy. Te 
właśnie elementy wszechstronnej obserwacji i 
ta umiejętność odtwarzania raz ogądanych sy
tuacji przeniosły autora z platformy suchego 
reportażu na poziom o wiele wyższy. Zającz
kowski schodzi po temat do serca i myśli żoł
nierza. Ksążka „Od Ostrej Bramy do ósmej 
Armii” napisana jest lekko, z delikatną do
mieszką humoru, wrażliwie i nastrojowo; ma 
momenty głębokie i poważne jak i jarzące się 
słońcem i pogodą. Rozróżnia smak krwi i 
smak ziemi, docenia ból zranionych i potężr.ą 
radość zwycięzców.

Witold Szyfer

D o m y  s k ł a d a n e
Czy każdy z nas nie nosi w sobie obrazu 

własnego domu, który byłby nim nie tylko w 
fizycznym tego słowa znaczeniu, lecz któryby 
również zadosyćuczynił naszemu instynktowi^ 
posiadania, byl naszą własnością pod każdym 
względem. Kilka małych pokoików, jakże czę
sto idealizowana łazienka, jasno, wesoło, czysto, 
ciepło. Zewnątrz drzewa, słońce... Ktoś powie: 
sentymentalizm, rozczulanie się. Nie. Naturalny 
instykt. Zresztą, co tu mówić. Każdy z tych 
„niesentymentalnych, nierozczulających się ”  na

pewno marzył czy marzy o tym samym. Wsty
dzi się tylko do tej słabości przyznać. Poco?. 
Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Marzeniem każ
dego człowieka rozczącego małe nawet preten
sje do życia, jest posiadanie własnego kąta, bez 
względu na to, jak by on wyglądał.

Mało kto zdaje sobie gprawę, jak bliska jest 
realizacja takiego właśnie własnego kąta, a na
wet małego domu, uzyskanie którego leżeć bę
dzie w granicach możliwości ludzi o dochodach
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niższych niż przeciętne. Większość skłonna 
jest uważać te swoje marzenia za utopię i re- 
zygnuje często zupełnie przedwcześnie. Niepo
trzebnie. Teraz, gdy wojna pozbawiła świat, a 
głównie Europę, większości budynków mieszkal
nych, gdy setki tysięcy ludzi nie mają dokąd wró
cić, najlepsi specjaliści wytężają swoją pomysto. 
wość, by dać ludzkości wygodny, trwały, tani, 
a przede wszystkim szybko dający się zrealizo
wać dach nad głową. Niełatwe zadanie, gdyż 
sądząc z dotychczasowych prób, każda prawie 
koncepcja wykazywała wiele poważnych nawet 
„ale” . Pomimo to wyniki osiągnię.e każą wie
rzyć, że rozwiązanie jest bliskie. Idea taniego i

nyeh ezpst© z# sobą. Więksiośś doświadczę*
dala jeden pozytywny wynik: domy muszą skła
dać się ze stosunkowo lekkich, łatwych do wy
produkowania, przenoszenia i zmontowania, 
części. Powstała tu kwestia wyboru materiału, 
odpowiedniego do wykonania tych części skła
dowych. Projektów było dużo, ale praktyczność 
ich zastosowania stała w wielu wypadkach 
pod dużym znakiem zapytania. I tu jednak 
znaleziono kilka wspólnych punktów porozumie
nia. Materiał musi być lekki, dający się produ
kować w dużych płaszczyznach, łatwo obra- 
bialny, tani.

Ponieważ i ostatnie, powojenne doświadcze-

zapewniającego wszelkie wygody kosztownych 
wykonań domu pomimo, że dopiero w ciągu 
ostatnich lat zyskała na aktualności w związku 
z powstaniem gigantycznych problemów socjal 
nych, nie jest bynajmniej nową.

Już od wielu lat starano się na całym niemal 
świecie zagadnienie to jakoś rozwiązać, z róż
nym, przeważnie mniej lub więcej negatywnym 
skutkiem.

Powody tego były bardzo różne, począwszy 
od ekonomicznych, poprzez techniczne do soc
jalnych. Wielu nie widziało po prostu potrze
by zajęcia się zagadnieniem. Kwestia mieszka
niowa nie była tak paląca, czynniki decydujące 
nie były jeszcze odpowiednio dojrzałe socjalnie, 
a tych, którzy interesowali s:ę tematem było 
za mało, by mogli odegrać jakąkolwiek rolę. 
Ci, którzy się idei poświęcili, pracowali w ci
chości, nieznani. Praca jednak szła, robiono 
cały szereg prób, bardzo rozmaitych i ęprzecz-

nia dochodzą również do podobnych wniosków, 
a i takie rozwiązanie tego zagadnienia wydaje 
się być właściwe, zajmijmy się nim bliżej.

Zanim przejdziemy do rozpatrzenia możliwości 
domów składanych z technicznego punktu wi
dzenia, pozwolę sobie przytoczyć kilka słów pra
sy angielskiej na ten temat.

Rzucają one ciekawe światło na omawianą 
kwestię.

„Jakakolwiek partia obejmie władzę, je
den problem musi być niezwłocznie rozwiązany 
— budownictwo mieszkaniowe” . Jeden były 
żołnierz p:sze: „...chciałem ożenić się, 
osiedlić'i założyć rodzinę. W ciągu ostatnich 
6 miesięcy próbowałem znaleźć dom, mieszka
nie, cokolwiek, gdzie moglibyśmy mieszkać. Bez 
skutku. Najlepsze, co moglibyśmy uzyskać było 
dostanie się na listę składających podanie o 
mieszkanie, możliwość wynajęcia umeblowanego 
mieszkania za 4 gwineje tygodniowo (1680 li
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rów), albo dom, częściowo zbombardowany, za 
1500 funtów (600.000 lirów), wszystko to ma 
być zapłacone z mojej pensji urzędniczej 6 
funtów tygodniowo (2400 lirów). Nie mamy za
miaru wychowywać dzieci, żyjąc w wynajętym 
mieszkaniu” ,... List ten daje obraz problemu 
stojącego przed setkami tysęcy ludzi, gdy wró
cą z wojska, by zacząć znowu cywilne 
życie. „Jest to więcej jak problem osobi
sty, to jest problem narodowy” ... „Zmniej
szająca się ilość urodzin, spowodowaną 
brakiem odpowiednich pomieszczeń, będzie 
ciężkim minusem w procesie odrodzenia” ... 
,,... Ludność mieszkająca w stałych złych 
warunkach będzie niebezpieczeństwem dla 
zdrowia kraju, i przez to dla zdolności pro
dukcyjnej robotnika...” „Najzapaleńszy zwolen
nik inicjatywy prywatnej musi przyznać, że dni, 
w których zagadnienie mieszkaniowe m ało 
znaczenie tylko indywidualne, już prze
szły; teraz jest zadaniem narodowym za 
pewnienie każdemu możliwości w uzyskaniu 
miejsca, które da mu żądane, odosobnienie, 
komfort, higienę i otoczenie nie tylko w celu 
uczynienia go szczęśliwym indywidualnie, lecz 
również dla ogólnego dobra narodu” .

Teraz kilka wrażeń z oglądanej wystawy do
mów składanych.

„...Ich główną zaletą jest szybkość ich dosta
wy” . „Dużo lepsze, jak zupełnie bez własnego 
domu” — powiedziała jedna z przewodniczek 
(po wystawie). „Kuchnia jest lepsza, jak jaka
kolwiek widziana dotychczas, cena jej nie prze
kracza przeciętnej. Domy te nie są, piękne z 
zewnątrz, lecz wewnątrz są rzeczywiście bardzo 
dobre. Dużo lepsze właściwie, niż wielu to 
sobie wyobraża” .

