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LEON KRUCZKOWSKI urodził się w 1900 

roku w Krakowie. Z wykształcenia był chemikiem. 

Debiutował jako poeta w 1919 roku. Współpracował 

z redakcjami czasopism kulturalnych i organizacjami 

robotniczymi. Rozgłos przyniosła mu powieść Kordian 

i cham z 1932 roku, oparta na zapiskach syna chłop

skiego i oficera w powstaniu listopadowym, Kazimie

rza Deczyńskiego (Karol Irzykowski prorokował, iż 

dzieło to będzie roztrząsane na seminariach uniwer

syteckich w przyszłej komunistycznej Polsce). Przed 

wojną wydał jeszcze dwie powieści: Pawie pióra 

(1935) i Sidła (1937). 

Zaraz na początku wojny Kruczkowski dostał się do 

oflagu, gdzie prowadził Teatr Symboli. Po wyzwoleniu 

był jednym z założycieli „Twórczości", zaś w latach 1945-1948 piastował funkcję wiceministra 

Kultury i Sztuki. W latach 1949-1956 był prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Pols

kich. Po śmierci Stalina został na jednej z sesji „wytupany" przez członków ZLP. W 1953 roku 

otrzymał międzynarodową leninowską nagrodę „Za utrwalanie pokoju między narodami". 

Poważniejsze próby dramatyczne podejmował Kruczkowski już przed wojną, ale dopiero pra

premiera Niemców w 1949 roku w Starym Teatrze w Krakowie okazała się przełomowa; sztuka 

była tłumaczona na wiele języków, wystawiana za granicą (m.in. w berlińskim Deutsches 

Theater już w 1949 roku, tuż po powstaniu NRD, pod zmienionym tytułem Sonnenbrucks), 

przyniosła autorowi nagrodę państwową I stopnia. Kolejny jego dramat to Juliusz i Ethel 

(1954), oparty na głośnym procesie małżeństwa Rosenbergów, oskarżonych w USA o szpie

gostwo. Pierwszy dzień wolności (1959) zrealizowany został po raz pierwszy w Teatrze Współ

czesnym w Warszawie przez Erwina Axera. Sztuka cieszyła się olbrzymim powodzeniem nie 

tylko w krajach bloku wschodniego, wystawiano ją także, rok po premierze polskiej, w Antwer

pii, Frankfurcie i Wiedniu, zawędrowała nawet do Japonii. Filmową wersję Pierwszego dnia 

wolności z Tadeuszem Łomnickim i Beatą Tyszkiewicz wyreżyserował Aleksander Ford. Ostat

nią sztuką Kruczkowskiego była Śmierć gubernatora (1960). 
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>>>JESTEŚMY SKAZANI NA WOLNOŚĆ 

JUŻ PRZEZ SAM FAKT SWOICH 

NARODZIN, BEZ WZGLĘDU NA TO, 
, , 

CZY LUBIMY WOLNOSC, 

CZY TEŻ ODSTRĘCZA NAS JEJ 

ARBITRALNOŚĆ, CZY JEST NAM 

„PRZYJEMNA" CZY TEŻ RACZEJ 

WOLELIBYŚMY UCIEC OD ZWIĄZANEJ 

Z NIĄ STRASZLIWEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYBRAĆ 

JAKĄŚ FORMĘ FATALIZMU <<< 

HANNAH ARENDT 

, 
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> > > 0JCZVZNA ISTNIEJE TYLKO WTEDY, GDY ISTNIEJE TEŻ OBCZYZNAi 
nie ma „swoich", gdy nie ma „obcych". Od stosunku do „obcych" bardziej niż od stosunku do 

„swoich" zależy kształt patriotyzmu. Jest w tym zawsze coś paradoksalnego, że miłość do 

kraju i do własnego narodu określana być może dopiero przez stosunek do innych krajów 

i innych narodów, lecz jest to paradoks właściwy wszelkiemu myślowemu i uczuciowemu 

wyodrębnieniu. 

Kto to są„swoi" - a kto „obcy"? Czym się różni „mój" kraj- od nie mojego? Mój naród - od nie 

mojego? 

