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ROK  1956  W  �DZIENNIKU�  JERZEGO  ZAWIEYSKIEGO

W styczniu 1956 min¹³ rok, odk¹d Jerzy Zawieyski rozpocz¹³ prowadzenie
dziennika. Zwyczaj rejestrowania najwa¿niejszych tre�ci up³ywaj¹cego dnia, do
czego przekonywa³a pisarza Zofia Na³kowska, przyswoi³ on sobie dopiero po jej
�mierci, niejako wype³niaj¹c ostatni¹ wolê swej serdecznej przyjació³ki. Ta nowa
forma wypowiedzi rych³o sta³a siê integraln¹ czê�ci¹ jego twórczo�ci. Niezale¿nie
od innych prac literackich, dzia³alno�ci spo³ecznej i politycznej, zobowi¹zañ to-
warzyskich, wyjazdów i stanu zdrowia � codziennie1  znajdowa³ czas na dzienni-
kowe zapiski.

Cel, jaki na pocz¹tku stawia³ tym notatkom, pozosta³ niezmieniony do ostat-
nich kart dziennika, przerwanego po nag³ym ataku choroby 19 IV 1969. W lapi-
darnym okre�leniu �testimonium epoki�, przywo³anym po raz pierwszy 9 I 1955,
zawiera³o siê d¹¿enie do stworzenia dzie³a stanowi¹cego dope³nienie wszystkich
innych prac literackich, dzie³a-dokumentu, w którym jednostkowy portret pisarza
urasta³ do symbolu jego czasów:

Mam g³êbok¹ �wiadomo�æ, czego mojemu dziennikowi nie dostaje. Ale mimo ró¿nych
wad i niedoskona³o�ci jedno w moim dzienniku bêdzie cenne � t e s t i m o n i u m  p i s a-
r z a, który ¿yje w epoce dla siebie wrogiej, testimonium nie tylko warsztatu, my�li, rozmów
i lektury, ale [? s³owo nieczytelne] t e s t i m o n i u m  e p o k i. [Rkps 20 VIII 1956, z. 4, s. 56
(147)]2

1 Na jedyn¹ d³u¿sz¹ przerwê w prowadzeniu dziennika Zawieyski pozwoli³ sobie na prze³o-
mie kwietnia i maja 1968, po marcowej interpelacji Ko³a �Znak� w sprawie represjonowanej m³o-
dzie¿y. W konsekwencji mowy sejmowej wyg³oszonej 10 kwietnia pisarz utraci³ cz³onkostwo w Ra-
dzie Pañstwa i pozby³ siê resztek z³udzeñ co do mo¿liwo�ci demokratycznych przemian w Polsce.

2 Wszystkie zamieszczone w tym artykule cytaty i omówienia dotycz¹ce Dziennika J. Z a-
w i e y s k i e g o  odwo³uj¹ siê do rêkopisu ze zbiorów Bibl. Narodowej w Warszawie, pt. Dziennik
(powst. 1955�1969. Rkps, z. 1�31, 2805 k. 〈akc. 9292/1�31〉); ca³o�æ dostêpna tak¿e w postaci mi-
krofilmu (mf 71175�71205). �ród³o to, oznaczone skrótem rkps, podawane bêdzie dalej wraz z dat¹
dzienn¹ zapisu, numerem zeszytu, w jakim znajduje siê przywo³ywany fragment, oraz autorsk¹ pa-
ginacj¹, w wielu przypadkach prowadzon¹ w dwóch ci¹gach (numer stronicy w aktualnym zeszycie
oraz numer stronicy licz¹c od pocz¹tku notatek lub od pocz¹tku danego roku kalendarzowego; tê
drug¹ liczbê ujêto tu w nawias). Wszystkie podkre�l. B. T. Przedmiotem analizy nie by³a w tej pracy
zmieniona wersja Dziennika, zachowana w postaci maszynopisu z rêkopi�miennymi poprawkami
autora w zbiorach Bibl. Ossolineum we Wroc³awiu (T. 1�16, 3223 k., sygn. 18237 II).
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O tym, czy autorskie nadzieje pok³adane w dzienniku okaza³y siê uzasadnio-
ne, przekonaæ siê mogli tylko nieliczni. Ca³o�ciowa edycja zapisków Zawieyskie-
go nie doczeka³a siê realizacji ani za ¿ycia pisarza3, ani po jego �mierci. Wydany
w roku 1983 nak³adem PAX-u tom Kartki z dziennika 1955�19694  stanowi³ tylko
wycinek z ca³o�ci dzie³a. Kryteria doboru fragmentów do tej publikacji, nacisk
po³o¿ony g³ównie na prze¿ycia o charakterze estetyczno-literackim, wypaczy³y
wymowê dziennika i spotka³y siê ze zdecydowan¹ krytyk¹ tych, którzy mieli kie-
dy� kontakt z orygina³em lub po prostu znali Zawieyskiego5. Na pró¿no szukaæ
w PAX-owskiej edycji wiêkszo�ci cytowanych lub omawianych tutaj notatek. Data
wydania Kartek z dziennika t³umaczy wiele, ale nie usprawiedliwia faktu sprowa-
dzenia polityki i ¿ycia spo³ecznego do funkcji rzadkich przerywników, wyrzuce-
nia ich na margines do�wiadczeñ artysty6.

W niejednokrotnie werbalizowanym zamierzeniu autora historia prywatna pisa-
rza, intelektualisty i katolika dopiero po mocnym osadzeniu w realiach polskiej rze-
czywisto�ci lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych staæ siê mia³a dla przysz³ego czy-
telnika przyczynkiem do poznania i zrozumienia warto�ci, którym w PRL odma-
wiano racji bytu. W dziennik wpisywa³ Zawieyski pamiêæ o imponderabiliach,
w których obronie wyst¹pi³ w styczniu 1949, kiedy to na szczeciñskim zje�dzie
Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) by³ w�ród tych nielicznych, któ-
rzy zdecydowanie zaprotestowali przeciwko forsowanemu tam pojmowaniu litera-
tury. Odrzucenie realizmu socjalistycznego, któremu zjazd nadawa³ status jedynego
dopuszczalnego wzorca, by³o ze strony katolickiego twórcy wyrazem determinacji
w walce o podstawowe prawo artysty i cz³owieka � prawo do wolno�ci.

Wydawa³o siê, ¿e tym gestem Zawieyski nie zyska³ nic, a straci³ wszystko.
Pozbawienie go stanowiska wiceprezesa ZZLP by³o tylko wstêpem do kary roz³o-
¿onej na lata. Charakteryzuj¹c istotê represji, jakie go wówczas dotknê³y, Zawiey-
ski stwierdza³:

Pisarze powa¿ni zajêli siê przek³adami lub milczeli, skre�leni w wielu wypadkach �z listy
¿yj¹cych�, jak to by³o z Szaniawskim i ze mn¹, o czym powiadomi³ pisarzy minister Sokorski
na Zje�dzie dramaturgów w Oborach i na Zje�dzie Plastyków (!) w Warszawie7.

3 J. Z a w i e y s k i  zd¹¿y³ dokonaæ autorskiego wyboru z dziennika do dwóch tomów: Brze-
giem cienia. Kartki z dziennika. Kraków 1960; W alei bezpo¿ytecznych rozmy�lañ. Warszawa 1965.

4 J. Z a w i e y s k i, Kartki z dziennika 1955�1969. Wybór, wstêp, oprac. J. Z. B r u d n i c k i,
B. W i t. Warszawa 1983.

5 Wyrazicielk¹ krytycznych opinii o PAX-owskiej edycji by³a m.in. J. H e n n e l o w a  (Za-
wieyski nie mo¿e siê broniæ. �Tygodnik Powszechny� 1984, nr 26.

6 Autorzy opracowania poprzedzili wydanie ksi¹¿kowe publikacj¹ fragmentów dziennika na ³a-
mach �Kierunków� (Kartki z Dziennika. Wybór, oprac. J. Z. B r u d n i c k i, B. W i t. �Kierunki� 1982,
nry 1�25; wybór obejmowa³ notatki z lat 1955�1967), a nastêpnie jeden z nich kontynuowa³ tam¿e
og³aszanie nieuwzglêdnionych wcze�niej zapisów (Linie porozumienia. Wybór, oprac. B. W i t. Jw.,
1983, nry 43�52, 1984, nry 1�11, 14�29, 31�37, 39�40, 42�45, 47, 49, 50, 51 〈w nrze 51 wyja�nienie
zasad wyboru i powodu przerwania druku〉). W roku 1989 w tym samym pi�mie opublikowane zosta³y
Przywrócone fragmenty �Dziennika� Zawieyskiego (nr 25). Wcze�niej wyboru z dziennika przyjaciela
dokona³ w �Wiêzi� S. T r ê b a c z k i e w i c z  (Kartki z Dziennika. Wybór, wstêp S. T r ê b a c z k i e -
w i c z. �Wiê�� 1975, nry 9�12; O teatrze. Wstêp, oprac. S. T r êb a c z k i e w i c z. Cz. 1: Z �Dzienni-
ka�. 1955�1961. �Pamiêtnik Teatralny� 1979, z. 3/4; cz. 2: Z �Dziennika�. 1962�1969. Jw., 1980,
nr 1). Wszystkie te cz¹stkowe publikacje nie sk³adaj¹ siê na pe³ny obraz dziennika.

7 J. Z a w i e y s k i, Mój rachunek pamiêci. W zb.: Rachunek pamiêci. Red. W. Bieñkowski,
H. Boguszewska, P. Jasienica, J. Kornacki. Tom ten, przygotowywany w wydawnictwie �Czytel-
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W Polsce lat piêædziesi¹tych socrealizm niepodzielnie zaw³adn¹³ ¿yciem arty-
stycznym. Wyrzucony poza obrêb oficjalnej literatury autor skazany by³ na pisa-
nie do szuflady, na twórczo�æ pozbawion¹ odbiorcy, a wiêc i weryfikacji. Zawiey-
ski tymczasem, nawet po przekroczeniu piêædziesi¹tego roku ¿ycia, w 30 lat po
debiucie literackim, nadal szuka³ w³a�ciwych dla siebie �rodków wyrazu artystycz-
nego. Cztery wydane powie�ci, kilkana�cie dramatów, z których ponad po³owa
trafi³a na deski sceniczne, og³oszone drukiem poezje i rozwa¿ania religijno-filo-
zoficzne czy wreszcie schowane w biurku opowiadania nie dawa³y mu poczucia
twórczego spe³nienia. Têskni³ za kontaktem z czytelnikami, ale nie ¿a³owa³ swo-
jej decyzji. Przeciwnie, z biegiem czasu umacnia³ siê w przekonaniu, ¿e post¹pi³
s³usznie, a up³ywaj¹ce �w milczeniu� dni, miesi¹ce i lata sk³adaj¹ siê na nieoce-
niony kapita³.

 Zaskakuj¹ca propozycja przejêcia obowi¹zków redaktora naczelnego �Tygo-
dnika Powszechnego�, któr¹ w czerwcu 1953 osobi�cie z³o¿y³ mu premier, dawa-
³a szansê na zmianê sytuacji ¿yciowej, na sta³e dochody i wznowienie publikacji.
Zawieyski z niej nie skorzysta³, nie chcia³ firmowaæ swoim nazwiskiem zmian
w linii programowej pisma, odebranego w marcu tego¿ roku Jerzemu Turowiczo-
wi. Dalsza wspó³praca z �Tygodnikiem� sta³a siê niemo¿liwa. Odt¹d zadowoliæ
siê musia³ w¹skim krêgiem znajomych i przyjació³, którym b¹d� czyta³ swoje te-
ksty, b¹d� przekazywa³ maszynopisy.