„Teraz weźmy pod uwagę niektóre z trudnoś
ci, dotyczące materiałów budowlanych. Przed 
wojną, konwencjonalny projekt budynku wy
magał użytku drzewa, cegieł, cementu i td. 
Większa część drzewa przychodziła z Rosji, Pol
ski, Szwecji, Finlandią Kanady i U.S.A. i była 
łatwa do otrzymania” . (Trzeba wziąć pod uwa
gę, że teraz w częścj tych krajów wojna znisz
czyła poważnie zasoby le^ie i nie mogą one, 
przynajmniej na przeciąg kilku lub nawet kil
kunastu lat, być zaliczone w poczet dostarczy
cieli dtzewa, a inne z nich muszą pokrywać ze 
swoich zapasów własne straty i też odpadają.) 
„Tradycyjne metody budowlane nie będą w1 sta
nie dać nam niezbędną ilość domów. W re
zultacie powstała idea budowania czasowych do
mów mieszkalnych. Ukazały się eksperymen
talne składane domy ze stali, aluminium, be
tonu, drzewa, i domy powstałe z kompozycji 
wielu materiałów, włączając preparaty synte
tyczne jak bakelit i t.p.” . „Celem dobrej poli
tyki mieszkaniowej jest wyprodukowanie domów 
w stopniu wystarczającym ludziom ich pozba
wionym” .

Uważam, że przytoczone cytaty mówią same 
za siebie, zresztą wspomnimy jeszcze później 
niektóre poruszone tu zagadnienia.

Rozważając ostatnie zdobycze na polu produk
cji domów składanych, weźmiemy pod uwagę 
tylko wyniki otrzymane w krajach anglosaskich,

Anglii i Stanach Zjednoczonych, gdyż one, sto
jąc bezwątpienia na najwyższym na święcie po
ziomie pod względem budowlanym, mają w tej 
chwili jedyny głos na tym polu. Niestety nie 
da się dużo jeszcze powiedzieć. Cały problem 
jest w trakcie rozwiązywania i gotowych „pre
paratów” jest jeszcze stosunkowo mało. Wyni
ki wysiłków obu wyżej wspomnianych produ
centów różnią się zasadniczo mało od siebie, 
tak że nie ma podstaw do rozpatrywania ich 
oddzielnie.

I z jednej i z' drugiej strony oceanu pierwsze 
próby czynione były i są z domami wykonywa
nymi głównie z metalu. Wyeląda to mniej więcej 
tak : poszczególne, odpowiednio zaprojektowane 
elementy są wysztancowane z blachy metalowej 
podobnie jak to robi się przy produkcji samo
chodów, zaopatrywane w detale i td. Zespoły 
gotowych elementów montowane są razem na 
przeważnie stałym fundamencie, meblowane, i 
po włączeniu instalacji elektrycznej, wodociągu, 
kanalizacji i tp. do przewodów głównych, miesz
kanie jest gotowe.

Technika montowania jest właściwie jednako 
wa bez względu na to, z jakiego materiału wy
konane są płaszczyzny ścian, podłóg i td., czy 
są one z metalu czy też z jakiegokolwiek inne
go materiału, z wyjątkiem wspomnianych w po
danych cytatach betonu i tp„ które jednak z 
powodu dużego .często ciężaru i innych ujem
nych cech mało się do celu nadają i rozpa
trywać ich nie będziemy. Gotowe, zaopatrzone 
w odpowiednie przewody, elementy transporto
wane są z fabryki, i za pomocą kranów usta
wiane na swoich miejscach.

Tu dają s :ę zauważyć pewne różnice m'ę- 
dzy amerykańskimi i angielskimi sposobami 
produkcji. Amerykanie mianowicie skłonni są 
projektować i wykonywać całe kompleksy ele
mentów, zmontowanych już w fabryce „na głu 
cho” , jak np. blok kuchnia-łazienka, i potem 
rylko wmontowywać je w pozostałą całość. Po- 
zatem u Amerykan daje się zauważyć wększe 
wyczucie estetyki w planowaniu i projektowaniu 
mieszkań, Anglicy natomiast dążą więcej do 
praktyczności rozwiązania problemu z pewnym, 
niewielkim zresztą, lekceważeniem kwestii czy
sto estetycznej. Po drugie Amerykanie dążą do 
uproszczenia produkcji i do zmniejszenia jej 
kosztów przez wykonywanie możliwie du
żej ilości części z jednego materiału, 
w tym wypadku metalu. Anglicy natomiast wy
konują często całe nawet elementy z materia
łów różnych. Oczywiście różnice te nie są za
sadnicze, są często spowodowane tylko wa
runkami regionalnymi i ze względu na silne 
wzajemne przenikanie się pojęć w państwach 
anglosaskich, w krótkim czasie zostaną przy
puszczalnie zniwelowane.

Z punktu widzenia technicznego, oprócz opi
sanego już sposobu sztancowania części (mam 
tu na myśli oczywiście wykonywanie płaszczyzn 
Ścian, podłóg, suf:tów i tp., gdyż drobne de
tale, elementy montażowe, jak również wiele 
urządzeń wewnętrznych, są tu 6ez względu na 
metodę prawie takie same, jak i w domach 
dawnego typu), jako metodę najlepszą kon
strukcji metalowej, należy uważać częścio-
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tr« lub całkowicie maszynowe monto
wanie. elementów. z rozmaitych surowców, które 
nie ..dają ,s;ę obrabiać w ten sposób co metal, 
lecz pos adają nad nim z tych czy innych po
wodów przewagę. Materiałami tymi byłyby 
pizede wszystkim ze względu na ich wartości 
budowlane : drzewo, jego przetwory i produkty 
syntetyczne, lub ich kombinacje.

(Rys. K. Domańska)

Należało zwrócić tu uwagę na technikę o 
bróbki takiego np. bakelitu, który daje się 
kształtować zupełnie dowolnie. Ten materiał, 
lub jemu podobne, zdaje się mieć ,choćby, z 
powodu łatwości jego obróbki, dużą przyszłość. 
Podkreślić należy, że nie wymaga on tak kosz
townych urządzeń do obróbki jak metal, a je
go kombinacje, z odpadkami drzewa na przy
kład, dały bardzo dodatnie wyniki. Własności 
drzewa są zbyt dobrze znane i rozpatrywanie 
ich byłoby zbędne. Należałoby tylko wspom
nieć, że właściwie pielęgnowane i przygotowa
ne drzewo jest chyba najlepszym materiałem 
budowlanym w naszych warunkach. Posia
dane przez nie właściwości jak złe przewod
nictwo ciepła, wytrzymałość i mała waga, da
ją mu dużą przewagę nad innymi. Jasne jest, 
że własności te u różnych gatunków drzewa ią 
odmienne. Niestety jest tu jedno ,,ale” ,, mia
nowicie trudność jego otrzymania w obecnych 
warunkach w oblicżu zniszczenia dokonanego 
na zasobach leśnych Europy przez wojnę. Dla
tego też siłą rzeczy musimy pomyśleć o mate
riałach wykonywanych bądź to z odpadków 
drzewnych i  dodatkiem substancji chemicznych 
wiążących,1 impregnujących i td., bądź też z

substancji powstałych w całości sposobem che
micznym.

Mając w perpektywie stałe zmniejszanie się 
światowych zapasów leśnych powinn'§my, zda
je mi się, pomyśleć o czymś zastępującym 
drzewo w zupełności. Tym czymś będą właś1- 
nie wyżej wspomniane materiały syntetyczne. 
Próby, czynione przed wojną we wszystkich 
prawie krajach świata dały wyniki naprawdę 
nadzwyczajne, gdyż wyprodukowano substytuty 
drzewa. Ustępowały rriu niejednokrotnie bar
dzo nieznacznie, czasem je przewyższały, a były 
bez porównania lepęze od metali, nie wyklucza
jąc jednak ich użytku w charakterze pomocni
czym, w której to roli często brak ich bjłby 
nie do wyobrażenia. Po tej też drodze powin- 
naby pójść i dzisiejsza wytwórczość.