Nie chodzi w tych pytaniach o jakieś treści opisowe: że my mówimy po polsku - a „oni" 

w innych językach; że my żyjemy na przykład w innej strukturze kulturalnej niż „oni" - bo 

przyjęliśmy chrześcijaństwo w X wieku z Zachodu, bo z Zachodu przyszedł do nas Renesans, 

Oświecenie, Romantyzm itd. - bo nawet jeśli ktoś z nas uważa, że największym poetą, jakiego 

ludzkość wydała, jest Goethe, Dante lub Shakespeare - to jednak Mickiewicz i Słowacki jakoś 

inaczej tkwią w nas (czy my w nich) - bo wrosły nam chyba już na zawsze w narodową pamięć 

lata niewoli i walki o wyzwolenie się z niej itd., itd.; że nawet być może (choć to sporne) 

cechuje nas w większości coś takiego jak polski charakter narodowy. Rzecz nie w stwierdze

niach opisowych, a w wartościach i ocenach; czy uważamy się za lepszych - czy tylko za 

innych; czy sądzimy, że w tej inności jest jakaś szczególna wartość (i jaka7); czy uważamy, że 

przysługują nam z jakiegoś tytułu szczególne prawa i przywileje - a może obowiązki. Zależnie 

od odpowiedzi na te pytania - wyznajemy różne patriotyzmy. W skrajnych wypadkach -

należymy właściwie do różnych ojczyzn - jeśli ojczyzna to przede wszystkim dobra duchowe 

i wartości, a nie tylko fakt takiej, a nie innej przynależności etnicznej. 

Świat wartości, z którego trzeba spojrzeć na zagadnienie ojczyzny - to przede wszystkim, choć 

nie wyłącznie, świat wartości moralnych. Należymy do tego kręgu kulturowego, którego 

pojęcia etyczne ukształtowało głównie chrześcijaństwo. Wierzący i niewierzący - zostaliśmy 

ukształtowani przez nakaz miłości bliźniego, podstawowy drogowskaz moralny naszej kultu

ry. Nie chciałbym przez to stwierdzenie odbierać wagi dorobkowi moralnemu innych religii 

i światopoglądów. Judaizm, z którego wyszło chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm, naj

bardziej laicka z nich kultura etyczna konfucjanizmu itd. - dopracowały się godnego szacunku 

dorobku w dziedzinie etyki. Myśliciele naszego kręgu kulturowego, reprezentujący nurt areli

gijny, laicki - wzbogacili również naszą refleksję etyczną i świadomość. Niemniej jednak 

wychowało nas przede wszystkim właśnie chrześcijaństwo - i w podstawowych ideach tej 

etyki chcemy pozostać . 
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Sądzę, że szowinizm, megalomania narodowa, ksenofobia, czyli nie

nawiść do wszystkiego, co obce, egoizm narodowy - nie dadzą się 

pogodzić z nakazem chrześcijańskim miłości bliźniego. Patriotyzm na

tomiast - daje się pogodzić. Tak jak szczególna miłość w rodzinie nie 

musi i nie powinna być przeszkodą dla miłości bliźniego - tak i szcze

gólna miłość dla członków tej samej wspólnoty narodowej winna być 

podporządkowana tej samej nadrzędnej normie moralnej. Patriotyzm 

jest z miłości - i do miłości ma prowadzić; wszelka inna jego forma jest 

deformacją etyczną. 

Jan Józef Lipski, Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. 

Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. 

W tegoż: Powiedzieć sobie wszystko„. Eseje o sąsiedz

twie polsko-niemieckim. Teksty wybrał i wstępem opa

trzył Georg Ziegler. Warszawa 1996. 
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> > > DAS VATERLAND EXISTIERT NUR, 
WENN ES AUCH EIN FREMDES UND GIBTi 
es gibt keine „eigenen" Landsleute, wenn es keine 

„Fremden" gibt. Von dem Verhaltnis zu den „Fremden" 

mehr ais zu den „eigenen" Landsleuten, hangt die 

Gestalt des Patriotismus ab. Es steckt immer etwas 

Paradoxes darin, dass die Liebe zum eigenen Land und 

zum eigenen Volk erst durch das Verhaltnis zu anderen 

Landem und anderen Volkern bestimmt wird, doch 

ist dieses Paradoxon fi.ir jede gedankliche und gefi.ihls

massige Unterscheidung chrakteristich. 

Wer ist das „eigene Volk" und wer sind die „Fremden"7 

Worin unterscheidet sich „mein" Land von einem, das 

nicht „mein" ist7 Meine Nation - von einer, die nicht die 

meinige ist? 