Po¿egnanie z twórcami systemu

Rok 1956 Zawieyski powita³ stwierdzeniem:

Zachodz¹ powa¿ne zmiany w �wiecie, ale najwa¿niejsze jest to, co siê dzieje w Zwi¹zku
Radzieckim. Zarówno tam, jak i wszêdzie wypadki przebiegaj¹ inaczej, ni¿ my�limy. �wiatem
nie rz¹dz¹ prezydenci, genera³owie, ministrowie, wodzowie partii, choæ tak siê czasem wyda-
je. Rz¹dzi Bóg. Nale¿y Mu tedy zaufaæ. [Rkps 1 I 1956, z. 3, s. 1]

Do obrazów �pustelniczego� ¿ycia, które, jak ocenia³ 9 I 1955, �nie zawsze
zas³uguje na zapisanie�, coraz intensywniej zaczê³y przenikaæ doniesienia o poli-
tycznych wydarzeniach w Polsce i na �wiecie, a potem ich echa z najbli¿szego pi-
sarzowi krêgu literatów. Wykorzystuj¹c rzadki dar nie tylko wizualnego zapamiê-
tywania scen, ale te¿ odtwarzania z pamiêci raz us³yszanych fraz i dialogów, Za-
wieyski nasyca³ nimi swoje notatki. Dope³nione cytatami z listów i ksi¹¿ek, mia³y
nie tylko wyra¿aæ stan ducha ich autora, ale i dokumentowaæ wspó³czesne mu czasy.

Esej Paw³a Hertza Z dziennika lektury przywo³any zosta³ przez Zawieyskiego,
bo w interesuj¹cy sposób podejmowa³ problem niedomagañ wspó³czesnej litera-
tury8. Po zrekapitulowaniu przemy�leñ Hertza o kryzysie czysto�ci gatunków lite-
rackich, o zubo¿eniu i zafa³szowaniu literatury (a w szczególno�ci powie�ci), nie-
udolnie próbuj¹cej sprostaæ wymogom klasycystycznego uniwersalizmu, diarysta

nik�, zosta³ wstrzymany przez cenzurê w 1957 roku. Cytat na podstawie egzemplarza (odbitki ko-
rektowej) zachowanego w zbiorach Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, s. [305].
Zjazdy dramaturgów i plastyków, z udzia³em wiceministra kultury i sztuki, W³odzimierza Sokor-
skiego, odby³y siê w czerwcu 1949.

8 P. H e r t z, Z dziennika lektury. �Twórczo�æ� 1956, nr 2. Omówienie Z a w i e y s k i e g o  �
zob. rkps 4 III 1956, z. 3, s. 38�39.
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postawi³ w³asn¹ diagnozê. Dowodzi³, ¿e anachronizmem nie jest powie�æ jako
taka, ale uparte trwanie przy konwencji gatunku i odgórnie okrojona wizja �wiata:

Wa¿ne jest to, ¿e wspó³czesna powie�æ musi byæ znacznie wy¿szej rangi ni¿ dobrotliwa,
optymistyczna l i t e r a t u r a  p o c i e s z e n i a, k t ó r e j  p o s t u l a t y  z n a m y  z   e n u n-
c j a c j i  t e o r e t y k ó w  r e a l i z m u  s o c j a l i s t y c z n e g o. Historia stawia nas wobec
ró¿nych sytuacji, których dot¹d literatura nie ogarnia, bo ¿yje ci¹gle pod strachem. [...] Mamy
zakneblowane usta, k³amstwo lub delikatniej: omijanie prawdy, m�ci siê na powadze literatury.
Drzemi¹ w nas wszystkich wielkie z³o¿a nie wyczerpanych, ba! nie poruszonych konfliktów,
ca³e dziedziny ludzkich prze¿yæ, zarówno w z³ym, jak i dobrym. Forma klasyczna czy nie kla-
syczna powie�ci jest rzecz¹ obojêtn¹. Zainteresowanie cz³owiekiem, w ró¿nych jego sytuacjach
moralnych, to w³a�nie to, czego dzi� nie ma, bo byæ nie mo¿e. [Rkps 4 III 1956, z. 3, s. 38�39]

W akapicie zbudowanym wokó³ centralnej metafory �zakneblowanych ust�
autor da³ upust ¿alom od lat trapi¹cym jego �rodowisko. Przedwio�nie roku 1956
nie zapowiada³o jeszcze wielkich zmian w literaturze. Socrealistyczne postulaty
wci¹¿ stanowi³y kanon, od którego mo¿na by³o uciec tylko pisz¹c �do szuflady�.
Powoli jednak, skryte miêdzy wierszami, widoczne poprzez zaniechanie powszech-
nych niedawno praktyk, zbli¿a³o siê �nowe�. Zawieyski konstatowa³:

Dzi� trzecia rocznica �mierci Stalina. W ¿adnej gazecie ani s³owa o tym. A có¿ to dzia³o
siê trzy lata temu? La³y siê panegiryki, hymny, elegie. Nawet D¹browska, wielka pisarka, spla-
mi³a swoje pióro ¿a³obnym artyku³em o Stalinie9. Czyta³o siê to ze wstrêtem i zgroz¹. A dzi�?
Ogólne milczenie niewolników, podleg³ych partii. [Rkps 5 III 1956, z. 3, s. 41]

Kilka dni pó�niej nag³ówki gazet krzycza³y o �mierci Boles³awa Bieruta. Za-
wieyski odpoczywa³ w tym czasie w Zakopanem. Wiadomo�æ o zgonie pierwsze-
go dostojnika PRL dotar³a do niego, kiedy wraca³ ze spaceru do Doliny Jaworzyn-
ki10. Pozostawiony sam na sam ze swoimi my�lami, natychmiast skojarzy³ tê �mieræ
ze s³owem �likwidacja�. Nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e jest to donios³e wydarzenie,
zastanawia³ siê tylko, jakie bêd¹ jego skutki i kto odniesie z nich najwiêksz¹ ko-
rzy�æ. Wspominaj¹c zbrodnie polityczne Bieruta, ubolewa³ jednocze�nie nad smut-
nym koñcem cz³owieka. �Upokarzaj¹cym i z³owrogim� nazywa³ fakt, ¿e w atmo-
sferze powszechnych oskar¿eñ i spekulacji nikt nie zauwa¿a³ tragedii jednostki,
nie okazywa³ szacunku nale¿nego ka¿dej �mierci11. Jako katolik stara³ siê oddzie-
liæ zas³uguj¹ce na potêpienie czyny od osoby, która je pope³ni³a. Pamiêæ podsuwa-
³a mu wspomnienie Stefana Wyszyñskiego i chwilê, kiedy mu �szepn¹³ [...] do
ucha ks. Prymas, ¿e odprawi Mszê �w. w intencji Bieruta�. Za¿y³a znajomo�æ z naj-
wy¿szym hierarch¹ polskiego Ko�cio³a dawa³a pisarzowi pewno�æ, ¿e i teraz uwiê-
ziony kardyna³ bêdzie siê modli³ za duszê swego prze�ladowcy.

W przegl¹danej nazajutrz prasie uderzy³ Zawieyskiego suchy, lakoniczny ton

  9 Mowa o tek�cie M. D ¹ b r o w s k i e j  w bloku Stalin ¿yje w naszych sercach, zamieszczo-
nym na ³amach �Nowej Kultury� (1953, nr 11). Trzy zdania D¹browskiej na ten sam temat opubliko-
wa³o, pod zbiorczym tytu³em Wie�æ, która wstrz¹snê³a Polsk¹, �¯ycie Warszawy� (1953, nr 57),
a dwuzdaniowy fragment tej wypowiedzi powtórzy³ �Przekrój� (nr 414 〈1953〉). O okoliczno�ciach
powstania obu wypowiedzi zob. M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne. Wybór, oprac. T. D r e w-
n o w s k i. T. 2: 1950�1954. Warszawa 1996, s. 374.

10 Wszystkie przytoczone w tym akapicie cytaty i uwagi dotycz¹ce �mierci Bieruta � zob. rkps
13 III 1956, z. 3, s. 46.

11 Oficjalne i prywatne reakcje na �mieræ Bieruta w nieco innym �wietle przedstawi³a w swoim
dzienniku D ¹ b r o w s k a  (Dzienniki powojenne, t. 3: 1955�1959, s. 89�91, 95).
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po�miertnych notatek i brak artyku³ów czy choæby wiêkszych komentarzy doty-
cz¹cych zmar³ego I sekretarza. Zestawiaj¹c tê sytuacjê z tym, co dzia³o siê po
�mierci Stalina, pisarz spodziewa³ siê, ¿e mo¿e to oznaczaæ pocz¹tek �likwidacji
stalinizmu w krajach demokracji ludowej�. Tymczasem jednak, oddaj¹c siê lektu-
rze Notatnika literackiego Tadusza Brezy12, �ledzi³ pierwsze przejawy �nowego�
w literaturze. W wydanym w³a�nie tomie znajdowa³ pasjonuj¹ce, dobrze napisane
szkice, eseje i wspomnienia, które stawia³y ich autora tu¿ obok �z³o�liwego Kot-
ta�. Pochwa³a taka mog³aby siê wydawaæ stronnicza, jako ¿e w ksi¹¿ce znalaz³y
siê te¿ recenzje dwóch, wystawianych przed laty, sztuk Zawieyskiego, Mas³awa
i Ocalenia Jakuba, gdyby nie fakt, ¿e ten pierwszy utwór, zdaniem diarysty, Breza
�w³a�ciwie mocno skrytykowa³�. Cytuj¹c d³u¿szy akapit z omawianej lektury,
Zawieyski opatrzy³ go komentarzem:

Takie to prosto i �licznie powiedziane i jaka w tym m¹dro�æ pisarska! No � i jakie to odle-
g³e i wrogie wszelkim postulatom socrealizmu, którym ten¿e sam Breza podlizywa³ siê w swo-
jej okropnej powie�ci Uczta Baltazara. [Rkps 20 III 1956, z. 3, s. 51]

�Nowe� w polityce i kulturze

Wydarzenia polityczne tymczasem nabiera³y tempa. 20 marca opinia publicz-
na dowiedzia³a siê, ¿e na stanowisko I sekretarza KC PZPR wybrany zosta³ jedno-
my�lnie (i przy akceptacji obecnego na sali obrad Nikity Chruszczowa) Edward
Ochab, bliski wspó³pracownik Bieruta, uchodz¹cy za kontynuatora jego linii poli-
tycznej. Zawieyski pisa³ enigmatycznie o �ogólnym zdziwieniu�, które wywo³a³
ów wybór, i sk³onny by³ traktowaæ sytuacjê jako przej�ciow¹. Wiêcej uwagi po-
�wiêca³ kr¹¿¹cym nieoficjalnie informacjom o ostrej krytyce Stalina przeprowa-
dzonej w lutym, w czasie trwania obrad XX Zjazdu KC KPZR w Moskwie, przez
obecnego I sekretarza tej partii, Nikitê Chruszczowa (zob. rkps 21 III 1956, z. 3,
s. 52)13. Tajny z nazwy, a bardzo ju¿ g³o�ny w �wiecie referat wskazywa³, zda-
niem diarysty, nie tylko na zamiar odciêcia siê nowych w³adz Zwi¹zku Radziec-
kiego od b³êdów poprzedniej ekipy rz¹dowej. Zawieyski dopatrywa³ siê te¿ w po-
lityce Chruszczowa chêci pojednania z Zachodem, ale w¹tpi³, czy spotka siê ona
ze zrozumieniem drugiej strony. �Bardzo ciekawy okres tej generalnej »o d w i l-
¿ y«� � podsumowywa³ w koñcu wszystkie w¹tki. Z tym ostatnim stwierdzeniem
zgadzaæ siê musia³a wiêkszo�æ jego kolegów po piórze, skoro na popo³udniowym
zebraniu polskiego oddzia³u Pen Clubu 21 III 1956 po wyczerpaniu porz¹dku dzien-
nego rozpoczê³a siê dyskusja na aktualne tematy polityczne (zob. rkps 21 III 1956,
z. 3, s. 52)14.