Kwestia znalezienia odpowiedniego materia
łu wiąże się tu też z zagadnieniem jego opła
calności. Doświadczenia wykazały, że ceny syn
tetycznych materiałów nie przewyższają cen 
drzewa, które zastępują. Odnosi się to nie tylko 
do produkcji płaszczyzn mieszkalnych (ścian, 
podłóg i td.j, które stanowią główną pozycję 
w kosztorysie budowy, ale i do urządzeń 
wewnętrznych, jak umeblowanie i tp., co już 
w dużym stopniu mogłoby zaważyć na wyso
kości kosztu. Pragnąłbym tu podkreślić, że roz
ważania te odnoszą s ę  tylko do okolic, w któ
rych konsumcja drzewa jest chociaż trochę o- 
graniczona, gdyż w przeciwnym razie żaden 
sztuczny preparat nie wytrzymałby konkurencji. 
Zasadą powinno być produkowanie z ma
teriałów dających się otrzymać w danym okrę
gu lub łatwo sprowadzalnych, a w ich braku 
stworzenie odpowiedniej wytwórczości, gdyż 
tylko w ten sposób udać się może utrzymanie 
cen na właściwym poziomie, co przecież jest 
celem.

Z chwilą gdy już zgodziliśmy się* na używa
nie, przynajmniej C2ęściowo, materiałów synte
tycznych do budowy naszego domku, moglibyśmy 
się zastanowić jak on by właściwie wyglądał. 
Całe nieszczęście, że stworzenie jakiejkolwiek 
możliwej architektonicznie bryły jest w tak ma
łej jednostce bardzo trudne, gdyż wszelkie u- 
rozmaicenia kompozycyjne pociągają za sobą si
lą rzeczy wyższy koszt. Nie zważając jednak 
na trudność, większa część wysiłku twórczego 
powinna być zwrócona na tę właśnie stronę za
gadnienia. Ze zrozumiałych względów czynnik 
estetyczny jest w projektowaniu domów miesz
kalnych bardzo ważny. Miernikiem właściwości 
danego projektu jest tu reakcja psychiczna lo
katorów, laików w fachu, a nie krytyka spe
cjalistów. Jakże inne wrażenie sprawia utrzy
mane w jasnych, wesołych barwach mieszka
nie, zapełnione meblami użytecznymi o este
tycznym wyglądzie, niż ciemne ponure po
dobne do średniowiecznego zamku pomiesz
czenie, w którym poustawiane dziwaczne, nie
praktyczne i niewygodne stwory mają s :ę nazy
wać meblami. O ile łatwiejsze są do utrzyman:a 
w czystości stosunkowo niskie i niezbyt wiel
kie, lecz dobrze wentylowane i funkcyjnie do
brze rozplanowane pokoiki niż wielkie jak ha
le sale w których, w braku innych pomieszczeń, 
wykonuje się wszystkie czynności życiowe jed
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nocześnie. Jakże silniejsze poczucie własnosjci 
sprswia niewielki, wesoły i estetycznie urzą 
dzony pokój, w którym zapomina się o zew
nętrznym Rwiecie, często, tak nam nieprzychyl
nym! To samo odnosi się i do wyglądu zew
nętrznego, który oprócz wrażenia estetycznego 
indywidualnego, musi harmonizować z otoczę 
niem i niejako „wkomponowywać się” w kra
jobraz.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również wła
ściwe rozplanowanie pokojów' i połączenie ich 
w funkcyjnie sharmonizowaną całość. Abstra
hując już od „przestępstw” w7 tej dziedzinie 
w rodzaju wejścia głównego przez kuchnię czy 
jaką; jeszcze mniej reprezentacyjną ubikacę 
co się jeszcze nazbyt często zdarza, na
wet błędy w rozplanowaniu są często powo
dem nieświadomego zupełnie rozdrażnienia lo
katorów, a tym samym i fiaskiem projekto
dawcy. Wracając jeszcze raz do strony technicz
no-ekonomicznej musimy wspomnieć o organi
zacji masowej produkcji takich domów, która 
będzie miała bardzo ważny wpływ na ukształ
towanie się ich ceny. Najwłaściwszą zdaje nr

P R Z E G L Ą D  P R A S Y

Co piszę
J e t r c z e  o  P o c z d a m '©

M im o, że n iek tó re  d z ien n ik i osądziły 
bardzo  op ty m isty czn ie  w y n ik i rozm ów  
poczdam sk ich , m ożna stw ierdz ić , że na- 
ogół p rasa  w ioska doznała  rozczarow a
n ia , gdyż  żyw iła nadzie ję , że spo tk an ie  
, ,w ielk ie j t r ó jk i”  zdoła rzu c ić  trw a łe  
podstaw y  p o k o ju  i zapew nić rzeczyw istą  
n iepod leg łość  i w olność narodów  euro 
p e jsk ich , d u ży ch  ‘i m ałych .

T ym czasem  p rasa  codzienna w ogóle, 
a ty godn iow a w szczególności, n ie  o m ie
szkały  podk reślić , że w Poczdam ie by ła  
m owa o w szystk im , za w y ją tk iem  u s ta 
len ia  now ego  ład u  w E u ro p ie , zazna
cza jąc , że podzie lono  ją na  s tre fy  w p ły 
wów.

D zienn ik i p raw icow e podnoszą, że te
go ro d za ju  p o d z ia ł będzie szkodliw y nie 
ty lk o  d la  życia  eu ropejsk iego , ale i d la  
cyw ilizac ji, p o n iew aż  te części, k tó re  
p o dpadną  pod w pływ  rosy jsk i u leg n ą  
w pływ om  bolszew izm u, a co za tym  idzie 
— to ta lizm ow i i d y k ta tu rz e  p ro le ta r ia 
tu ; poc iągn ie  to  za sobą p rześlad o w a
nia re lig ijn e , zn iszczenie s fe r in te le k tu 
alnych^ zdławiienie w szelkiej w olności 
m ate ria lne j i duchow ej.

się tuta) metoda zastosowana przez Forda w 
jego fabrykach samochodów, polegająca na 
możliwie wielkim uproszczeniu procesów pro 
dukcji i zmechanizowaniu ich, co umożliwi- 
użycie niewykwalifikowanej siły roboczej, w o- 
gromnej większości obsady zakładu produku
jącego i ma oczywiście dodatni wpływ na ce
rę produkcji.

Wychodząc z założenia stworzenia typu domu 
dostępnego i pożądanego przez każdego człon
ka społeczeństwa, i aby umożliwić produkcję 
na szeroką skalę, wykluczone prawie byłoby, 
a nawet z wielu względów niepożądane oparcie 
s ę li tylko na inicjatywie prywatnej. Zakro
jone na tak szeroką skalę planowanie budow
nictwa mieszkaniowego wymagałoby zaintereso
wania s ę  tym państwa, które dając trwalsze 
podstawy materialne i umożliwiając kredyty ini
cjatywie prywatnej i jednocześnie, przez swoje 
wkroczenie, zapewniając większe zaufanie spo
łeczeństwa do tego rodzaju, przedsięwzięcia, 
mogłoby zmienić w rzeczywistość powiedzenie : 
„Każdy obywatel państwa we własnym domu” .

/ni. Jan Frankowski

Włosi ?
Dzienniki prawicowe podały oświad

czenie senatora amerykańskiego Tafta, 
który wyrażając swój sąd o konferencji 
poczdamskiej, zaatakował Prezydenta 
Trumana, twierdząc, że uczynił on zbyt 
wielkie ustępstwa Rosji; nadmienił on 
w końcu, że Alianci napróżno wygrali 
tę wojnę, ponieważ zamienili dyktaturę 
Hitlera na dyktaturę Stalina.