Es handelt sich bei diesen Fragen nicht urn irgend

welche deskriptiven Inhalte dergestalt: Dass wir pol

nisch, „sie" aber eine andere Sprache sprechen, dass 

wir in einer anderen kulturellen Struktur leben ais „sie" 

- denn wir haben doch das Christentum im 10. Jahr

hundert vom Westen empfangen, weil aus dem Westen 

die Renaissance, die Aufklarung, die Romantik usw. zu 

uns gekommen sind; und selbst wenn einer von uns 

meint, Goethe oder Dante oder Shakespeare sei der 

grosste Dichter, den je die Menschheit hervorgebracht 

hat, so leben Mickiewicz und Słowacki doch irgendwie 

anders in uns (oder wir in ihnen). Denn die Jahre der 

Fremdherrschaft und der Kampfe urn die Befreiung 

von dieser Fremdherrschaft sind wohl fi.ir immer in 

das Gedachtnis der Nation eingeschreiben usw. usf.; 

vielleicht weil ( obwohl dies strittig ist) uns in der 

Mehrheit so etwas wie ein polnischer Nationalcharakter 

kennzeichnet. Es geht nicht urn diese deskriptiven Fest

stellungen, sondern vielmehr urn Werte und Urteile. 

F EI IT 

Halten wir uns fi.ir besser ais andere, oder aber nur far anders; meinen wir, dass in diesem 

Anderssein ein besonderer Wert (welcher?) enthalten sei; glauben wir, dass uns aus irgend

einem Grund besondere Rechte und Privilegien zusti.inden - oder auch Pflichten erwachsen 

wi.irden? Je nach der Antwort auf diese Fragen vertreten wir unterschiedliche Auffassungen 

von Patriotismus. In extremen Fallen gehoren wir eben zu verschiedenen Vaterlandern - wenn 

sich zum Begriff „Vaterland" vor allem geistige Gi.iter und Werte zusammenfi.igen und nicht die 

blosse Tatsache einer gerade solchen und keiner anderen ethnischen Zugehorigkeit. 

Die Welt der Werte, von der aus das Problem des Vaterlandes zu betrachten ist, das ist vor 

allem, wenngleich nicht ausschliesslich, die Welt der moralischen Werte. Wir gehoren jenem 

Kulturkreis an, dessen ethische Begriffe im wesentlichen vom Christentum gepragt wurden. 

Ob glaubig oder unglaubig - wir wurden geformt vom Gebot der Nachstenliebe, diesem 

grundlegenden moralischen Wegweiser unserer kultur. Mit dieser Feststellung mochte ich 

keineswegs das moralische Gedankengut anderer Religionen und Weltanschauungen herab

gesetzt wissen. Der Judaismus, aus dem das Christentum hervorgegangen ist, der Islam, der 

Buddhismus, der Hinduismus, die laizistische von allen, die ethische Kultur des Konfuzianis

mus haben achtungsgebietende errungenschaften im Bereich der Ethik aufzuweisen. Auch die 

Denker unseres Kulturkreises, die eine areligiose, laizistische Stromung reprasentieren, haben 

unsere ethische Reflexion und unser Bewusstsein bereichert. Nichtsdestoweniger sind wir in 

erster Linie vom Christentum erzogen worden, und die grundlegenden Ideen dieser Ethik 

wollen wir uns erhalten . 

Meiner Auffassung nach sind Chauvinismus, nationnaler Grossenwahn, Xenophobie - also 

Hass gegen alles Fremde, nationaler egosimus - mit dem christlichen Gebot der Nachstenliebe 

unvereinbar. Der Patriotismus hingegen vertragt sich mit diesem Gebot. So wie die besondere 

Liebe zur eigenen Familie kein Hindernis fi.ir die Nachstenliebe sein muss und sein sollte, so 

muss die besondere Liebe zu den Angehorigen derselben nationalen gemeinschaft dieser 

obersten moralischen Norm untergeordnet sein. Patriotismus entspringt der Liebe und muss 

zur Liebe fUhren; jede andere Form des Patriotismus stellt eine ethische Deformation dar. 

Jan Józef Lipski, Zwei Vaterlander - zwei Patriotismen. Bemerkungen zum na

tionalen Grossenwahn und zur Xenophobie der Po/en. In : Wir mussen uns 

al/es sagen„ . Essays zur deutsch - pofnischen Nachbarscha~. Herausgegeben 

und mit einem Vorwort versehen von Georg Ziegler. Obers. von Edda Werfel. 