Dwa dni po wystawieniu w swym dzienniku entuzjastycznej oceny Notatniko-
wi literackiemu Brezy przeczyta³ Zawieyski utrzyman¹ w zupe³nie innym tonie

12 T. B r e z a, Notatnik literacki. Szkice, wra¿enia teatralne, wspomnienia. 1939�1954. War-
szawa 1956.

13 Wed³ug autorów publikacji Kartki z PRL. 1944�1970 (t. 1. Poznañ�Warszawa 2005, s. 263)
decyzjê o ograniczonym rozpowszechnianiu w�ród aktywu partyjnego polskiego przek³adu tajnego
referatu Chruszczowa, wyg³oszonego na XX Zje�dzie KPZR w Moskwie (a potem streszczonego
przez autora na VI plenum KC PZPR w Warszawie, 20 III 1956), podj¹³ nowo wybrany sekretariat
KC PZPR 21 III 1956.

14 Zawieyski nie podaje szczegó³ów tej dyskusji.
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recenzjê tej ksi¹¿ki napisan¹ przez m³odego, i jak przyznaje, utalentowanego Jana
B³oñskiego15. Swoim zwyczajem stre�ci³ j¹ w dzienniku, a potem doda³ w³asny
komentarz:

Breza za wszelk¹ cenê chcia³ nad¹¿yæ za histori¹, ale nie nad¹¿y³. Bo gdy zrozumia³ pe³n¹
zimê, ju¿ tymczasem zaczê³a siê odwil¿. I wszystko na nic. Ma on [tj. B³oñski] na my�li rze-
czywi�cie okropn¹ powie�æ Uczta Baltazara. Mimo ¿e Breza tak bardzo pragnie byæ
�w duchu�, �na linii� i w �rodku przemian historii, jest on wed³ug B³oñskiego z innej epoki, ze
�wiata minionego, sprzed wojny.

Sporo w tym racji. Ale najwa¿niejsze jest to, ¿e Breza jest �wietnym eseist¹, czemu ów
krytyk tak¿e nie mo¿e zaprzeczyæ. [Rkps 22 III 1956, z. 3, s. 53]

Wspomnieniowy tom Brezy, potraktowany przez Zawieyskiego jako zwiastun
nowych, pozytywnych zmian w literaturze, oskar¿ony zosta³ przez B³oñskiego
o anachroniczno�æ, a jego autor o koniunkturalizm. �Odwil¿� i jej symptomy nie
by³y pojêciami tak jednoznacznymi, jak by siê mog³o wydawaæ.

Niew¹tpliw¹ nowo�ci¹, i to nie tylko dla Zawieyskiego, by³ �wielki artyku³
[Jerzego] Morawskiego, sekretarza KC, przeciwko Stalinowi� (rkps 25 III 1956,
z. 3, s. 57)16, og³oszony na ³amach �Trybuny Ludu�. Na sygna³ dany z góry ruszy-
³a lawina krytyk i oskar¿eñ wymierzonych w generalissimusa. Zawieyski przegl¹-
da³ je, przecieraj¹c oczy ze zdumienia i nie dowierzaj¹c samemu sobie. Intencja
wszystkich tych wyst¹pieñ wydawa³a mu siê jednoznaczna. S¹dzi³, ¿e nie by³o ni¹
ani d¹¿enie do prawdy historycznej, ani próba naprawienia wyrz¹dzonych krzywd.
Prasowi krytycy Stalina odcinali siê od niechlubnej przesz³o�ci, by odbudowaæ
zaufanie do partii. A tego pisarz nie potrafi³ im wybaczyæ.

Pozbawiony z³udzeñ co do o charakteru zachodz¹cych zmian by³ te¿ Zbigniew
Herbert, zaprzyja�niony z Zawieyskim. M³ody poeta sceptycznie ocenia³ zakoñ-
czon¹ niedawno w Warszawie sesjê Rady Kultury i Sztuki (24�25 marca). Nie
przekonywa³a go ani przeprowadzona tam zdecydowana krytyka mijaj¹cego okre-
su, ani zg³aszane pó�niej postulaty unowocze�nienia sztuki, ani referat Jana Kotta,
który podgrzewa³ reformatorskie nastroje. Zawieyski zgadza³ siê z opiniami przy-
jaciela:

Zbyszek twierdzi s³usznie, ¿e n i e  n a l e ¿ y  u f a æ  �o d w i l ¿ y� ani deklaracjom s³ow-
nym, bo sama zasada, z której wyrastaj¹ rzeczy, jest nienaruszona. Nie atakuje siê podstaw
filozoficzno-ustrojowych marksizmu, atakuje siê tylko jakoby wypaczenia tych �wiêtych,
dogmatycznych i absolutnie prawdziwych zasad. Odwil¿ w kulturze ma udowodniæ spo³eczeñ-
stwu, ¿e w ogóle jest lepiej i ¿e krytyka jest dopuszczana do g³osu i po¿¹dana. Tymczasem

15 J. B ³ o ñ s k i, Breza inny i ten sam. �Przegl¹d Kulturalny� 1956, nr 12.
16 Chodzi o tekst J. M o r a w s k i e g o  Nauki XX Zjazdu KPZR (�Trybuna Ludu� 1956, nr 85

〈z 26 III〉). Autor artyku³u wyja�nia³ m.in. okoliczno�ci powstania kultu jednostki, t³umaczy³, dlacze-
go Stalin mimo b³êdów tak d³ugo utrzymywa³ siê przy w³adzy i jakie stosowa³ represje wobec swo-
ich przeciwników. Przechodz¹c od historii do chwili obecnej Morawski pisa³: �Mimo wypaczeñ
i strat ogólny bilans minionego okresu jest zwyciêski. Socjalizm zwyciê¿y³ w ZSRR, budowê socja-
lizmu podjê³a trzecia czê�æ ludzko�ci. Ruch rewolucyjny we wszystkich krajach, walka wyzwoleñ-
cza narodów przeciw imperializmowi, si³y pokoju na �wiecie � wzros³y do nieznanej przedtem potê-
gi. O ile wiêkszego jeszcze rozmachu i mocy nabierze walka o pokój i socjalizm dziêki przezwyciê-
¿eniu kultu jednostki i wszystkich szkodliwych jego nastêpstw! Wszyscy jeste�my pod wra¿eniem
tych rozleglych perspektyw i tej rewolucyjnej si³y, która p³ynie z XX Zjazdu. Wszyscy jeste�my pod
wra¿eniem bezkompromisowo�ci i odwagi, jak¹ wykaza³o kierownictwo KPZR, stawiaj¹c w tak ostry
i pe³ny sposób sprawê walki z kultem jednostki�.
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n i c  s i ê  w   ¿ y c i u  s p o ³ e c z n y m  n i e  z m i e n i a  i   n i e  m o ¿ e  s i ê  z m i e n i æ.
[Rkps 28 III 1956, z. 3, s. 59]

Do wspólnych pogl¹dów autor zapisków do³¹czy³ jeszcze dalej id¹ce w³asne
spostrze¿enia:

Twierdzê te¿, ¿e ten ustrój mo¿e istnieæ jedynie w oparciu o dyktaturê, i to krwaw¹, i mo-
¿e dzia³aæ strachem, krymina³ami, zbrodni¹. Je�li tego nie ma, nic go nie uchroni od... dialekty-
ki ¿ycia. [Rkps 28 III 1956, z. 3, s. 59]

Takie konstatacje nie stanowi³y prze³omu w my�leniu pisarza o otaczaj¹cej go
rzeczywisto�ci. Jego s¹dy krystalizowa³y siê przez lata, a rewelacje g³oszone na
fali �odwil¿y� od dawna uwa¿a³ za oczywiste fakty. Wiedzia³ jednak, ¿e w jego
otoczeniu s¹ ludzie g³êboko cierpi¹cy, odkrywaj¹ bowiem dopiero teraz fa³sz i mia³-
ko�æ ideologii, której podporz¹dkowali ca³e swoje prywatne i zawodowe ¿ycie.
Szczególne wspó³czucie okazywa³ Jerzemu Andrzejewskiemu. W jego intencji
modli³ siê gor¹co w Wielki Pi¹tek w Laskach, polecaj¹c Bogu cz³owieka, �który
bardzo siê mêczy� (rkps 30 III 1956, z. 3, s. 63)17.

Z drugiej jednak strony, Zawieyski nie potrafi³ ukryæ, ¿e pewne prawdy ods³a-
niane teraz na ³amach prasy, jak chocia¿by ca³a seria artyku³ów odk³amuj¹cych
historiê i znaczenie Armii Krajowej, na nim samym te¿ robi¹ ogromne wra¿enie.
Nie dlatego, ¿eby wcze�niej o nich nie s³ysza³, ale z racji miejsca, gdzie o nich
wspominano, i wskutek zdziwienia, ¿e szeptane wcze�niej informacje, za których
przekazywanie mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia, ukazywa³y siê teraz na pierwszych
stronach gazet. Podczas lektury prasy uczuciu zdumienia towarzyszy³o niejedno-
krotnie obrzydzenie i zgorszenie � zw³aszcza wtedy, gdy publicznie wyznawali
swoje grzechy wczorajsi wysocy urzêdnicy, stra¿nicy fa³szywej idei. Tak odebra³
Zawieyski artyku³ Stefana ̄ ó³kiewskiego, kierownika Wydzia³u Kultury KC PZPR,
opublikowany na ³amach �Nowej Kultury�18. Bywa³o te¿, ¿e za po�rednictwem
druku trafia³y do autora sygna³y, na które kiedy� niecierpliwie czeka³, a teraz nie
bardzo chyba wiedzia³, co o nich s¹dziæ. Bez s³owa komentarza przepisa³ do dzien-
nika dowcip na swój temat znaleziony w tym samym numerze �Nowej Kultury�19.