K a p i t u l a c j a  J a p o n i i

Zakończenie wojny na Dalekim 
Wschodzie, spowodowane użyciem bom
by atomowej, zaskoczyło również opinię 
włoską, która nie okazała z tego powodu 
żadnej radości. Prawdopodobnie w tej 
samej sytuacji znalazły się i inne naro
dy, które zdołały się przekonać, że ko
niec wojny nie przyniesie im żadnej ko
rzyści. W tych warunkach znajdują się 
właśnie Polacy, gdyż zakończenie tej 
zwycięskiej wojny nie zrealizuje ich ce
lów, dla których wstąpili do wojny w 
1939 roku.

Prasa komunistyczna i socjalistyczna 
zarzuca Aliantom, że postanowdli utrzy
mać na tronie dynastię japońską.
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,,Risorgimento Liberale" i „Popolo" 
z a p a tru ją  się scep ty czn ie  na  p a c y fik ac ję  
D alek iego  W schodu . U w ażają  o n e  w stą
p ien ie  R osji do  w o jny  p rzec iw  Japon ii 
z.a pow ażną przeszkodę w pom yślnym  
ro zw iązan iu  p rob lem ów  D alek iego  
W sch o d u . R osja podobn ie  ja k  w E u ro p ie , 
w y su n ie  żądan ie  o to czen ia  się pasem  
p ań stw  ,,sa te litó w ” .

-Jndipendente” , p o d k reś liło , że R osja  
ta n im  kosztem  zap ew n iła  sobie zdoby
cze na k o n ty n e n c ie  a z ja ty ck im , d oda
jąc do  s ta reg o  zag ad n ien ia  c a rs k ie g o : 
,,ek sp an sja  na  w schód  lu b  n a  zach ó d ”  

n ieo czek iw an e  rozw iązanie  : ,,ek spansja  
i na w schód i n a  zach ó d ” .

Z a g a d n i e n i a  p o k o jo w e

G w ałtow ne p rzem ów ien ie  T i ta  o pre
ten sjach  ju g o s’o w iań sk ich  do  T rie s tu  i 
Tstrii, g reck ie  żądan ia  w y sp  D odekanezu  
oraz  żądan ia  N eg u sa , p rag n ąceg o  w łą
czyć do  E tio p ii d aw ne ko lon ie  w łosk ie  
(E ritrea  i Som ali) — w y tw o rzy ły  w śród  
społeczeństw a w łosk iego  w ielki pesy 
m izm  i scep tyzm  o d n o śn ie  zagadn ień  po
kojow ych  .

W a r ty k u le , k tó ry  u kaza ł się w ,,ll 
Paese" (d z ien n ik  n iezależny  z N eapo lu ) 
za ty tu ło w an y m  ,,U p o k arza jąca  w ol
n o ść ” , Józef B orgese podnosi, że ta  w oj
n a  n ie  osiągnęła sw ego celu , g dyż  w d a l
szym  c iągu  siła d ecy d u je  w sto su n k ach  
m ięd zy n aro d o w y ch . A u to r a r ty k u łu  
p rzy tacza jak o  k lasy czn y  p rz y k ła d  los 
P o lsk i, tw ierdząc, że jest n ie s ły ch an ie  
trag iczn y m  fak tem , że w ojna eu ro p e j
sk a , k tó ra  w ybuch ła  w obron ie  P o lsk i, 
zakończyła  się k a p itu la c ją  P o lsk i wobec 
im p eria lis ty czn e j zach łannośc i sow iec
k ie j. P ogląd  ten podzie la ją  różne inne  
d z ienn ik i i czasopism a jak  n p . ,,ldea 
Liberale” , ty g o d n ik  p a rtii libera lne j w 
B ari. W  a r ty k u le  p . t. , ,O sw obodzenie 
°d  obaw y i je d n o lity  fro n t d e m o k ra c ji”  
pisze on , że chociaż kom u n izm , ta k  w 
Ita lii ja k  i za g ra n ic ą  s tw ie rd za  codzien 
n ie  swe zam iary  d e m o k ra ty czn e , jed n a k  
fak ty  nie odpow iadają  g łoszonym  ha
słom , poniew aż kom un izm  dzia ła  je d y 
n ie  na zasadzie  pogróżek , oszukaństw  i 
u ży c ia  siły . D la tego  też ,,ldea Libera
le" p o d k reśla  kon ieczność  u tw orzen ia  
p raw dziw ie  d em o k ra ty czn eg o , jed n o li

tego fro n tu  d la  w y k luczen ia  ze sceatr 
po litycznej k o m u n is tó w .

P ie r w s z e  p o su n ię c ia  r z ę d u  
l a b u r z y s łó w

G łośnym  echem  odbiły  się we W ło
szech p o su n ięc ia  rządu  lab u rzy stó w  b r y 
ty jsk ic h , a w szczegó lności ośw iadcze
nia ich  p rzed staw ic ie li : A tlee , Bevin* 
i L a sk y ’ego.

D zienn ik i lew icow e pow ita ły  p og róż
kę p a r t i i  k o n se rw a ty s tó w , jak o  zw ycię
stw o so c ja lis tyczne  i k o m u n is ty czn e .

O becnie po o św iadczen iach  E a sk y ’ego  
w P aryżu  p rzeciw  te n d e n c ji fu z jo n is ty -  
cznej pom iędzy  so c ja lis ta m i i k o m u n is 
tam i, n as tęp n ie  p o  o św iadczen iach  
A tlle ’go  i B eyina p rzec iw  p o w sta n iu  no
w ych rządów  to ta ln y c h  ta k  w I ta l i i ,  ja k  
i w in n y c h  k ra ja c h  osw obodzonych , 
d z ienn ik i p raw icow e, ja k  m o n arch iczń a  
,,Itaka Nuova”, sa ty ry czn o rpo lityczny  
>,I/Uomo Qualun.que”  oraz  ,,JRis<2rgir 
mento Liberale”  (liberalny) i k a to lick i 
„Popolo”, w zięły  za p u n k t  w y jśc ia  te  
ośw iadczenia , a b y  p o d k reś lić , że p rz e 
w id y w an ia  socja l -  k o m u n is tó w  byłv 
jeżeli n ie  b łędne , to  nap ew n o  p rzedw cze
sne.

K o n g r e s  s o c j a l i s ł y c z n y  w P a r y ż u

M owy L a sk y ’ego i BI urna w ypow ie
dziane na K ongresie  p rzeciw  fu z ji p a r 
tii so c ja lis ty czn e j z k o m u n is ty czn ą  w y 
wołały w ie lk ie  rozczarow an ie  w śró d  le
w icow ych p a r tii  w łosk ich , ty m  b ardz ie j, 
że na o s ta tn im  kongresie  soc ja listów  
w łoskich P ię tro  N en n i (leader soc ja li
stów  w łosk ich) postanow ił arb itra ln ie ,, 
że m łodzi socjaliści (w szyscy p rzec iw ni 
fuzji) n ie  będą mieli p raw a g lo sow an ia , 
aby nie przeszkodzić p ro jek to w an e j fu 
zji i aby  takow ej n ie  o b a lić  p rzy  gło
sow aniu .

K o n  g r e s  na B a ł k a n a c h

P ostaw a zaję ta  p rzez  rządy  an g io - 
am ery k ań sk ie  w obec w yborów  w B u ł
g a rii, Jugosław ii, R u m u n ii i G rec ji, zo
sta ła  p o w itan a  przez  p rasę  u m ia rk o w a
ną jak o  zdecydow ane zw ycięstw o  dem o
k rac ji nad  to ta lizm em  rosy jsk im .