Warschau 1996. 
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> > > OWE BLISKO 9 MLN NIEMCÓW Z TERENÓW ZACHODNIEJ POLSKI, 
z Prus Wschodnich, Gdańska, wschodniej części Pomorza Zachodniego, wschodniej Branden

burgii i ze Śląska niejako w zastępstwie poniosło cały ciężar odwetu, który za wyzwanie rzu

cone Europie przez Hitlera należał się całym Niemcom, ale najgorsze i najcięższe skutki 

przyniósł na wschodzie. Okazało się jednak, że owe 4-5 mln wschodnich Niemców, którzy 

zimą 1944-1945 r. uciekli albo zostali ewakuowani i którym po zakończeniu wojny uniemożli

wiono powrót w ojczyste strony, mimo poważnych strat ostatecznie wybrało lepszy los. Cały 

ciężar „rozliczeń" radzieckich i polskich spadł na tych, którzy pozostali. Tysiące miejscowych 

niemieckich osobistości w pierwszych dniach i tygodniach po zajęciu tych terenów padło ofiarą 

żywiołowej zemsty, która często stawiała znak równości między „hitlerowcami" i „kapitalis

tami ". Ponad 200 tys. „zdolnych do pracy" cywilów wiosną 1945 r. wywieziono pod hasłem 

zadośćuczynienia na wieloletnie roboty przymusowe w ZSRR. Epidemie i głód pociągnęły za 

sobą w północnej części Prus Wschodnich, zajętych przez ZSRR, podobnie jak we wschodnich 

Niemczech pod polską administracją, niezliczone ofiary śmiertelne. 

Wahadło przemocy wychyliło się ze szczególną siłą na tych terenach byłego państwa pol

skiego, na których Hitler i Himmler łączyli politykę „umacniania niemieckości" z likwidacją 

i dyskryminacją żywiołu polskiego. Uprzywilejowani w kraju Warty, w Prusach Zachodnich, na 

Górnym Śląsku lub w Generalnym Gubernatorstwie volksdeutsche, byli obywatele polscy, 

obecnie zostali generalnie uznani za „zdrajców narodu polskiego" i poddani surowym praw

nym sankcjom karnym. Lżejsze i cięższe więzienia oraz obozowe baraki, w których na Pomorzu 

Gdańskim i w Poznańskiem w latach 1939-1944 więziono Polaków, stały się obecnie miejscem 

internowania kolaborantów. Dyskryminujące oznakowanie, wprowadzone za panowania naro

dowych socjalistów dla Żydów i polskich robotników cywilnych, w 1945 r. jako hańbiące piętno 

wyróżniało Niemców, którzy w polskich miastach musieli wykonywać prace publiczne. Ponownie 

zbierały się sądy doraźne i ponownie otwarto na oścież drzwi denuncjacjom i wszelkim obja

wom wrogich emocji. Uprzedni wyzysk materialny i zubożenie ludności polskiej oraz dążenie 

do szybkiej polonizacji terenów po Odrę i Nysę, wspierane przez nowe polskie władze uległe 

wobec ZSRR, przyczyniły się również do tego, że bezpośrednio po zajęciu tych ziem rozpo

czął się tam proces przymusowego, rewolucyjnego pod względem narodowym i społecznym 

wywłaszczania oraz kompensacji strat majątkowych, który stopniowo wchodził na bardziej 
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uporządkowane tory dopiero w trakcie osiedlania repatriowanych Polaków na miejsce lo

kalnych niemieckich właścicieli . 

Wysiedlanie Niemców, wymuszone już przed Poczdamem w pasie terenów na wschód od Odry 

i Nysy w celu stworzenia faktu dokonanego, osiągnęło swój szczyt w 1946 r. w postaci nieco 

lepiej zorganizowanych transportów, dalekie było jednak od zasad „poprawnej i humanitarnej" 

realizacji (art. 13 postanowień konferencji poczdamskiej), ale Niemcy, po wszystkim co 

przeżyli, traktowali je niemal jak wyzwolenie. Wola przetrwania na wschodzie straciła swój 

sens, kiedy Niemcy nie tylko stanęli w obliczu czekającego ich tam wynarodowienia, ale ich 

„ojczyzna" miała też być całkowicie przekształcona politycznie i społecznie według wzorców 

radzieckich. Między 1945 a 1947 r. przetransferowano prawie 3 mln Niemców z terenów nad 

Odrą i Nysą, przeważnie do zachodnich stref okupacyjnych. Resztki miejscowej ludności 

pozostawiono w charakterze niezbędnej siły roboczej, i jako tak zwanym autochtonom -

zwłaszcza na Górnym Śląsku i na Mazurach, czyli południowych Prusach Wschodnich - dawano 

im możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego, częściowo zresztą narzucanego im wbrew 

ich woli. 

Martin Broszat, 200 lat polityki niemieckiej wobec Polski. Przeł. E. Kaźmierczak 

i W. Leder. Warszawa 1999. 
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> > > PRZYBYLIŚCIE W DRUGIEJ FALI ZAJMOWANIA GLIWIC. 