17 O Andrzejewskim pisa³ Z a w i e y s k i  (rkps 3 III 1956, z. 3, s. 37�38) w tym kontek�cie ju¿
wcze�niej, m.in.: �W okresie gdy Andrzejewski obnosi³ z ostentacj¹ swój komunizm i przynale¿no�æ
do partii, szydzi³ z Lorda Jima i z Conrada. Dramat postaw moralnych, tak w³a�ciwy Conradowi, by³
klasycznym przyk³adem wrogo�ci dla epoki socjalizmu. Teraz Andrzejewski wraca na dawne pozycje,
pokonany, rozbity u »czarnych brzegów zw¹tpienia«. Dlatego tylko tak �wietnie zrozumia³ Lorda Jima.
Ale nie jest to wszystko, co móg³by o nim powiedzieæ; gdyby mia³ odwagê, musia³by mówiæ o sobie,
o naszej epoce i o »dramacie subiektywnej winy wobec �wiatopogl¹du«. Proces zakwestionowania
Conrada z zasad marksizmu przeprowadzi³ kiedy� Jan Kott w ksi¹¿ce Mitologia i realizm. Naturalnie �
zamierzone odarcie Conrada i jego �wiata z mitów doprowadzi³o do mitów nowych�.

18 Chodzi o artyku³ S. ¯ ó ³ k i e w s k i e g o  O niektórych opó�nieniach krytyki (�Nowa Kul-
tura� 1956, nr 14). Opinia Zawieyskiego o tym tek�cie � zob. rkps 1 IV 1956, z. 3, s. 63.

19 Zob. rkps 1 IV 1956, z. 3, s. 63: �Komunikat PAP g³osi, ¿e minister Sokorski podsumowa³
XIX sesjê Rady Kultury nastêpuj¹cym wnioskiem: »partyjna sztuka � to sztuka prawdziwa danego
artysty, sztuka jego najwiêkszej potrzeby, sztuka taka, w której dochodzi do pe³nej jedno�ci jego
sumienie, jego wizja i jego ideologia«. Wynika z tego jasno, ¿e idealnie partyjnym artyst¹ jest na
przyk³ad Jerzy Zawieyski. Pisze na pewno z wewnêtrznej potrzeby. W jego sztuce dochodzi do pe³nej
jedno�ci jego sumienie, jego wizja i jego ideologia. Cenimy Zawieyskiego, ale nie za partyjno�æ jego
sztuki. Chyba, ¿e chodzi o partiê bryd¿a z ksiêdzem proboszczem. To prosimy bardzo � bez wzglêdu
na drobne ró¿nice zdañ co do losów �wiata. I tego, i tamtego�. Wzmianka o Zawieyskim Skutki
po�piechu, podpisana: jp, zamieszczona zosta³a w rubryce Noty (�Nowa Kultura� 1956, nr 14).
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Marzenie o powrocie do popularno�ci w jakim� stopniu ta notatka zaspokaja³a, ale
by³a to pochwa³a w¹tpliwa.

 Wzrastaj¹ca swoboda wypowiedzi prasowych zdawa³a siê sprzyjaæ d¹¿eniom
do reaktywowania �Tygodnika Powszechnego� i �Znaku�. Podjêcie starañ o przy-
wrócenie obu tym tytu³om ich pierwotnych sk³adów redakcyjnych obiecali sobie
dawni cz³onkowie tych zespo³ów, z którymi 6 IV 1956 Zawieyski spotka³ siê u Zofii
Morstinowej. Szanse na powodzenie takich dzia³añ zmienia³y siê z dnia na dzieñ.
Ju¿ nazajutrz rozesz³a siê wiadomo�æ o rehabilitacji wiê�niów politycznych, m.in.
W³adys³awa Gomu³ki. Równocze�nie jednak, w sposób oceniony jako �wulgarny
i agresywny�, I sekretarz KC PZPR, Edward Ochab, potêpi³ koncepcje polityczne
by³ego sekretarza generalnego KC PPR.

Echa wielkiej polityki coraz g³o�niej odzywa³y siê te¿ w �rodowisku literac-
kim. Na 9 kwietnia zaplanowano zebranie dyskusyjne w ZLP, po�wiêcone refera-
towi Chruszczowa o Stalinie. Ostatecznie datê spotkania przesuniêto na 20 kwiet-
nia, ale nie do wszystkich zainteresowanych informacja o tej zmianie dotar³a. Pod
siedzib¹ zwi¹zku spotkali siê Zawieyski i Adolf Rudnicki. Ten pierwszy zanoto-
wa³ potem:

Gdy tak rozmawiali�my, stoj¹c naprzeciw ko�cio³a Wizytek, kto� przechodz¹c � nisko,
bardzo nisko siê uk³oni³. Kto? Putrament!20 By³o to tak dziwne, ¿e zapyta³em Adolfa, czy Pu-
trament nie jest pijany? Zapewni³, ¿e nie. Wobec tego, có¿ za odmiana? [Rkps 9 IV 1956, z. 3,
s. 67]

Odmiana, która jednym kaza³a nisko siê k³aniaæ niegdysiejszym wrogom czy
okazywaæ szacunek ludziom wcze�niej w ogóle nie dostrzeganym, innym doda-
wa³a skrzyde³ i odwagi, popycha³a ich do czynów, które jeszcze kilka miesiêcy
temu oceniono by jako walkê z wiatrakami. Po spotkaniu z Putramentem z³o¿y³
Zawieyski wizytê swemu serdecznemu przyjacielowi, ksiêdzu Ziei, który poinfor-
mowa³ go, ¿e w³a�nie wys³a³ do KC PZPR list z ¿¹daniem uwolnienia prymasa
Wyszyñskiego. Kap³an wykorzysta³ sprzyjaj¹c¹ atmosferê polityczn¹ do podjêcia
próby przywrócenia wolno�ci internowanemu kardyna³owi. O tym, jaki u¿ytek
z poszerzaj¹cej siê swobody wypowiedzi zrobili uczestnicy marcowej Rady Kul-
tury i Sztuki, donosi³ nazajutrz numer 14 �Przegl¹du Kulturalnego�. Zawieyski
czyta³ to pismo z odraz¹. Brzydzi³ siê stwierdzeniem Przybosia: �nie ma cz³owieka
my�l¹cego, który by nie uwa¿a³, ¿e przysz³o�æ nale¿y do komunizmu� (rkps 10 IV
1956, z. 3, s. 68)21, a dla ministra, W³odzimierza Sokorskiego, nie znajdowa³ nic
wiêcej ponad lito�æ:

Naturalnie w dyskusji wylaz³o widmo Stalina, którym siê wzajemnie straszono i szanta-
¿owano. Stare byki ³ama³y rêce i kwili³y: jak to siê mog³o staæ? Naiwne dzier¿ymordy! Ode-
rwani od ¿ycia i od mas nie wiedz¹ i nie wiedzieli o tym, o czym od dawna wie ka¿dy robot-
nik, ka¿da baba wiejska. Dla nich to, co siê dzieje, to �trzêsienie ziemi�, które dopiero teraz
nasta³o.

Z najwy¿szym obrzydzeniem czyta siê wypowied� Sokorskiego, który dzi� odwo³uje po-
stulaty realizmu socjalistycznego, sformu³owane po raz pierwszy na Zje�dzie w Szczecinie.
By³em jedynym mówc¹, który siê temu przeciwstawi³. Wyg³osi³em wielk¹, godzinn¹ mowê.

20 Jerzy P u t r a m e n t  (1910�1986), prozaik, poeta i publicysta, by³ w tym czasie sekreta-
rzem Zarz¹du G³ównego ZLP.

21 Fragment dotyczy tekstu J.  P r z y b o s i a  Co wiêc czyniæ nale¿y? (�Przegl¹d Kulturalny�
1956, nr 14).
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Te r a z  S o k o r s k i  p r z e m a w i a  n i e o m a l  m o i m i  m y � l a m i  i   m o i m i  s ³ o-
w a m i.

Mo¿na mieæ tylko lito�æ dla takich jak on. [Rkps 10 IV 1956, z. 3, s. 68]22

Pytanie o to, komu i do czego potrzebna jest �odwil¿�, nieustannie powraca³o.
Artyku³ Stefana Kozickiego K³opot z wrogiem, zamieszczony na ³amach tygodni-
ka �Po prostu�, porazi³ Zawieyskiego po³¹czeniem doskona³o�ci warsztatu, szcze-
ro�ci i perfidii zarazem23. Zaskakuj¹ca teza g³osz¹ca, ¿e prze¿ywany w³a�nie gor¹-
cy okres historii jest najlepszym momentem do rozpoznania wroga, bo ten sam siê
teraz ujawnia, znalaz³a rych³o swoist¹ realizacjê w �rodowisku literackim. Wróg
zdemaskowa³ siê 20 kwietnia, podczas pierwszej czê�ci zebrania organizacji par-
tyjnej ZLP w Warszawie. W otwartym dla wszystkich, tak¿e bezpartyjnych cz³on-
ków zwi¹zku spotkaniu, w obecno�ci sekretarza KC PZPR, Jerzego Morawskie-
go, w�ród zdecydowanych krytyków starych porz¹dków wyró¿ni³ siê poeta i pro-
zaik Jan Wyka. Referuj¹c wyst¹pienie tego ideowego komunisty, by³ego cz³onka
KPP i uczestnika wojny domowej w Hiszpanii, Zawieyski pisa³:

Tutaj pad³y s³owa ostateczne, druzgocz¹ce i prawdziwie rewolucyjne. Powiedzia³ o Ocha-
bie, ¿e to Stalin, na co zareagowa³ ostro Putrament, ale znów sala stanê³a ostro w obronie
przemawiaj¹cego. Wyka domaga³ siê ust¹pienia ca³ego Komitetu Centralnego partii jako za-
do�æuczynienia wobec spo³eczeñstwa za dotychczasow¹ politykê opart¹ na metodach zbrodni-
czych. Ten fragment by³ przyjêty gor¹cymi oklaskami. [...] Domaga³ siê wyplenienia kasty
biurokracji, która trzyma siê kurczowo w³adzy. Jednym z przejawów zbiurokratyzowania ¿y-
cia kulturalnego jest miêdzy innymi przerost centralnych urzêdów, takich np. jak Centralny
Urz¹d Wydawniczy i Urz¹d Kontroli Prasy. ¯¹da³, aby usun¹æ te �wrzody na ty³ku kultury�.
Co do Gomu³ki mia³ Wyka inne zdanie. I tutaj powsta³a w sali opozycja bardzo silna. Putra-
ment znów wy³, krzycza³ i uspakaja³. Dowiod³o to niezbicie, ¿e problem Gomu³ki jest zapalny
i niesie mo¿liwo�æ g³êbokiego konfliktu dla partii. [Rkps 20 IV 1956, z. 3, s. 78]24

Gwa³towna, emocjonalna mowa Wyki (która znalaz³a swój fina³ dopiero po
tygodniu), by³a tylko jednym z wielu istotnych punktów tego zebrania. Wcze�niej
sala tupaniem przerwa³a wyst¹pienie prezesa ZLP, �znanego »sztywniaka«� Leo-
na Kruczkowskiego, z zainteresowaniem natomiast wys³ucha³a przemówienia Je-
rzego Pytlakowskiego, który postulowa³ konieczno�æ nowego spojrzenia na osobê
i politykê Gomu³ki, a jednocze�nie domaga³ siê ukarania �stalinistów� (podobne
wnioski zg³osi³ pó�niej Jerzy Kierst). Pomys³ stworzenia niezale¿nego, �niemar-
ksistowskiego pisma� przedstawi³ Stefan Kisielewski, Pawe³ Hertz zachêca³ do
zwo³ania zjazdu ZLP, a (Andrzej?)25 Wasilewski ¿¹da³ zawieszenia cenzury. Po
wyst¹pieniu Wyki zabierali g³os jeszcze inni mówcy, podkre�laj¹cy konieczno�æ
rozliczeñ i zmian, m.in.: Józef Ku�mierek, Henryk Gaworski, Seweryn Pollak i Wi-
told Wirpsza. Zawieyski zapamiêta³ te¿, ¿e Adam Wa¿yk �kaja³ siê z powodu pro-
pagowania estetyki marksistowskiej i socrealizmu�, a Grzegorz Lasota, omawia-
j¹c przyczyny konfliktu Gomu³ki z parti¹, wskazywa³ na politykê ZSRR, Stalina
i Beriê.