D ziennik i nie u k ry w ają , że w ty ch
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Plaża

k ra jach  kom u n izm , p osługu jąc  się swoim  
zw ykłym  system em  sz a n ta ż u , g ró źb  i 
zb ro jnej p rzem ocy , dąży za w szelką ce
nę do zap raw ad zen ia  d y k ta tu ry  p ro le
ta r ia tu . Z jaw isko  to  odczuw a się bard zo  
siln ie  w e W łoszech , p on iew aż  p a rtie  le
w icowe w łosk ie p o słu g u ją  się ty m i sam y
mi śro d k am i w celu  zdobycia w ładzy .

P on iew aż ang losasi w ysłali sw ych  ob
serw ato rów  na B ałk an y  celem  zagw aran  
to w an ia  w olnych  w yborów , n iek tó re  
dzienn ik i p o d k reś la ją , Że pow inno  się u- 
czyn ić  to  sarno w Polsce i że skoro an 
glosasi w alczy li o w olność, więc w y g raw 
szy w ojnę n ie  p o w in n i dopuścić  do zgnie
cen ia  w olności.

N i e d o s z ł e  , ,T e  D e u m “

Y eto  postaw ione  przez  rząd  w łoski 
p rzeciw  o d p raw ien iu  d z iękczynnego  
nabożeństw a z okazji zakończen ia  w ojny  
w yw ołało  ożywioną p o lem ikę  w p rasie .

P ropozycja  ta  w yszła z u st m in is tra  
De G asperi (chrz. dem o rac ja ), lecz zo
stała m om en ta ln ie  zb o jko tow ana  przez 
socjal - k o m u n is tó w , a w szczególności 
p rzez  P io tra  N en n i, k tó ry  w czasie o k u 
pacji n iem ieck ie j w R zym ie  u ra tow ał 
sw e życie, ch ro n iąc  się do kościo ła  m a
jącego p rzyw ile je  e k s te ry to ria ln e .

D ziennik i p raw icow e zaznaczają , Że 
rząd  dow iód ł, że n ie  je s t w yrazicielem  
m yśli, woli i uczuć n a ro d u  w łoskiego, 
k tó ry  w w iększości je s t k a to lick i i p ra k 
ty k u jący .

N a  jednej z k o n ferency j p rasow ych , 
k tó ry m  przew odn iczy ł p re m ie r  P a r r i? 
om aw iało  się w olność p rasy . P rzed staw i
ciel , ,Unita” k tó ry  w ziął udzia ł w d y 
skusji, o św iadczy ł, że z b y tn ia  w olność 
1 trasy pozw ala  pew nem u  odłam ow i d z ie n 
n ik ó w  w łoskich  n a  a ta k o w a n ie  in s ty 
tu c ji d e m o k ra ty c z n y ch . P rzed staw ic ie l 
k o m u n is ty czn y  tw ie rd z ił, że pozostaw ie
n ie  w olności p ra s ie  m oże d o p row adzić  do 
tego, Że s tan ie  się o n a  faszystow ską. I n 
cy d en t ten  posłuży ł dz ienn ikom  u m ia r
kow anym  do dalszej ob rony  w olności 
p rasy , a takow anej p rzez  ko m u n istó w .

O becn ie  toczy  się d y sk u sja  n ad  p ro 
jek tem  now ego  d e k re tu , k tó ry b y  dążył 
do w yznaczen ia  pow ażnych  sankcy j 
p rzec iw  ty m  w ydaw com , k tó rzy  k o rzy 
sta ją  ze w spó łp racy  d z ien n ik a rzy  n ie  n a 
leżących do Z w iązku . R ów nież  p rzeciw 
ko tem u  p ro jek to w i pow sta ła  prasa 
um iark o w an a , tw ierdząc, że tego  rodza
ju d e k re t by łby  jaw n y m  pogw ałcen iem  
w olności p rasy .

W obec tych  usiłow ań w prow adzanych  
w Życie rów nież  przez W łoską F e d e ra c ję

(Rys .M. Kościałkowski)
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•S. Benedetto

P rasy , ty g o d n ik  p o lity czn y  ,,LJUomo 
Qualunque” p o w zią ł in ic ja ty w ę  u tw o
rzen ia  sy n d y k a tu  ,,d z ien n ik a rzy  n ieza
leżnych ’ ’ .

G odnym  uw agi jest fak t, że gen . Ben- 
c iv en g a , k tó ry  był prezesem  sy n d y k a tu  
d z ien n ik a rzy , a z k tó reg o  to  stanow iska  
został u su n ię ty  przez faszystów , w yra
zi! obecnie zgodę n a  p ro je k t u tw o rzen ia  
„ sy n d y k a tu  w o lnych  d z ie n n ik a rz y ”  i 
s tan ą ł n a  czele ich  o rg an izac ji, o św iad 
czając p rzy tem , że ta k  ja k  przez w iele 
la t s taw ia ł o p ó r ogran iczen iom  prasow ym  
ze s tro n y  faszystów , ta k  obecnie będzie 
staw iał opó r p rześladow aniom  p rasy , 
pochodzącym  ze s tro n y  now ych elem en
tów .

A oto  jeszcze jeden  in te resu jący  
szczegół. A r tu ro  G ab rie la , daw n y  d z ien 
n ik a rz , uw ażany  przez w ielu ludzi za 
o jca socja lizm u w łoskiego, został poz
baw iony  m ożliw ości wzięcia udziału  w 
K o n su lc ie . N ależy  p o d k reś lić , że Gobrio" 
Ja zosta ł pozbaw iony  sw ego czasu  k a
te d ry  u n iw e rsy te c k ie j ' i zesłany na w y
g n an ie  p rzez  rząd faszystow ski.

Gabriola, który nie został dopuszczo
ny do Konsul ty z powodu krytyki obec- 
tiego rządu, opublikował w niezależnym 
dzienniku ,,// T e m p o ”  artykuł, w któ

(Rys. M. Kościałkowski )

rym  ośw iadcza, że tak  ja k  w c iągu  20 
la t zw alczał d y k ta tu rę  faszystow ską , tak  
te raz  dołoży w szelkich  sił, aby  zw alczać 
p róby  now ej d y k ta tu ry .

Wybory
W ew n ętrzn y m  zagadn ien iem  politycz

ny m , n a jb ard z ie j d y sk u to w an y m  w cią
g u  zeszłego m iesiąca przez całą p rasę, 
była decyzja , k tó re  w yb o ry  m ają  o trz y 
m ać p ie rw szeń stw o : sam orządow e, czv 
też do p a rla m e n tu ?  W śród  6 p a rty j n a 
leżących do rządu , p a r tia  lib e ra ln a , ch rz . 
dem . i dem okr. p racy  pop iera ją  p ie rw 
szeństw o  w yborów  sam orządow ych  z 
dw ódh p rz y c z y n : 1!) pon iew aż p artie  
należące do  K o m ite tu  W yzw olen ia  N a
rodow ego u p rzed n io  tak  postanow iły ;
2) pon iew aż uw ażają o ne , że i>o p rze j
ściach la t  o s ta tn ic h  naród  nie je s t p rz e 
g o tow any  do  w ypow iedzenia  się na te
m at zagadn ień  o b ejm u jących  s tru k tu rę  
całego p ań stw a  i że w tym  w ypad k u  
w ybory  sam orządow e stan o w iły b y  p rzy 
go tow aw czą akcję do w yborów  do p ar
la m en tu . P ozatem  uw aża się, że n a leżv 
odłożyć w ybory  do  K o n s ty tu a n ty , abv  
żo łn ierzom  pow raca jącym  z n iew oli dać 
m ożność w ypow iedzenia  się. Socjal-ko- 
m uniści ze sw ej stro n y  oskarżają  stron*
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m ctw a praw icow e o m anew r reak cy jn y  
i dążą do  ja k  n a jp rędszego  p rzep ro w a
dzenia  w yborów , p ra g n ą c  w ykorzystać  
obecną ch w ilę , g d y  lead er so c ja lis ty cz 
ny P ię tro  N en n i je s t  n a  s tanow isku  
m in is tra  d la  sp raw  K o n s ty tu a n ty , jak  
rów nież i d la teg o , że w pływ y ich  słabną 
/. każdym  dn iem .