Wyprzedzili nas tylko kolejarze, ale myśmy przyjechali, kiedy jeszcze dymił Haus Obersch

leisen. Gdzie w Pierwszej polce Bienka odbywa się to wesele 31 sierpnia 1939. Jeszcze 

widziałem w gruzach trupy chłopaków z Hitlerjugend, którzy próbowali się bronić . Jeszcze 

dymił spalony teatr. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wojska radzieckie wchodząc do miasta 

nie za bardzo się patyczkowały. W wąskich zaułkach i piwnicach żołnierze przyświecali sobie 

płonącymi gazetami. I myślę, że połowa z tego, co spłonęło na Śląsku, to nie skutek 

rozmyślnych podpaleń, lecz braku wody, elektryczności, ludzi i ochoty do gaszenia pożarów. 

A morderstwa, gwałty i rabunek? 

Trochę tego było . Zauważyłem jedno, mężczyzn już w ogóle nie było, poszli do roboty i znikli. 

To Bienek opisuje w ostatniej części swej gliwickiej tetralogii w Ziemi i ogniu. 

Natomiast wszystkie kobiety zostały skierowane do pracy przy demontażu maszyn. Nawiasem 

mówiąc, myśmy parokrotnie interweniowali u generała Zawadzkiego w Katowicach w sprawie 

tego demontażu. Zawadzki dzwonił do Rokossowskiego do Legnicy, a raz dzwonił przy mnie 

w dość drastycznej sprawie. 

Jakiej? 

Był chyba 1 maja, Berlin już zdobyto. Radość, strzelanina. W Gliwicach u prezydenta miasta 

i u komendanta wojennego zorganizowano uroczyste przyjęcie . Na wielkim placu, za owym 

Haus Oberschleisen, w pewnym momencie rozległy się polskie wołania na ratunek, ktoś 

napadł na nowych repatriantów. Zawsze w takich wypadkach mówiono, że wysiedlani Niemcy 

stawiali opór. Prezydent Gruszczyński chwycił pistolet i pobiegł na drugą stronę placu, za nim 

woźny magistracki, pan Szostak, to jego syn był pierwszym polskim dzieckiem urodzonym 

w naszych Gliwicach, ja byłem jego ojcem chrzestnym. Po chwili usłyszeliśmy strzały i pan 

Szostak wrócił przerażony. Okazało się, że na schodach w jednym z domów Gruszczyński 

natknął się na jakiegoś żołnierza radzieckiego, może któregoś z rannych, tam były dziesiątki 

lazaretów, wyglądało, że tamten rabuje. Obaj strzelili jednocześnie i obaj padli trupem. Potem 

byłem na uroczystym pogrzebie Gruszczyńskiego w Zagłębiu. Nie byłem z nim w najlepszych 

stosunkach - to był KPP-owiec - ale uznawaliśmy w nim siłę charakteru. I był też demonstra

cyjny pogrzeb tego żołnierza radzieckiego. Za trumną szli ranni, bez rąk, o kulach„. 

Demonstracja pod waszym adresem? 

Tak. 
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I w tej sprawie Zawadzki dzwonił do 

Rokossowskiego? 

Komisja porozumiewawcza złożyła skargę 

w sprawie rabunków dokonywanych na 

Polakach. Muszę powiedzieć, że ja ten list 

redagowałem i lekko przesoliłem. Zaata

kowaliśmy komendanta wojennego, że to

leruje ekscesy. On miał oficera do spraw 

gospodarczych, który prawdopodobnie nie 

był uczciwym człowiekiem, a sprawy gos

podarcze są śliskie. I przypuszczalnie był 

nagradzany przez Niemców za interwen

cje przeciwko Polakom szturmującym 

owe mieszkania . Zwykle, gdy Polacy wdzie

rali się do mieszkań, pojawiał się patrol 

radziecki„. I muszę powiedzieć, że ja dziś 

nie umiem się utożsamić z sobą z tamtego 

okresu, ale pamiętam swoje zachowanie, 

swój język. Nie byliśmy nadmiernie czuli 

i mało kto zdaje sobie dziś z tego sprawę. 

Kiedy na zjeździe kombatantów PPS w War

szawie (czerwiec 1946) Osóbka-Morawski 

przedstawił nam jakiegoś niemieckiego 

antyfaszystę, sala zaczęła gwizdać, nie 

wierząc, że coś takiego w ogóle istnieje. I Osóbka zaczął krzyczeć, że to hańba. Myśmy 

przechodzili jak kolumna czołgów. Ja zdruzgotałem w sobie z marszu najmniejsze wątpliwości. 