22 Fragment dotyczy tekstu W. S o k o r s k i e g o  Fakty i wnioski (jw.).
23 Chodzi o artyku³ S. K o z i c k i e g o  K³opot z wrogiem (�Po prostu� 1956, nr 16). Opinia

Z a w i e y s k i e g o  o tym tek�cie � zob. rkps 15 IV 1956, z. 3, s. 72.
24 St¹d tak¿e informacje o pozosta³ych punktach zebrania.
25 Zawieyski podaje w tym miejscu tylko nazwisko, ale prawdopodobnie chodzi o Andrzeja

Wa s i l e w s k i e g o, urodzonego w r. 1928 krytyka literackiego i publicystê, od r. 1951 cz³onka
zespo³u redakcyjnego �Nowej Kultury�.
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Odwil¿ czy znowu przymrozek?

Zanim dosz³o do drugiej czê�ci partyjnego zebrania literatów, Zawieyski mia³
ju¿ za sob¹ lekturê referatu Chruszczowa O kulcie jednostki i jego przejawach.
Kopiê przemówienia po¿yczy³ mu dobry znajomy Micha³ Bogus³awski (okre�la-
ny w dzienniku zawsze zdrobnia³¹ form¹ imienia: Elu�), komunista z przekona-
nia, któremu po odkryciu rozziewu miêdzy teori¹ a praktyk¹ Stalina cynizm wy-
da³ siê jedynym sposobem na ¿ycie. Komentuj¹c referat w dzienniku, pisarz pod-
kre�la³, ¿e �rewelacje Kierownictwa Partii s¹ szydercze, diaboliczne, potworne
w swej moralnej ohydzie� (rkps 26 IV 1956, z. 3, s. 85). Odczuwa³ wstrêt do kry-
tyki, która wskazuj¹c jednego winnego, rozgrzesza³a pozosta³ych wspó³twórców
systemu. Teza o fasadowo�ci zmian inspirowanych przez tych, którzy potêpiaj¹c
innych, unikali uderzenia we w³asne piersi, mia³a zyskaæ jeszcze jedno uzasadnie-
nie ju¿ nazajutrz.

27 kwietnia obrady literatów zaczê³y siê od uchwalenia protestu przeciwko
wyst¹pieniu genera³a Kazimierza Witaszewskiego, cz³onka KC PZPR i szefa G³ów-
nego Zarz¹du Politycznego Wojska Polskiego. Za niedopuszczalny uznano spo-
sób, w jaki genera³ podczas swego przemówienia na zebraniu robotników w £o-
dzi skrytykowa³ inteligenckie dyskusje w prasie. Przypomniano obra�liwe s³owa,
których u¿y³ w odniesieniu do Antoniego S³onimskiego komentuj¹c jego udzia³
w marcowym posiedzeniu Rady Kultury i Sztuki. Po tej symbolicznej obronie
wolno�ci s³owa nast¹pi³o kilka przemówieñ, które Zawieyskiemu wyda³y siê na
tyle nudne, ¿e na godzinê opu�ci³ salê. Kiedy znowu siê w niej pojawi³, dyskuto-
wana w³a�nie by³a sprawa Jana Wyki. Mówca najg³o�niej poprzednio oklaskiwa-
ny stan¹³ za wypowiedziane tydzieñ wcze�niej s³owa przed s¹dem partyjnym!
Zestawienie Ochaba ze Stalinem nie usz³o mu bezkarnie. Korzystaj¹c z prawa do
obrony, �Wyka nie kaja³ siê, lecz wyja�nia³ swoje tezy i podtrzymywa³ je nadal�
(rkps 27 IV 1956, z. 3, s. 86), s³owem � dawa³ swoim zachowaniem sztandarowy
przyk³ad postawy opisywanej we wspomnianym ju¿ artykule Kozickiego K³opot
z wrogiem. Jako ujawniony na w³asne ¿yczenie wróg zosta³ publicznie napiêtno-
wany26.

Z kolejnych g³osów w dyskusji za godne zapamiêtania uzna³ Zawieyski s³owa
Seweryny Szmaglewskiej �o rozczarowaniu m³odego pokolenia pisarzy socjali-
stów� i wypowied� Mieczys³awa Jastruna o powinno�ciach literatury wzglêdem
narodu, a tak¿e zg³oszone przez Marka Antoniego Wasilewskiego27 ¿¹danie uwol-
nienia prymasa Wyszyñskiego. Fatalne wra¿enie zrobi³ na autorze dziennika Pu-
trament ze swoj¹ analiz¹ przyczyn dyktatury Stalina i rozpacz¹, ¿e po odrzuceniu
sowieckich wzorców nie ma czym ich zast¹piæ. �Haniebne�, a przy tym �drêtwe�

26 Konsekwentny w g³oszeniu swoich pogl¹dów Jan Wyka zosta³ w r. 1959 pozbawiony cz³on-
kostwa w PZPR. Nawi¹zuj¹c do jego postawy na kwietniowym zebraniu literatów Z a w i e y s k i
(rkps 10 V 1956, z. 4, s. 6 〈97〉) zanotowa³ pó�niej: �Cytowano mi dzisiaj z pamiêci wypowiedzi
niektórych dostojników po �mierci Stalina. Wiêc Ochab na akademii ¿a³obnej mówi³, ¿e »Stalin
orlim wzrokiem przenika³ przysz³o�æ, która jakoby nie mia³a dla niego tajemnic«. Dzi� za porówna-
nie go ze Stalinem poci¹gaj¹ takiego Jana Wykê przed s¹d partyjny!�.

27 Imiona Marek Antoni pojawiaj¹ siê obok nazwiska Wasilewski dopiero w relacji z dru-
giej czê�ci zebrania (rkps 27 IV 1956, z. 3, s. 86), prawdopodobnie dla odró¿nienia urodzonego
w r. 1924 poety, prozaika i publicysty, zwi¹zanego z pras¹ PAX-owsk¹, od bardziej znanego An-
drzeja Wasilewskiego, który zabiera³ g³os 20 kwietnia.
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przemówienie wyg³osi³ na koniec najwa¿niejszy przedstawiciel partii, Morawski.
Wylicza³ dane z �Rocznika Statystycznego�, okrasza³ je frazesami i podkre�la³
osi¹gniêcia gospodarcze Polski pod rz¹dami PZPR. Przedstawi³ te¿ swoj¹ wizjê
demokracji:

Nie pozwolimy � mówi³ � na szerzenie siê obcych nam pogl¹dów ani pogl¹dów wrogich.
Nie dopu�cimy do liberalizmu na wzór pañstw bur¿uazyjnych. O jak¹ wiêc demokracjê cho-
dzi? � O demokracjê na gruncie dyktatury proletariatu � stwierdzi³ z moc¹. By³y tu g³osy �
mówi³ � by powsta³o niezale¿ne pismo katolickie. Nie powstanie, bo na to nie pozwolimy.
Wyst¹piono tu z ¿¹daniem zwolnienia Wyszyñskiego, ba, nie tylko idzie o to by go zwolniæ,
ale by móg³ wróciæ na stolicê prymasowsk¹! Nigdy to nie nast¹pi! Nie pozwolimy na to! By³y
te¿ g³osy w Sejmie, domagaj¹ce siê wprowadzenia religii w szko³ach. Nie zgodzimy siê na to
i nie dopu�cimy, by szerzy³ siê zabobon i magia z czasów �redniowiecza!

Na sali p o w i a ³ o  m r o z e m. S³uchano tego z zawstydzeniem. Takie odebra³em wra¿e-
nie. [Rkps 27 IV 1956, z. 3, s. 87]

Na zakoñczenie sekretarz KC PZPR odniós³ siê do polityki kulturalnej pañ-
stwa i dopu�ci³ powstawanie nowych grup i kierunków artystycznych, wszak¿e
pod warunkiem, ¿e opieraæ siê bêd¹ na �wiatopogl¹dzie komunistycznym. Odda-
j¹c reakcjê sali na te s³owa Zawieyski zapisa³:

Ci, co przemawiali, ci, co uczestniczyli biernie � zostali w jaki� sposób moralnie spolicz-
kowani. Drêtwa mowa Morawskiego zapowiada³a p i ê � æ, d ³ a w i e n i e  k r y t y k i
i   s z t y w n y  k u r s  p a r t i i. [Rkps 27 IV 1956, z. 3, s. 87]

Niejako na marginesie ca³ej relacji znalaz³a siê wyrwana z kontekstu wypo-
wied� Artura Sandauera: �O d w a g a  t e r a z  s t a n i a ³ a, r o z u m  p o d r o ¿ a ³�.
Diarysta pozostawi³ j¹ bez komentarza.

Symptomy �odwil¿y� przeplata³y siê z kolejnymi falami �przymrozków�. Wio-
sna w polityce pozostawa³a daleko za t¹ w kalendarzu i w przyrodzie. Optymizmem
napawa³a wiadomo�æ z 18 maja o zwolnieniu z wiêzienia Jerzego Brauna, literata,
filozofa i dzia³acza politycznego zarazem. Krokiem naprzód wydawa³a siê propozy-
cja wydania ksi¹¿ki zbiorowej upamiêtniaj¹cej �hamowanie� literatury po zje�dzie
szczeciñskim, przedstawiona na zebraniu ZLP 6 dni pó�niej28. Ale ju¿ rozmowa
z Iren¹ Eichlerówn¹ z 26 maja, w której wybitna aktorka u�wiadamia³a Zawiey-
skiemu, ¿e charakter jego twórczo�ci nie odpowiada wymogom literatury socjali-
stycznej i dlatego jego dramaty nie bêd¹ grane w Warszawie, zmusza³a do gorz-
kich przemy�leñ, zakoñczonych stwierdzeniem, i¿ lepiej pisaæ do szuflady, ni¿
�siê staæ »dostawc¹« sztuk na popyt� (rkps 26 V 1956, z. 4, s. 18 〈109〉)29.