D yskusja  toczy  s ię  rów nież  na te m a t 
obow iązkow ego głosow ania? po p ie ran e
go przez p a r tie  p raw icow e, k tó re  uw a
żają , że w szyscy obyw ate le  pow inn i 
wziąć udzia ł w w yborach . N a to m ias t 
p a rtie  lew icow e o p o n u ją  tem u , tw ie r 
dząc, że obow iązu jące  g ło sow an ie  jest 
a n ty d em o k ra ty czn e .

S p r a w y  p o l s k i e

W iele  m iejsca i uw ag i pośw ięciła p ra 
sa w łoska różnym  zagadn ien iom  d o ty 
czącym  sp raw y  p o lsk ie j.

„Italia Libera” w y raża  n a iw n ie  swe 
zadow olenie, że n a  te re n a c h  o k u p o w a
n ych  p rzez arm ię  czerw oną is tn ie je  w ol
ność in fo rm ac ji, o raz , że w olne w ybory  
w Polsce będą zag w aran to w an e  p rzez  
obecność  p rzed staw ic ie li p ra sy  a lia n c 
k ie j.

,J l  Commento" (przegląd  d w u ty g o d 
niow y) po p o d k reś len iu , że P o lsk a  w ie
le uc ie rp ia ła  w tej w ojn ie s tw ie rd za , że 
jed y n y m  d la  n ie j ra tu n k ie m  będą w olne 
i ta jn e  w ybory.

M aria R yg ierow a w czasopiśm ie ,,Do- 
menica” o św iadcza , że S ta lin  o siągnął 
sw ój cel w Polsce, zadając  p rzy tem  po
w ażny cios A lian fo rh .

K o m u n is ty czn a  „U nita” chw aląc pro . 
g ram  , , rz ą d u ”  -polskiego tw ie rd z i, że 
w brew  pogłoskom  k u rsu jący m  o P olsce 
za g ran icą , is tn ie je  w ty m  k ra ju  p raw 
dziw a i postępow a dem okrac ja .

W szystk ie  d z ien n ik i i ty g o d n ik i 
u m ia rk o w an e  bez w y ją tk u  zajm ow ały  
się  w ciągu  bieżącego m iesiąca sp raw ą 
polską u trz y m u ją c :

t) że n ie  p rzy zn ać  słuszności Polsce 
znaczy łoby  rzucić  z ia rn o  niezgod}- i n o 
w ych re w in d y k a c ji, a więc i n o w ych  
w o jen ;

2) że p rzy łączen ie  do P o lsk i w schod
n ich  ziem  n iem ieck ich  grozi now ą 
w ojną;

3) że p rzesied lan ie  m ilionów  ludnośc i 
jes t n iep raw ne i am oralne;

4) że rzu cen ie  Polski w objęcia im 
p eria lizm u  sow ieck iego  oznacza znisz
czenie p rzed m u rza  k a to lic y z m u , a  co 
za ty m  idz ie  — cyw ilizacji eu ro p e jsk ie j;

5) że żaden  człow iek  n ig d y  n ie  u w ie 
rzy  w sp raw ied liw y  p o k ó j, d o pók i n ie  
p ow stan ie  p raw d z iw ie  n iepod leg ła  P o l
ska .

K am p an ia  p rasow a zdecydow anie a n 
typo lska  i sk ierow ana  w szczególności 
p rzeciw  K orpusow i P o lsk iem u  w e W ło 
szech b y ła  i je s t p ro w ad zo n a  przez 
„Unita” i in n e  p ism a k o m u n isty czn e .

D om agają się one u su n ięc ia  P o laków  
z W ioch . N a  tę  k a m p an ię  odpow iedzia ła  
p rasa p raw ico w a i u m ia rk o w an a  b ro 
niąc P olaków  i p rzy p o m in a jąc , że p rze 
lew ali on i k rew  w te j w o jn ie  tak że  i o 
w olność I ta lii .

C zęść p rasy  w łoskiej zap roponow ała , 
aby  żołnierzom  p o lsk im , k tó rz y  n ie  chcą 
w rócić do K ra ju , zostało  o fia ro w an e  
obyw ate lstw o  w łosk ie.

P ra sa  rzy m sk a  o p ub likow ała  obszer
ne sp raw ozdan ia  z u roczystśc i pośw ię
cenia cm en ta rza  żo łn ierzy  p o lsk ich , p o 
leg łych  pod M onte C assino.

Szczególnie serdeczne k o m en ta rze  po 
św ięciły  te j u roczystości d z ien n ik i , , Ita 
lia N o v a ” „Pojpolo” i ,,O sservatore  
R o m a n o ” . P ie rw szy  z n ich  p isze , że 
uczucia  n a ro d u  w łosk iego  do żo łn ierzy  
polsk ich  p rzep la tan e  są bólem  w obec 
św iadom ości, że pogo d n y  n as tró j nie 
pow rócił jeszcze w Polsce. B olesny  jest 
rów nież  fak t, że w szelka pom oc z w ło
skiej s tro n y  poza o fia row anym  uczuciem  
jest n iem ożliw a. Z w raca jąc  się  do  żo ł
n ierzy  p o lsk ich  a u to r kończy  sw ój a r ty 
ku ł n a s tę p u ją c o : , ,W ierzcie  m i żo łn ie
rze po lscy , że n ik t bardzie j od nas. nie 
p rag n ie  p om yślne j p rzysz ło śc i dla w a
szego k ra ju . Cześć i chw ała  w ielk iej i 
o k ry te j sław ą ziem i p o lsk ie j.”

„II Popolo” zaznacza, że uroczystość 
ta  n ab ra ła  szczególnego  znaczen ia  w obec 
fa k tu , że n a d  g robam i po leg łych  i za 
w olność I ta lii  P o laków  zgrom adzili się 
Żywi ich  ko ledzy  w o czek iw an iu  na  u- 
w oln ien ie  sw ej o jczyzny . , ,Ż o łn ierze  ci 
pow inn i być w y słu ch an i i o toczeni m i
łością. Ż adna  a k c ja  w ro g ich  Polsce 
e lem en tów  n ie  zdała  u szczup lić  w iel
kości ich p o św ięcen ia” *—- koń czy  swój 
a r ty k u ł ten  w łoski d z ie n n ik . J. C.
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Jugosłowiańska uroczystość w Rzymie
Dnia 6 września 1923 roku urodził się 

król jugosłowiański Piotr II Karadżordzie- 
wicz, (nazwa dynastii, oznacza — Czarny 
Jerzy), który wstąpił na tron swego ojca 
Aleksandra (zabitego w Marsylii w roku 
1934) dnia 27 kwietnia 1941 roku, Od mo
mentu objęcia przezeń władzy Jugosławia 
skierowała swą politykę przeciwko osi, co 
przyczyniło się do zajęcia Jugosławii przez 
Niemców. Cztery lata już przebywa młody 
król poza ganicami swego królestwa w 
Londynie. W Londynie ożenił się z księż
niczką grecką, która urodziła mu syna, na
stępcę tronu jugosłowiańskiego, tego tronu,
0 który teraz toczy się walka w Jugosławii
1 w grze dyplomatycznej w Londynie. Na 
zjeżdzie ministrów spraw zagranicznych 
omawiana ma być m. in. także kwestia jego 
,,abdykacji’’, jak tłumaczy wystąpienie kró
la z dnia 8 sierpnia b. r. Rosja Sowiecka 
i jej eksponent w kraju „marszałek’’ Tito. 
W historyczny dzień — 8. VIII. 1945 r. 
król Piotr II odebrał swym zastępcom w 
Jugosławii, regentom, prawo działania w 
jego imieniu i późniejsze działanie rządu 
Tito uznał jako bezprawie. I to dlatego, po
nieważ Tito nie dotrzymał um nw  Suha- 
szic-Tito i rządzi się na sposób dyktatorski, 
bolszewicki. W ten sposób Piotr 11 odmó
wił rządowi Tita legalności i wszelkiej zań 
odpowiedzialności. Przeciwnie, opowiedział 
się przeciwko niemu. Dziś problematyka 
jugosłowiańska w znacznej mierze zawarta 
jest w przeciwstawieniu: król Piotr II — 
albo Tito. U jej podstawy leżą pytania: de
mokracja na sposób zachodnich demokra- 
eyj, albo nieład, dyktatura, totalizm komu
nistyczny. Krótko — zachód lub wschód, 
Europa lub Azja, chrześcijaństwo lub bol- 
szewizm.