Byłem świadkiem makabrycznej sceny. Przyjechał na gliwicki dworzec pociąg z repatriantami, 

nagle rozległy się krzyki, ludzie z widłami wyskakiwali z wagonów, wrzask mordowanego 

człowieka i straż ochrony kolei strzelająca bezradnie w powietrze. Okazało się, że jakaś ko

bieta rozpoznała banderowca, mordercę z jej wsi. Tłum rzucił się na niego, zadźgał go na 

śmierć, nim zdążył uciec. Ale potem bardzo sprawnie działał urząd repatriacyjny, komitety 

społeczne, Czerwony Krzyż . Póki nie zaczęły się papiery, przydziały, spory i pokusy, którym 

trudno się było przeciwstawić. Między innymi pewien działacz komunistyczny z Zagłębia 

musiał odejść, bo zaczął kraść. Po pierwszej fali egalitaryzmu repatrianckiego zaczęły działać 

mechanizmy zróżnicowania społecznego, cwaniactwo. Ale zasiedlanie było bardzo sprawne. 
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Już jesienią miasto było w pełni zasiedlone przez Polaków, wszystkie sklepy otwarte, kawiarnie 

czynne, wszędzie polskie napisy. Moim wstępnym zadaniem w marcu 1945 roku było usu

nięcie napisów niemieckich. Wydałem afisz wzorowany na afiszach znanych mi z okupacji 

w Warszawie - po polsku i po niemiecku. Oczywiście nie było mowy o Stadt Gleiwitz, lecz 

o Stadt Gliwice, tak jak na hitlerowskich plakatach było miasto „miasto Warschati'. Ten rozkaz 

zaczynał się tak: „Im aufrage des Pan Wojewoda śląskozagłębiowski generał dywizji Alek

sander Zawadzki befehle ich hiermit„.", a kończył się tym, że nieściąganie napisów niemiec

kich będzie karane śmiercią. 

Zgodnie z treścią hitlerowskich Bekanntmachungen? 

Dokładnie. Ja to tak miałem zakodowane. I kiedy przyjechała polska milicja, to się wściekli: 

człowieku, czyś ty zwariował, według ciebie trzeba by na każdym rogu postawić karabiny 

maszynowe. Zresztą nie było komu ściągać tych niemieckich napisów w dzielnicach zupełnie 

wyludnionych, w spalonych domach. Mieli do mnie pretensje, że chcę stosować najwyższą 

karę w sprawie, która już im wydawała się błaha. Ale u mnie decydowało doświadczenie 

warszawskie. 

A jak wyglądały pańskie zetknięcia z Niemcami, przecież znał pan język. Czy 

wdawał się pan w jakieś rozmowy, dyskusje? 

Panie Adamie, toczyła się jeszcze wojna, a ja pomagałem przy wysiedlaniu. Tzn. zmuszaliśmy 

tych ludzi, aby przenosili się (tymczasowo) do innych mieszkań, do swych rodzin itd. Kiedy 

lamentowano „O Jezu, o Jezu!", to ja mówiłem, że jesteśmy szalenie humanitarni, bo dajemy 

ileś tam (np. 12) godzin na zabranie rzeczy, a w Poznańskiem w 1939 roku Niemcy dawali nam 
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pół godziny na jedną walizkę. W pewnym sensie byłem okrutny, wstydzę się tego dzisiaj, jako 

człowiek, ale także trochę siebie rozumiem z tamtego okresu. Czy pan wie, że w lutym 1945 

w jednych z pierwszym numerów pepeerowskiej „Trybuny Robotniczej" w Katowicach ukazał 

się wiersz Romana N. - byłego więźnia obozów - był tam taki fragment: 

A kończył się: 

I ciebie także odnajdę 

Herr Obersturmfiihrer Wiese, 

Swastykę w twej piersi wyciętą 

do trupa twej przypnę Elizy ... 

CZASZKAMI ZABITYCH NIEMCÓW 

WYBRUKUJĘ ULICE BERLINA 

Czułem niesmak, ale nie protestowałem. Nawet internacjonalista gen. Aleksander Zawadzki 

powiedział wtedy, że „Z Niemcami rozdzieliła nas przepaść, której nie zapełnią wieki„." 

(mowa z 11 marca 1945 na utworzenie województwa śląskozagłębiowskiego). I chyba mało 

kto myślał wtedy inaczej. 