28 Chodzi o tom zbiorowy Rachunek pamiêci, zawieraj¹cy wypowiedzi pisarzy na temat nacis-
ków i represji, jakie spotyka³y ich w okresie stalinowskim ze strony cenzury oraz innych instytucji
pañstwowych � zob. przypis 7. Z a w i e y s k i  (rkps 24 V 1956, z. 4, s. 16 〈107〉) pisze: �zgodzi³em siê
na udzia³ w tej pracy ze wzglêdów historycznych�. Szkic-wspomnienie do �bia³ej ksiêgi Zwi¹zku Lite-
ratów� przygotowa³ te¿ m.in. M. J a s t r u n  (Dziennik 1955�1981. Oprac. M. R y d l o w a. Kraków
2002, s. 69�70. Odmówi³a natomiast swojego udzia³u w tym tomie D ¹ b r o w s k a  (op. cit., t. 3, s. 109):
�Nie mam wcale zamiaru wej�æ do ich ksi¹¿ki razem z Andrzejewskim, Jasienic¹ et comp., i to do
ksi¹¿ki, w której bêdzie drukowany list do Bieruta! Dot¹d by³ przymus mówienia. Przymus drukowa-
nia w nieodpowiednim towarzystwie. S¹dzê, ¿e nadszed³ czas, kiedy nale¿y jak najbardziej korzystaæ
ze swobody milczenia. Bo nie potrwa. Odpisa³am bardzo serdecznie, ale odmownie�.

29 Skutki dzia³alno�ci cenzury pañstwowej bole�nie odczu³ w tym czasie m.in. J a s t r u n  (op.
cit., s. 49).
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�My� i �oni�

Przegl¹daj¹c numer 19 �Nowej Kultury� Zawieyski zwróci³ uwagê na artyku-
³y po�wiêcone Armii Krajowej i krytyce powstania warszawskiego, opisywanego
w kategoriach niepotrzebnych, romantycznych uniesieñ30. Polemika z tezami znaj-
dowanymi w pi�mie wype³ni³a ponad stronicê zeszytowych zapisków. Zawieyski
broni³ prawdy, która �nale¿y do ludzi szalonych, nie do ludzi rozs¹dnych�, wska-
zywa³ na �szaleñców� dzi� jeszcze odsiaduj¹cych za tê prawdê wyroki i podkre-
�la³, ¿e walka, chocia¿ nierówna, wci¹¿ trwa. Pojêcia �my� nie rozci¹ga³ tym ra-
zem na kolegów po piórze. Przeciwnie, arty�ci i intelektuali�ci ulegli wed³ug nie-
go prymatowi zdrowego rozs¹dku:

Rozs¹dek nakaza³by podporz¹dkowanie siê przemocy i sile, pos³uch bezwzglêdny. Tak
post¹pi³o przecie¿ wielu intelektualistów, prawie bez reszty wszyscy ludzie nauki i sztuki, któ-
rzy zawsze byli sumieniem narodu. [Rkps 5 V 1956, z. 3, s. 93]

Tymi, którzy wci¹¿ �nie zdjêli z g³owy he³mów�, byli na hañbê pozosta³ych
robotnicy i ch³opi. Przekonanie, którego s³uszno�æ mia³y potwierdziæ ju¿ wkrótce
wypadki poznañskie, nakazywa³o pisarzowi s³uchaæ g³osu w³asnego sumienia, nie
czerpaæ ¿adnych korzy�ci ze wspó³udzia³u w systemie. Z tego te¿ powodu kilka-
krotnie odpowiada³ odmownie na propozycjê wyjazdu do Londynu na miêdzynaro-
dowy kongres Pen Clubu, w charakterze delegata polskiego oddzia³u. Pokusa jed-
nak by³a zbyt silna, zbyt czêsto podsuwana. Dnia 21 maja pisa³ w dzienniku:

Jadê jednak do Londynu. Poniewa¿ nie jedzie Putrament i poniewa¿ daj¹ mi paszport na
miesi¹c � wyrazi³em zgodê, choæ z pewnymi oporami. O mój udzia³, raczej o cofniêcie rezygna-
cji, prosili te¿ Koledzy. Przekonano mnie, ¿e moje powody, które poda³em, s¹ tylko manifestacj¹,
ju¿ i tak dokonan¹, bo w³adze o tym wiedz¹. Wiêc siê zgodzi³em. [Rkps 21 V 1956, z. 4, s. 14
(105)]31

To niewielkie ustêpstwo sta³o siê wyznacznikiem nowego okresu w ¿yciu Za-
wieyskiego. Pisarz znajdowa³ coraz mniej powodów, by przed³u¿aæ wspominane
z dum¹, kilkuletnie �milczenie� artystyczne. Otwieraj¹ce siê perspektywy druku,
scenicznych premier32 i zagranicznych wyjazdów sk³onny by³ uznaæ za przejaw zmian
otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci, nie za� siebie samego. A je�li nawet zawiera³ teraz
ma³e kompromisy z w³asnym sumieniem, to nie nosi³y one, w jego mniemaniu, zna-
mion zdrady. Czu³ pogardê i lito�æ zarazem dla ludzi pokroju Jerzego Hordyñskiego
czy Jaros³awa Iwaszkiewicza, którzy po �mierci Stalina pisali o dyktatorze peany.
On sam nadal trwa³ po drugiej stronie barykady. Zgadza³ siê z Zygmuntem Kubia-
kiem, W³adys³awem Señk¹ i Januszem Zab³ockim, komentuj¹cymi utworzenie PAX-
-owskiego pisma �Kierunki�: �w r a c a  p r z y m r o z e k� (rkps 10 V 1956, z. 4, s. 6

30 Chodzi o teksty: Z. F l o r c z a k, Reminiscencje i historia. �Nowa Kultura� 1956, nr 19. �
T. C i e � l a r c z y k, Do zabieraj¹cych g³os w sprawie Armii Krajowej. Jw. � B. K., G³os z AL-u. Jw.
Refleksje Z a w i e y s k i e g o  � zob. rkps 5 V 1956, z. 3, s. 93.

31 Decyzja ta nie u wszystkich znajomych Zawieyskiego znalaz³a uznanie. 5 dni pó�niej jej
podjêcie wyrzuca³a mu Alina Go³êbiowska, pracuj¹ca wówczas jako redaktor w dziale polskiej lite-
ratury wspó³czesnej w �Czytelniku�. W �duchu wielkiej ¿yczliwo�ci� wytknê³a te¿ pisarzowi zgodê
na wznowienie w �Czytelniku� jego debiutanckiej powie�ci Gdzie jeste�, przyjacielu? � zob. rkps 26
V 1956, z. 4, s. 18 (109).

32 W tym czasie trwa³y ju¿ przygotowania do wystawienia dramatu J. Z a w i e y s k i e g o
Wysoka �ciana w Teatrze Poezji w Krakowie.
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〈97〉). Widzia³, ¿e szanse na pozytywne zmiany w Polsce malej¹, ale prywatnie naj-
bardziej prze¿ywa³ ujawniaj¹ce siê w³a�nie teraz ob³udê, cynizm, nihilizm. Z m³o-
do�ci, która up³ynê³a mu w nêdzy, ze spo³ecznikowskiej dzia³alno�ci w przedwojen-
nym Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
�Wici�, w Zwi¹zku Teatrów i Chórów Ludowych, a potem w Instytucie Teatrów
Ludowych wyniós³ g³êbokie poszanowanie dla ludzi lewicy. Powracaj¹c w 1942
roku do wiary katolickiej, nie przekre�la³ totalnie ideologii, któr¹ przedtem wyzna-
wa³, ale wybiera³ inn¹, nadrzêdn¹, szerzej ogarniaj¹c¹ potrzeby ludzkie. To, co dzia-
³o siê teraz w nim samym, porównywa³ do globalnej katastrofy:

U�wiadomi³em sobie, ¿e moje o s o b i s t e  �t r z ê s i e n i e  z i e m i� polega na tym, i¿
s t r a c i ³ e m  p r z e c i w n i k a  i d e o w e g o, z którym odbywa³em dialog. Chocia¿ od daw-
na odrzuci³em ca³¹ filozoficzn¹ wersjê marksizmu, to jednak wydawa³o mi siê, ¿e marksizm
jako teoria ekonomiczna i jako przebudowa spo³eczna niesie niezaprzeczalne warto�ci. Wie-
rzy³em te¿, ¿e wyznawcy marksizmu, komuni�ci, to ludzie ideowi, fanatycy, nieraz posêpni,
ale tacy, dla których s³u¿ba idei jest ponad wszystkim. � Tymczasem w �wietle ostatnich wyda-
rzeñ i rewelacji okazuje siê, ¿e marksizm przyniós³ nêdzê, i to nêdzê zorganizowan¹, wrêcz
katastrofê, w dziedzinie ideowej przyniós³ same klêski, choæby tê, ¿e zdo³a³ do g³êbi zdepra-
wowaæ m³odzie¿, pchaj¹c ja w otch³anie nihilizmu. A ludzie, o których my�la³o siê, ¿e s¹ odda-
ni jedynie idei � okazali siê klanem ³obuzów, cyników, oszustów, którzy dorwali siê do w³adzy,
przyjêli styl bur¿uazyjnego ¿ycia i dr¿¹ o swoje stanowiska. Mog¹ bez zaj¹knienia siê czyniæ
samokrytykê, która jest wysokiej rangi ob³ud¹, mog¹ wyzbyæ siê honoru i prostej, ludzkiej
uczciwo�ci, mog¹ nade wszystko k³amaæ, k³amaæ, k³amaæ! [Rkps 11 V 1956, z. 4, s. 6 (97)]

Fa³sz i dwulicowo�æ zarzucane kolegom po piórze obserwowa³ te¿ Zawieyski
i w gronie najbli¿szych znajomych (jak choæby na weselu Micha³a Bogus³awskie-
go, gdzie wznoszono toasty na cze�æ Stalina), i w�ród polityków najwy¿szej rangi
(jak Edward Ochab, obra¿ony porównaniem do radzieckiego przywódcy). Prze-
konanie o bankructwie samej idei komunizmu nie oznacza³o jednak (jak by siê mog³o
nies³usznie wydawaæ na podstawie wyimkowej lektury zapisu z 11 maja) totalne-
go potêpienia wszystkich komunistów. Przeciwnie, Zawieyski by³ g³êboko poru-
szony samobójstwem Aleksandra Fadiejewa, które odebra³ jako �protest moralny
przeciw ohydzie cynizmu� (rkps 15 V 1956, z. 4, s. 9 〈100〉)33, a jeszcze wiêksze
wra¿enie wywiera³y na nim rozmowy z chor¹ pani¹ S. Ta chora na reumatyzm, od
lat nie opuszczaj¹ca ³ó¿ka, ¿ona wysokiego dygnitarza partyjnego i pañstwowego
(st¹d w dzienniku tylko dyskretne ograniczenie nazwiska do inicja³u34) sama zwróci-
³a siê do pisarza z pro�b¹ o zawarcie znajomo�ci. Potrzebowa³a rozmowy o religii
i swoich duchowych rozterkach. Jej m¹¿, który czasami w³¹cza³ siê do tych dys-
kusji, opowiada³ o potrzebie Boga i religii w sposób, który budzi³ podziw katolic-
kiego dramaturga. To od niego Zawieyski us³ysza³:

Prawdziwym kryzysem, jaki �wiat prze¿ywa � to kryzys natury moralno-religijnej. Je¿eli
nie ma o³tarza, na którym czci siê Boga, wtedy ¿ycie spo³eczne zatraca swój cel i d¹¿enia
wy¿szej natury. [Rkps 27 V 1956, z. 4, s. 19 (110)]

33 Motywacja samobójstwa Fadiejewa by³a zapewne bardziej z³o¿ona i nie tak szlachetna, jak j¹
ocenia³ Zawieyski. Targniêcie siê na w³asne ¿ycie mo¿na by te¿ w tym wypadku t³umaczyæ jako próbê
ucieczki przed kompromitacj¹. Przypuszcza siê, ¿e Fadiejew mia³ powody, by obawiaæ siê ujawnienia
swej wspó³pracy z w³adzami radzieckimi przy uk³adaniu list pisarzy skazywanych na represje.