W takim to czasie wypadła 22 rocznica 
urodzin jugosłowiańskieggo króla. Dzień 
ten w Jugosławii pod zaborem okupan
tów obchodzony był jako święto nardowe, 
tym więcej w sercach — im mniej wolno 
było okazać uroczystość na zewnątrz. Dziś 
w Jugosławii komuniści występują prze
ciwko królowi, zaś dla szerokich rzesz na
cjonalistów stał się on symbolem wolności, 
nowego ładu, nowej Jugosławii, która, jak 
wierzą, odzyska wolność i umocni ją w 
związku wolnych państw Międzymorza 
Środkowej Europy.

Wojsko jugosłowiańskie, które walczyło 
w latach zaboru pod dowództwem genera
ła Draży Michajłowicza przeciwko okupan
towi i przeciwko Tito, jako bolszewickiemu 
agentowi, albo pozostało w kraju i walczy 
dalej o wolność, lub wycofało się poza gra
nice pozostając wierne królowi. Zgoda kró
la na rząldy Tito, choć wymuszona przez 
zewnętrzną sytuację polityczną, była po
ważnym ciosem dla wojska królewskiego. 
Nowy krok króla przyjęło wojsko z praw

dziwą radością, jako początek nowego 
okresu walki o wolność, za którą walczy
ło w najtrudniejszych warunkach swej hi
storii. ,

Emigracja jugosłowiańska, oficerowie i 
żołnierza, którzy zostali we Włoszech in
ternowani lub powrócili z obozów koncen
tracyjnych z Niemiec, a także cywilni ucie
kinierzy spod okupacji Tita, chcieli jak 
najbardziej uroczyście uczcić dzień urodzin 
swego króla.

We wszystkich obozach żołnierzy i 
uchodźców jugosłowiańskich odprawione 
zostały uroczyste msze św.

Jugosłowianie, Serbowie, Słoweńcy i 
Chorwaci w Rzymie obchodzili swą uro
czystość narodową w następujący sposób:

Uroczystość rozpoczęła się odprawie
niem katolickiej mszy św. w starym ko
ściele św. Klemensa opodal Colosseum. Jest 
to najwybitniejszy wszechsłowiańsko-chrze- 
ścijański zabytek, ponieważ w jego murach 
spoczywają prochy 'apostoła Słowian św. 
Cyryla. Ten starodawny kościół jest także 
świątynią jugosłowiańską, gdyż wielki bi
skup Strosmajer wybudował w nim kaplicę 
ku czci Sw. Apostołów Cyryla i Metodego.

Tu też ksiądz słoweński o. Alt O. C. od
prawił mszę św., w czasie której Słoweńcy 
odśpiewali pieśni kościelne i ludowe.

Hymnem narodowym serbsko-chorwacko- 
słoweńskim zakończono nabożeństwo kato
lickie.

Przypadkowo nie było tego dnia w Rzy
mie przewodniczących politycznych stron
nictw jugosł. w Rzymie: min. dr. Kreka, 
Topałowicza i Predawca, którzy wezwani 
zostali do północnych Włoch. Zastępowali 
ich gen. Marko Michajłowicz, dyr. Bogumił 
Renec i dr. Kowaczewicz. Między innymi 
obecny był na mszy św. b. jugosłowiański 
minister Wozniak, który niedawno uszedł 
z Jugosławii.

Serdecznie powitano delegację polską.
W sercach nas, Jugosłowian, wzbudziło 

to wielką radość, bo czujemy, że nie je
steśmy sami, że braterski naród bohater
skich Polaków współczuje nam w naszym 
losie, że oni rozumieją naszą walkę i krok 
naszego króla, który ma znaczenie również 
i dla nowego porządku całej Środkowej 
Europy.

Po nabożeństwie katolickim delegacje: 
polska, słoweńska i chorwacka udały się 
do prawosławnej cerkwi na ul. Palestro.

Po uroczystym odśpiewaniu modłów za 
króla ks. Popowicz wygłDSił krótkie kaza
nie omawiając dzieje narodu serbskiego po 
klęsce kosowskiej, walczącego z wrogami 
przez długie stulecia za „krst castni i slo- 
bodu zlatnu” — za ,,krzyż i wolność”.

Także i my jesteśmy teraz jak po klęsce 
kosowskiej, a młody król tak jak i jego 
przodkowie przewodniczy nam w walce
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*a chrześcijaństwo i wolność. Dlatego też 
modlimy się o zdrowie, szczęście •: mą
drość dla króla i za jego i nasz powrót do 
wolnej ojczyzny.

Po nabożeństwie w kościele katolickim
prawosławnej cerkwi Związek Jugosło

wiański zaprosił uczestników i go ści do ka
syna jugosłowiańskiego, gdzie odbyła się 
krótka akademia na cześć króla. ,

Pierwszy powitał uczestników, a zwła
szcza polskich gości, przedstawiciel Serbów 
. wojska jugosłowiańskiego w Rzymie, gen. 
Marko Michajłowicz, poczem wygłosi} krót
ką mowę na cześć króla. Witając przedsta
wicieli wojska polskiego wyraził przekona
nie, że po 8 sierpnia nasza sprawa uległa 
znacznemu polepszeniu i że pod kierownic
twem naszego króla idziemy do nowej wol
ności i nowej Jugosławii.

Imieniem Chorwatów przemawiał dr. 
Kowaczewicz.

W imieniu Słoweńców przemówił major 
7. Erjavec. który wyraźnie podkreślił, że 
Słoweńcy pragną Jugosławii takiej, w któ
rej będą mogli żyć wolni Słoweńcy, wolni 
Chorwaci i wolni Serbowie w demokra
tycznej federacji. Ponieważ król w dniu 8 
sierpnia b. r. stanął po stronie naszych żą
dań, mamy tym większy obowiązek życzy,e 
mu wszystkiego najlepszego w dniu jego 
urodzin.