L 

Wysiedla/em Horsta Bienka. Z socjologiem Andrzejem Zielińskim rozmawia Adam 

Krzemiński. W: Przeprosić za wypędzenie? Wypowiedzi oficjalne oraz debata 

prasowa o wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej. Red. K. Bachmann 

i J. Kranz. Kraków 1997. 
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> > > PODCZAS WOJNY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU MI
UONY LUDZI MUSIAŁY OPUŚCIĆ SWE ZIEMIE RODZINNE. 
Dla wielu Polaków były to ziemie za Bugiem, dla wielu Niemców - za 

Odrą i Nysą. Te dwie grupy ludzi nie mogły ze sobą rozmawiać - gdyby 

tak było, oba narody mogłyby się znacznie wcześniej porozumieć i zro

zumieć. Ale polscy wysiedleńcy ze wschodu nie mogli nawet prowadzić 

monologu w tych sprawach. A jeżeli osiadali na polskich Ziemiach Za

chodnich, to zjawiali się tam nie jako zwycięzcy, raczej uważali się za 

ofiary wojny, której nigdy nie chcieli i której wybuchu nie zawinili. 

Przełom roku 1989 stworzył możliwości swobodnej dyskusji politycznej. 

Skoro wolno już mówić o losie wysiedlanych z Wilna i Lwowa, łatwiej też 

dostrzec ludzki wymiar dramatu wysiedleń z Wrocławia czy Szczecina. 

Prawno-polityczne uregulowanie prob

lemu zjednoczenia Niemiec i ich granic 

sprawiło, że dzisiaj rozmowa o „utra

conej ojczyźnie" nie musi budzić obaw 

o pokojowy ład w Europie. 

Polska odzyskała suwerenność politycz

ną. Odzyskuje też suwerenność ducho

wą. Jej miarą jest poczucie moralnej 

odpowiedzialności za całą historię, w któ

rej - jak zawsze - są karty i jasne, 

i ciemne. Jako naród szczególnie do

świadczony wojną poznaliśmy tragedię 

wysiedleń przymusowych oraz związa

nych z nimi gwałtów i zbrodni. Pamię

tamy, że dotknęły one także rzesze 

ludności niemieckiej i że sprawcami 

bywali także Polacy. 

Chcę otwarcie powiedzieć, iż bolejemy 

nad indywidualnymi losami i cierpie

niami niewinnych Niemców dotkniętych 

skutkami wojny, którzy utracili swe 

strony ojczyste. 

E 

Pamiętamy z wielką odwagą sformułowane zdania, nieżyjącego już dziś wybitnego polskiego 

myśliciela i eseisty, Jana Józefa Lipskiego, ideowego polskiego socjaldemokraty, który w 1981 

roku z goryczą powiedział: 

„Wzięliśmy udział w pozbawieniu ojczyzny milionów ludzi, z których jedni zawinili na pewno 

poparciem Hitlera, inni biernym przyzwoleniem na jego zbrodnie, jeszcze inni tylko tym, że nie 

zdobyli się na heroizm walki ze straszliwą machiną terroru - w sytuacji gdy ich państwo 

toczyło wojnę . Zło nam wyrządzone, nawet największe, nie jest jednak i nie może być uspraw

iedliwieniem zła, które sami wyrządziliśmy. Wysiedlanie ludzi z ich domów może być w najlep

szym razie mniejszym złem, nigdy - czynem dobrym." 

Odwołując się do spisku przeciw pokojowi Hitlera ze Stalinem w 1939 roku, dodawał: 

\__ 
„To prawda, że z pewnością nie byłoby sprawiedliwe, by naród napadnięty przez dwóch zbirów 

miał płacić na dodatek sam wszystkie tego koszty. Wybór wyjścia, które - jak się zdaje - jest 

mniejszą niesprawiedliwością, wybór mniejszego zła, nie może jednak znieczulać na zagad

nienia moralne. Zło jest złem, a nie dobrem, nawet gdy jest złem mniejszym i niemożliwym do 

uniknięcia ." 

W pełni identyfikuję się z tezami mojego zmarłego przyjaciela Jana Józefa Lipskiego, z któ

rym działaliśmy razem w opozycji demokratycznej. Chcę przypomnieć, iż tekst ten wzbudził 

wówczas burzliwą dyskusję wśród myślących Polaków. Myślę też, iż źle się stało, że odwaga 

cywilna jego autora nie została wówczas w pełni dostrzeżona w Niemczech. 

L 

Fragment mowy ministra Kazimierza Bartoszewskiego na specjalnej sesji Nie

mieckiego Parlamentu Federalnego (Deutscher Bundestag) i Niemieckiej Rady 

Federalnej (Deutscher Bundesrat) z 28 kwietnia 1995 roku 
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> > > Może MY w OGÓLE NIE MAMY POTRZEBY BYCIA WOLNYMI? 
Z badań wynika, że dla połowy Polaków z podstawowym wykształceniem nie jest 

ważne, czy rządy są demokratyczne, a więc te, które najpełniej gwarantują 

wolność, czy niedemokratyczne. 