34 Dok³adnych personaliów pañstwa S. nie uda³o siê dotychczas ustaliæ. W kwietniu 1956 w sk³ad
rz¹du wchodzi³o 6 osób, nale¿¹cych jednocze�nie do KC PZPR, których nazwiska rozpoczyna³y siê
na tê literê.
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Z nies³abn¹c¹ ciekawo�ci¹ �ledzi³ te¿ pisarz reakcje �rodowisk emigracyjnych
na zmiany zachodz¹ce w Polsce. Lektura ostatnich numerów paryskiej �Kultury�
budzi³a w nim mieszane uczucia. Obok tekstów �wietnych, jak artyku³ Józefa Czap-
skiego Katyñ i odwil¿, znajdowa³ pozycje znacznie s³absze, jak np. omówienie na-
stêpstw XX Zjazdu KPZR, ubo¿sze informacyjnie od tego, co wiadomo by³o na ten
temat w kraju35. A ju¿ prawdziw¹ irytacj¹ reagowa³ na sugestie w rodzaju: �inteli-
gencja powinna masowo zapisywaæ siê do partii, aby od wewn¹trz móc os³abiæ par-
tyjne naciski� (rkps 30 V 1956, z. 4, s. 21 〈112〉)36. Teza postawiona przez Juliusza
Mieroszewskiego ju¿ kilka miesiêcy wcze�niej, a w marcowym numerze �Kultury�
tylko broniona i wyja�niana, opatrzona zosta³a w dzienniku Zawieyskiego d³u¿szym
wywodem:

Czysty nonsens. Widaæ, jak ci ludzie s¹ oderwani od rzeczywisto�ci polskiej i jak nic nie
wiedz¹ ani o partii, ani o sprawie oporu, ani o sprawie narodu. Grupa �Kultury� to minimalizm
polityczny, uwarunkowany stabilizacj¹ polityki miêdzynarodowej. Przeciwnicy �Kultury� to
emocjonali�ci z ide¹ �od morza do morza�, nieustêpliwi, nieprzejednani, do których ¿adna
my�l nie ma dostêpu. Prawdê mówi Gombrowicz, ¿e m y  i   o n i  � m o ¿ e m y  t y l k o  p o-
r o z u m i e æ  s i ê  j a k o  l u d z i e, n i e  j a k o  P o l a c y.

Nie mniejsze zainteresowanie budzi³y opinie o Polsce wypowiadane przez ludzi
Zachodu. Czasem by³y one bardzo bolesne. Artyku³ Czapskiego o Katyniu dlatego
m.in. zosta³ przez Zawieyskiego tak wysoko oceniony, ¿e stanowi³ polemikê z Gra-
hamem Greenem. Angielski prozaik w kilku zdaniach zamieszczonych w styczniu
1956 w �The Sunday Times� bagatelizowa³ mord na polskich oficerach i porówny-
wa³ znikom¹, wed³ug niego, liczbê Polaków zabitych przez Sowietów z 6 milionami
ofiar obozów koncentracyjnych. Diarysta nie móg³ wybaczyæ cenionemu sk¹din¹d
Greenowi tego zimnego, matematycznego rachunku, w³a�ciwego jego zdaniem miesz-
kañcom zachodniej Europy. Z drugiej strony, zdumiewa³ siê naiwn¹ fascynacj¹ ideo-
logi¹ marksistowsk¹, obserwowan¹ w�ród przedstawicieli tych samych spo³eczeñstw.
T³umacz¹c sobie to zjawisko, sk³onny by³ przyznaæ racjê twierdzeniu Herberta, ¿e
komunizm poprzez naturalne skojarzenie z prymitywizmem i romantyczn¹ przygo-
d¹ stanowiæ móg³ atrakcjê dla �wyrafinowanej bur¿uazji i intelektualistów� Zacho-
du (rkps 31 V 1956, z. 4, s. 22 〈113〉).

S³owa, czyny, s³owa...

Od spraw publicznych trudno siê teraz by³o Zawieyskiemu uwolniæ. Z wiel-
kiej politycznej pasji dzia³ania zwierzy³ siê mu 6 czerwca Antoni Go³ubiew. Dwa
dni pó�niej Zawieyski wda³ siê w d³u¿sz¹ dyskusjê z Jerzym Kornackim i Helen¹

35 Uwagi o zawarto�ci nru 4 (z kwietnia 1956) paryskiej �Kultury� � zob. rkps 30 V 1956,
z. 4, s. 21 (112). Fragment dotyczy nastêpuj¹cych artyku³ów: J.  C z a p s k i, Katyñ i odwil¿. �
A. We i s s b e r g - C y b u l s k i, Po XX Zje�dzie Partii. Jw.

36 Fragment dotyczy tekstu J. M i e r o s z e w s k i e g o  Kronika angielska (cz. 1: Fa³szerstwo.
�Kultura� 〈Pary¿〉 1956, nr 3 〈101〉). Tekst stanowi odpowied� na polemiki wokó³ wcze�niejszego
artyku³u tego autora Karty na stó³ (jw., nr 1 〈99〉), w którym czytamy m.in.: �W listopadowym nume-
rze »Kultury« w artykule pt. Dramat polskich klerków postawi³em zarzut polskim intelektualistom
w Kraju, ¿e nie usi³owali wnikn¹æ w szeregi partii, by z bazy marksizmu wp³yn¹æ na rozwój doktry-
ny i sytuacji wewnêtrznej w Polsce. [...] Komuni�ci, chc¹c rozbiæ Ko�ció³ katolicki, doszli do wnio-
sku, ¿e nale¿y wej�æ w jego organizacjê i dzia³aæ z bazy doktryny katolickiej. [...] Polscy intelektu-
ali�ci mogli podj¹æ identyczn¹ inicjatywê w stosunku do komunizmu�.
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Boguszewsk¹. Mówili na temat oczekiwanego z niepokojem plenum KC PZPR,
poruszali problem gomu³kowszczyzny i titoizmu � nacjonalistycznych odmian
komunizmu w Polsce i Jugos³awii, dziwili siê szalej¹cemu w Zwi¹zku Radziec-
kim antysemityzmowi. W dzienniku Zawieyski zapisa³ potem: �Podobno najza-
wziêtszym antysemit¹ jest sam Chruszczow� (rkps 8 VI 1956, z. 4, s. 29 〈120〉).

Tragiczna �mieræ emigracyjnego poety Jana Lechonia równie¿ wpisywa³a siê
w kontekst polityczny. Komentuj¹c to samobójstwo, Zawieyski nie mia³ w¹tpli-
wo�ci:

Przyczyn¹ jedyn¹, która spowodowa³a depresjê, by³a na pewno utrata wiary i utrata nadziei,
¿e poeta bêdzie móg³ wróciæ do takiej Polski, o jakiej marzy³. [Rkps 10 VI 1956, z. 4, s. 30 (121)]

Symboliczn¹ wymowê tej informacji podkre�la³ fakt, ¿e równocze�nie prasa
donios³a o powrocie do kraju popularnego pisarza i publicysty, Stanis³awa Cata-
-Mackiewicza. W przeciwieñstwie do autora Karmazynowego poematu by³y pre-
mier i minister spraw zagranicznych rz¹du emigracyjnego RP w Londynie zdawa³
siê wierzyæ zapewnieniom o pozytywnych zmianach zachodz¹cych w PRL. Jego
decyzja nie znalaz³a uznania ani w�ród emigracji, ani w�ród ludzi pokroju Za-
wieyskiego, który odbiera³ intencje twórcy My�li w obcêgach jako koniunktu-
ralne posuniêcie obliczone na �honory, zaszczyty i sukcesy� (rkps 10 VI 1956,
z. 4, s. 30 〈121〉).

Premiera Wysokiej �ciany w Teatrze Poezji w Krakowie tylko na chwilê prze-
rwa³a nat³ok tematów politycznych. Sztuka, która w zamierzeniu autora mia³a na-
wi¹zywaæ do greckiej tragedii i nie ograniczaj¹c siê do prostej psychologii, stano-
wiæ dramat bytu, zinterpretowana zosta³a wed³ug jego opinii p³ytko i jednowy-
miarowo. T w ó r c a  w i n i ³  s o c r e a l i z m  za zniszczenie w publiczno�ci
umiejêtno�ci odbioru metafizyki, za unicestwienie �poczucia tragizmu bytu�, bez
którego sztuka istnieæ nie mo¿e (zob. rkps 25 VI 1956, 26 VI 1956, z. 4, s. 35
〈126〉). Jako �mieszczuch� rozpacza³ nad niepowodzeniem, jako artysta nie mia³
sobie nic do zarzucenia.

Spotkanie z Go³ubiewem i dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie,
W³adys³awem Bieñkowskim37, które mia³o miejsce 27 czerwca, znowu up³ynê³o
pod znakiem roztrz¹sañ zagadnieñ politycznych � �teoretycznych� i �praktycz-
nych�, jak czytamy w dzienniku. Rozwa¿ano kwestie postêpowo�ci, idealizmu i ma-
terializmu. Go³ubiew b³yszcza³ jako zrêczny moderator tej dyskusji, Bieñkowski
roztacza³ wizjê �rozumnej organizacji spo³eczeñstwa�.

Dzieñ pó�niej robotniczy protest w Poznaniu, wywo³any g³ównie problemami
natury ekonomicznej, przerodzi³ siê w wyst¹pienie zbrojne. Zawieyski by³ pod
ogromnym wra¿eniem wie�ci docieraj¹cych ze stolicy Wielkopolski:

Wstrz¹saj¹ce wydarzenia w Poznaniu. Co� w rodzaju rewolucji z zabitymi i rannymi. [...]
Jakkolwiek interpretowaæ te wypadki, s¹ one tragicznym skutkiem i rozpaczliwym aktem nêdzy

37 W³adys³aw B i e ñ k o w s k i  (1906�1991), publicysta, dzia³acz polityczno-spo³eczny. Cz³o-
nek PPR (w latach 1946�1948 w KC PPR) i wspó³organizator KRN. W okresie 1945�1946 podse-
kretarz stanu w Ministerstwie O�wiaty. Od roku 1948 w PZPR. W latach 1949�1956 dyrektor Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie, w latach 1956�1959 � minister o�wiaty. W okresie 1960�1970
zastêpca Przewodnicz¹cego Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody. Pose³ na Sejm (1947�1952, 1957�
1969). W roku 1970 za opublikowanie w Pary¿u ksi¹¿ki Motory i hamulce socjalizmu zosta³ wyklu-
czony z PZPR.
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robotników. Tej krwi przelanej nie zmyj¹ ¿adne slogany o wrogiej agenturze. Oto ¿niwo, jakie
zbiera socjalizm i rz¹d robotniczy wraz z parti¹! [Rkps 29 VI 1956, z. 4, s. 37�38 (128�129)]

Zebranie w ZLP zorganizowane 29 czerwca i po�wiêcone pamiêci Lechonia,
mia³o tego dnia szczególn¹ wymowê (zob. rkps 29 VI 1956, z. 4, s. 38 〈129〉)38.
Wiersze emigracyjnego poety brzmia³y �podwójnie tragicznie�, stanowi³y nieza-
mierzony, poruszaj¹cy komentarz do wypadków poznañskich. G³os nie¿yj¹cego
poety zderzy³ siê w tym dniu z �drêtw¹� mow¹ premiera Józefa Cyrankiewicza,
który na antenie Polskiego Radia grozi³ odr¹baniem rêki podniesionej na w³adzê
ludow¹. Oburzenie na tego ostatniego dzieli³ nazajutrz Zawieyski z Herbertem
i Kubiakiem. Trzy dni pó�niej mia³ sposobno�æ wys³uchaæ relacji z Poznania z ust
naocznego �wiadka zamieszek, Antoniego Degórskiego, i upewniæ siê w przeko-
naniu, ¿e to nie robotnicy ponosz¹ winê za przelan¹ krew.