Po przemówieniu wszystkich przedsta
wicieli narodów Jugosławii, aktor Belgradz

dli&tij do
Pragnę podzielić się z czytelnikami ,,Na 

szlaku Kresowej” treścią listu jaki otrzymałem 
■od p. Ryszarda Wragi w związku z artykułem 
moim pt. : „Sprawa Stanisława Brzozowskiego” 
..Na szlaku Kresowej” nr 5 (23):

„Czytałem P.ański artykuł o Brzozowskim w 
. ,Na szlaku Kresowej” . Bardzo dobrze, ż*e 
Pan to i tak napisał. Jedno uzupełnienie : w 
opisach agentów Ochranki odnośnych dwóch 
ar figurował istotnie „Stanisław Brzozowski” , 
•dpisy tych wykazów zdobyliśmy przez śp- 

Adama Zielezińskiego (I-go radcę Ambasady w

W związku z artykułem p. Wiarosława San- 
delewskiego pt. ,.Mistrz z Roncole” w n-rze 
7 (25) „Na szlaku Kresowej” chciałbym po
dać jeden szczegół, dotyczący niezwykłej po
pularności Verdiego, przypuszczam, że nie
znany czytelnikom. Nie wnosi on nic nowego 
do oceny talentu kompozytora, ale jest bar
dzo ciekawy, jako wyraz nastrojów epoki. Otóż 
v'erdi wyrastał i potężniał w okresie walki 
Włoch o zjednoczenie. Wyjątkową popularno
ścią wśród patriotów cieszył się wówczas król 
Wiktor Emanuel. Był to sztandar polityczny, 

broniony przez jednych, zwalczany przez 
innych. Verdi zdobywał swoją sławę wśród mi
łośników muzyki potęgą swego talentu, —

kiego Teatru Narodowego Mikaczewicz re
cytował wiersz nieznanego poety serbskie
go, żołnierza armii jugosłowiańskiej: „Pred 
pobedom” tj. „przed zwycięstwem’’, a na
stępnie recytował słoweński reżyser Wład
ko Kos pieśń prozą największego słoweń
skiego pisarza Iwana Cankara pod tytu
łem: „Na veliko nedeljo" tj. „Niedziela 
Zmartwychwstania”.

Zdaje ml się, że pieśń ta, prozą jest już 
w polskim wydaniu „Cankarowych No
weli”, które przetłumaczyła p. Mole, a 
wydała jugosłowiańska biblioteka w War
szawie jako pierwszą książkę ze słoweń
skiej literatury.

Po tej krótkiej uroczystości gen. Marko 
Michajłowicz zaprosił wszystkich uczest
ników i gości na obiad, w czasie którego 
Polacy życzyli narodom Jugosławii praw
dziwej wolności w przyszłym związku wol
nych państw w środkowo-europejskiej fe
deracji Międzymorza. ,

Ta uroczystość rocznicy urodzin Króla 
Jugosławii Piotra II stała się wyrazem ze
spalania się narodów słowiańskich w ści
ślejszym -współdziałaniu między sobą, na
rodów. których to samo położenie geogra
ficzne w środku Europy, wspólny los i 
teraźniejsza niedola kierują ku przyszłej 
wspólnej doli i życiu wspólnemu po wspól
nym zwycięstwie.

Słoweniec

oedakeji
Moskwie) w latach 1934—35. Klinger nie mógł
0 tym wiedzieć, gdyż miał się tą sprawą zająć 
śp Leon Wasilewski, który m.in. jako re
daktor „Niepodległości” zajmował się również
1 rehabilitacją Stanisława Brzozowskiego. Nasze 
tłumaczenie było : zwyczajem Ochranki było 
nadawanie nazwisk wybitnych osobistości śle
dzonego świata politycznego swoim agentom. 
W konkretnych spisach „Stanisław Brzozow 
ski” byt jedynym „prawdziwym” nazwiskiem. 
Inne były wyraźnymi pseudonimami.”

Gustaw Herling-Grudziński

wśród patriotów... dźwiękiem swego nazwiska... 
Yerdi! krzyczał tłum nie tylko w teatrach, 
ale i na wiecach politycznych. Verdi! — krzy
czano tam, gdzie jeszcze nie można było krzyk
nąć Viva il Re!

Dlaczego tak się działo? No, bo VERDI 
stanowiło zestawienie pierwszych liter sztanda
rowych wówczas słów : V—ittorio E—ma- 
nuele R—e d’I—talfa. Byli ówczas ludzie, któ
rzy ze zdumieniem dowiadywali się o istnieniu 
człowieka nazwiskiem Verdi, jak mybyśmy się 
zdziwili, poznając pana Lopp, Cop, lub pa
nią Peeska.

Walerian Charkiewicz
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MISTRZOSTWA SPORTOWE 2. KORPUSU
Na stadionie sportowym w San Benedetto 

ciel Tronto odbyły się finałowe rozgrywki o 
mistrzostwo Korpu.su w trójboju lekkoatletycz
nym. Do konkurencji stanęło (il zawodników, 
reprezentujących 5 walczących zespołów : Kre
sowej, Karpackiej, P.ancernej, 7 D. P. i Jed
nostek Pozadywizyjnych.

B ie g i
Trójbój o palmę pierwszeństwa w Korpusie 

rozpoczął się partią najbardziej efektowną^ bo 
biegiem, na 100 metrów. Tadeusz Hatłas z 
Kresowej przebiegł setkę w czasie 12,3. Nie 
był to największy sukces spotkania. Rekord 
ustalony został w następnych minutach. Czas 
12,1 ustalili Krawczyk z Jedn. Pozadyw. i 

Milewski z Kresowej. Ogólna tabela punktów 
uzyskanych w tej pierwszej konkurencji przed
stawiała się następująco : Kresowa — 230, 
Karpacka — 222, Jedn. Poz. 222, Dyw 
Panc. 208,5 i 7 D. P. 20fi.

W dalszym ciągu zawodów odbyły się sko
ki w dal oraz rzut* granatem. Po pierwszych 
próbach zarysowały się dwa. zespoły, walczące 
o zwycięstwo. Grupa Jedn. Pozadyw. okazała 
się najpoważniejszym konkurentem Kresowej. 
Skoczkowie Jednostek podciągnęli punktację 
w skokach i definitywnie o wyniku miał za

decydować granat. Po prawie dwugodzinnej 
walce ustalono zespołowe ilości punktów w sko
ku w dal i rzucie granatem. Wyglądały one 
następująco :

S l< o l< i
Jednostki 251,2; Kresowa — 205; Karpac

ka 199,3; Dyw. P.anc. -2 0 1 ; i 7 D. P. 
179,6. Indywidualnie najlepszy wynik w sko
ku uzyskał Smyk z Jednostek — skacząc 5,94 
mtr.

R z u ł  g r a n a te m
Kresowa 146, /5 ; Karpacka 122; J-edn. —

102; Dyw. Panc. — 85 i D. P. — 74,50. 
Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Klim
kowski z Karpackiej( rzucając 61,5 mtr.

Po tych wynikach punktacji całych zespołów 
można się było mniej więcej spodziewać, kto 
zdobędzie prymat sportowy w Korpusie. Prze
widywania wszystkich sprawdziły się. Kreso
wa zespołowo i indywidualnie wygrała trójbój 
o mistrzostwo Korpusu w następującym ukła
dzie punktów :

Kresowa -— 540,10 I. miejsce, Jedn. Poz. 
526,45 — II. miejsce, Karpacka — 524,70 — 
HI. miejsce. Pancerna — 466,15 — IV. miejsce. 
7 Dyw. P. —- 431,50 — V. miejsce.

F R A S Z K A

S Z P A K
Ojciec szpak do syna szpaka 
rzeki:

,, Wyrosłeś aa junaką,, 
idziesz w świat, więc w pierwszym rzędzie 
z radą moją lepiejć będzie.
Prostą drogą chodzą głupcy.
Dobrze o tym wiedzą kupcy, 
to też każdym razem biją 
tych, którzy uczciwie żyją.
Sztuka cała w tym się mieści, 
by wciąż mówić o swej części, 
wyzbyć serca oraz duszy...
—  żadna podłość cię nie wzruszy, 
i ak "wygląda stanu racja,
to jest, synu, dyplomacja.
(idy do tego dodasz jeszcze : 
ambicyjkę, tupet, klikę,
"wówczas będziesz miał u> swej dłoni
-  -  nowoczesną politykę.”
Syn szpak słucha ojca szpaka 
i podziwia mądrość taką; 
myśli :

,,/rozumiałem wątek, 
tatę sprzedam na początek / ”

A ndrzej V.

i
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