Dotyczy to nie tylko ludzi słabo wykształconych. Jest duża kategoria ludzi, którzy powiadają, 

że jest całkowicie nieważne, jaki istnieje ustrój, jak długo nikt mi się nie wtrąca do tego, 

co robią i jak długo ich warunki życia są znośne. Takie postawy występują we wszystkich 

społeczeństwach . Nie o to zresztą chodzi w demokracji, aby wszyscy zajmowali się nieustan

nie polityką. Chodzi tylko o świadomość, że los każdego obywatela zależy między innymi od 

polityki i za bierność płaci się niekiedy wysoką cenę. Kiedy zostaje wprowadzona dyktatura, 

zazwyczaj niektórzy protestują, ale większość ludzi na ogół się dostosowuje. Nie dla wszyst

kich ludzi wolność jest wartością bezwzględną. Niektórzy ludzie mówią: „a na cholerę mi 

wolność, skoro nie mam za co kupić dzieciom podręczników do szkoły, nie mam pracy, nie 

mam żadnych widoków na przyszłość". I trudno mieć do kogokolwiek żal, że w ten sposób 

rozumuje, bo wolność jest rzecz wspaniałą, ale jej uroki dostrzegają najlepiej ludzie wolni 

od elementarnych trosk życia codziennego, zastanawiający się głównie nie nad tym, jak 

przetrwać, ale co zrobić ze sobą i ze światem. 

Być może dlatego, że wykorzystali już wolność ekonomiczną do zaspokojenia 

swoich potrzeb. 

Albo odziedziczyli środki, które pozwoliły im wieść lepsze życie niż innym w społecznej hierar

chii. Wielu ludzi chciałoby mniej wolności, a więcej chleba, mniej wolności, a więcej porządku . 

Uważa pan profesor, że część osób oddałaby wolność za bezpieczeństwo ekono

miczne? 

Tak myślę. Większość dyktatorów XX wieku swoje sukcesy zawdzięczała nie tyle nagiej sile, ile 

temu, że do przekonania ludzi trafiały zapewnienia, iż zamiast daru wolności, z którym nie 

wiedzieli, co zrobić, otrzymają coś dla nich w danej chwili ważniejszego. Nie każdy musi 

wiedzieć, że żaden dyktator nie dotrzymał swoich obietnic lub dotrzymywał ich tylko tak 

długo, jak długo nie umocnił dostatecznie swej władzy. 

Erich Fromm powiedział, iż ludzie uciekają od wolności i sami wybierają sobie Hit

lera. Czy dyktatura byłaby możliwa w naszym kraju? 
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Na razie nie dostrzegam takiego niebezpieczeństwa, ale 

jest to możliwe w każdym kraju, w którym źle się dzieje 

- tym bardziej że do ustanowienia dyktatury wystarcza 

zwykle zdeterminowana i dobrze zorganizowana mniej

szość połączona z dezorientacją i biernością większości. 

Wodzowskie metody kierowania partią stosuje 

Andrzej Lepper i metody te podobają się wielu 

zewnętrznym obserwatorom. 

Niejednokrotnie spotykałem ludzi, którzy otwarcie mówi

li, że byliby zadowoleni, gdyby była silna władza zdolna 

zlikwidować niedole i absurdy, które dotykają nas na co 

dzień. Jest to zrozumiała tęsknota - z tym, że w takim 

rozumowaniu tkwi zasadniczy błąd. Zakłada ono mia

nowicie, iż ten silny człowiek będzie miał niezmiennie 

dobre chęci, a ponadto będzie rozporządzał niezwykłą 

mądrością i wystarczającą potęgą, aby usunąć wszyst

ko, co ludziom dolega. A to jest sytuacja z krainy baśni. 

Uważa pan profesor, że Polacy wolności nie chcą, 

nie cenią jej? 

Nie można powiedzieć, że nie chcą, ale na pewno nie 

bardzo wiedzą, co z wolnością robić. I wielu z nich nie

koniecznie potrafi się z wolności cieszyć, bo nie umie 

sobie wyobrazić, jakie korzyści wraz z wolnością na nich 

spłynęły. Sporą rolę gra też słabość pamięci o niewoli 

oraz to, że coraz liczniejsze jest pokolenie, które samo 

niewoli nie doświadczyło. 

Kłopotliwy dar wolności. Z prof. Jerzym Szackim, 

socjologiem, rozmawia Ewa K. Czaczkowska. 

„Rzeczpospolita" 4 XII 2001. 
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