�ledzenie dalszych reperkusji Poznañskiego Czerwca przerwa³ Zawieyskie-
mu wyjazd na miêdzynarodowy kongres Pen Clubów odbywaj¹cy siê w Londy-
nie. W przededniu tej pierwszej po wielu latach podró¿y zagranicznej pisarz wzi¹³
udzia³ w konferencji przedwyjazdowej u Jana Karola Wendego, sekretarza gene-
ralnego Komitetu Wspó³pracy Kulturalnej z Zagranic¹. Omawiano tam m.in. wnio-
sek australijskiego centrum Pen Clubu, postuluj¹cy wykluczenie z federacji tych
osób i krajów, które sprzeniewierzaj¹ siê jej liberalnym zasadom, co w praktyce
wskazywa³o na Zwi¹zek Radziecki i pañstwa sojusznicze. Przedstawiciel w³adz
PRL wyrazi³ nadziejê, ¿e wniosek nie przejdzie.

Londyn zachwyci³ autora Wysokiej �ciany architektur¹ i atmosfer¹. Kontakty
ze �rodowiskiem polonijnych literatów mia³y te¿ ciemne strony. Roman Taborski,
poeta i t³umacz, który po d³u¿szej listownej znajomo�ci zaoferowa³ Zawieyskie-
mu go�cinê w swoim domu, uj¹³ pisarza z Polski serdecznym, bezpo�rednim przy-
jêciem. W szczerej rozmowie zdecydowa³ siê te¿ podzieliæ nie najweselsz¹ wia-
domo�ci¹. Opowiedzia³ swemu go�ciowi, ¿e ¿yczliwo�æ, jak¹ ten wcze�niej oka-
zywa³ debiutuj¹cym londyñskim poetom polskiego pochodzenia39, i podyktowane
ni¹ starania, aby doprowadziæ do publikacji ich utworów w �Czytelniku�, ocenio-
ne zosta³y jako próba �wabienia� m³odych, pozyskiwania ich dla PRL. Z oskar¿e-
niami o tak¹ dzia³alno�æ, opart¹ na metodach wypracowanych przez wp³ywowego
niegdy� prezesa �Czytelnika� Jerzego Borejszê, wystêpowaæ mieli m.in. i Marian
Pankowski, i Tymon Terlecki, i Czes³aw Mi³osz. Kiedy 10 lipca, ju¿ podczas ob-
rad kongresu, uda³o siê Zawieyskiemu dotrzeæ do tego ostatniego, natychmiast
za¿¹da³ wyja�nieñ:

Przychwyci³em go w czasie przerwy i zaatakowa³em w sprawie listu, jaki napisa³ do Ta-
borskiego, ostrzegaj¹c go i innych poetów przede mn¹ jako �agentem� Czytelnika. Mi³osz ob-
róci³ w ¿art moje wyja�nienia. [Rkps 10 VII 1956, z. 15, s. 3]

Nie tylko ta osobista przykro�æ dawa³a pisarzowi powody do zadumy. Gosz-
czony 8 lipca w domu Tymona Terleckiego mia³ okazjê spotkaæ siê tam m.in. z Ka-

38 Spotkanie w ZLP po�wiêcone pamiêci J. Lechonia relacjonuje te¿ m.in. D ¹ b r o w s k a  (op.
cit., t. 3, s. 135�136).

39 M³odzi poeci, którzy po nawi¹zaniu w r. 1955 listownego kontaktu z Zawieyskim powierzy-
li mu starania o wydanie debiutanckich tomików w Polsce, zwi¹zani byli z redakcj¹ londyñskiego
�Merkuriusza Polskiego�, a pó�niej �Kontynentów�. Oprócz R. Taborskiego promowa³ Zawieyski
m.in. twórczo�æ A. Czerniawskiego, J. A. Ihnatowicza, J. S. Sity i F. �miei.
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zimierzem Wierzyñskim i poznaæ opinie starych znajomych na temat zmian za-
chodz¹cych w Polsce. Im bardziej gorzkie i sceptyczne s³ysza³ uwagi, tym wiêcej
docenia³ znaczenie nadziei, któr¹ ¿yli rodacy w kraju. Tak przynajmniej zinterpre-
towaæ mo¿na ton jego notatek:

 Na ogó³ nie dowierza siê odwil¿y, nie dowierza siê prawdziwo�ci przemian. Emigracja
ci¹gle trzyma siê tezy, ¿e Sowiety s¹ najpotê¿niejszym mocarstwem, z którym Zachód powa¿-
nie siê liczy, i ze nie ma takiej potêgi, która mog³aby tamt¹ skruszyæ. W�ród ludzi jest tutaj
sama gorycz i rozczarowanie. Przekona³em siê prêdko, ¿e w i a r a  i   n a d z i e j a  j e s t  t y l-
k o  u   n a s. I wiara bynajmniej nie naiwna. [Rkps 8 VII 1956, z. 15, s. 2]

Ró¿nice pogl¹dów miêdzy go�æmi z kraju a londyñskimi gospodarzami, jak-
kolwiek nadal istnia³y, nie przeszkadza³y ju¿ w zasiadaniu przy wspólnym stole.
Zawieyski oceni³ jako �historyczne wydarzenie� �niadanie wydane 15 lipca przez
delegacjê polskiego oddzia³u Pen Clubu dla pisarzy pozostaj¹cych na emigracji.
W hotelu �Prince of Wales�, do którego przybyli m.in. Zdzis³aw Broncel, Zbi-
gniew Grabowski40, Juliusz Mieroszewski, Janusz Jasieñczyk, Wies³aw Strza³kow-
ski, Roman Taborski i Jerzy Sito, wzniesiony zosta³ przez Antoniego S³onimskie-
go toast �na cze�æ sprawiedliwo�ci spo³ecznej i wolno�ci s³owa�. Zawieyski wy-
niós³ z tego spotkania jak najlepsze wra¿enia. Trzy dni pó�niej wiele rado�ci
dostarczy³ mu tekst Liberation, przeczytany w �Le Monde� podczas podró¿y sa-
molotem z Londynu do Pary¿a. Francuski autor, pisz¹c o Polsce, odrzuca³ �politi-
que de pire� i kaza³ �cieszyæ siê z ka¿dej zmiany na lepsze, z rozszerzania siê
»odwil¿y«� (rkps 18 VII 1956, z. 15, s. 7).

Dwutygodniowy pobyt w Pary¿u nie wp³yn¹³ znacz¹co na sposób my�lenia
Zawieyskiego o emigracji. Zdziwi³o go, ¿e Mi³osz, z którym odby³ tutaj d³u¿sz¹ roz-
mowê, nieustannie dopytywa³ siê o Andrzejewskiego i wydawa³o siê, ¿e inni pisarze
w ogóle go nie interesuj¹. Swoj¹ osobowo�ci¹ uj¹³ go�cia z Polski Jerzy Giedroyc.
Widuj¹c siê z nim kilkakrotnie Zawieyski usi³owa³ zmieniæ nieprzychyln¹ opiniê
redaktora paryskiej �Kultury� o kszta³cie katolicyzmu w Polsce. W tym te¿ celu
doprowadzi³ do spotkania g³ównego gospodarza Maisons-Laffitte z przebywaj¹cym
czasowo w Pary¿u profesorem KUL-u, Stefanem Swie¿awskim, wybitnym filozo-
fem, reprezentuj¹cym religijno�æ opart¹ na intelektualnej refleksji, a mniej przywi¹-
zan¹ do tradycyjnej obrzêdowo�ci. Chocia¿ po d³u¿szej wymianie zdañ dyskutanci
pozostali przy swoich racjach, Zawieyski chcia³ wierzyæ, ¿e �mimo wszystko co�
musia³o do Giedroycia przenikn¹æ z [...] rozmowy� (rkps 27 VII 1956, z. 15, s. 14)41.

 Odlatuj¹c 4 sierpnia do Warszawy pisarz utwierdza³ siê w przekonaniu, ¿e
jego miejsce jest w kraju, ¿e �wolno�æ�, któr¹ mog³aby zaoferowaæ mu zagranica,
zupe³nie go nie interesuje. Ku swojemu przyjemnemu zdziwieniu ju¿ na p³ycie
warszawskiego lotniska dowiedzia³ siê, ¿e decyzj¹ najwy¿szych w³adz PRL uho-
norowany zosta³ Orderem Odrodzenia Polski. To ju¿ nie mog³o byæ to samo pañ-
stwo, które ponad 7 lat temu skaza³o go na �milczenie�.

40 Z a w i e y s k i  (rkps 15 VII 1956, z. 15, s. 6) poda³ tylko b³êdny inicja³ imienia: �T.�, ale
chodzi³o o Zbigniewa G r a b o w s k i e g o  (1903�1974), przebywaj¹cego od czasów drugiej wojny
�wiatowej w Londynie powie�ciopisarza, publicystê, krytyka literackiego i t³umacza.

41 Bezpo�rednia znajomo�æ z Giedroyciem, zawarta latem 1956, zaowocowa³a trwaj¹c¹ ponad
rok wymian¹ listów. Ca³o�æ korespondencji przygotowuje do druku A. F r i s z k e  w serii �Archi-
wum »Kultury«�; fragmenty, opatrzone przedmow¹ Jerzy Giedroyc � Jerzy Zawieyski. Z listów 1956�
1957, og³osi³a drukiem M. P t a s i ñ s k a  (�Zeszyty Historyczne� nr 144 〈2003〉).
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A jednak zmiany!

Zakoñczone obrady VII plenum KC PZPR dostarczy³y otuchy optymistom
i kolejnych trosk pesymistom. Najwy¿si przedstawiciele partii, podzieleni na dwa
wrogie sobie skrzyd³a, z niepokojem spogl¹dali na W³adys³awa Gomu³kê. Zarów-
no konserwatywni, przeciwni demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego �natoliñczycy�,
jak i d¹¿¹cy do zmian, dystansuj¹cy siê wobec Zwi¹zku Radzieckiego �pu³awia-
nie� liczyli teraz na poparcie by³ego wiê�nia, odsiaduj¹cego jeszcze niedawno
karê za prawicowo-nacjonalistyczne odchylenia. Zawieyski ju¿ 5 sierpnia przewi-
dywa³ doj�cie Gomu³ki do w³adzy. Frakcyjne podzia³y w PZPR komentowa³ sze-
rzej dopiero w koñcu miesi¹ca, 28 sierpnia.

W oczekiwaniu na rozwój wydarzeñ katolicki pisarz oddawa³ siê lekturze przy-
wiezionych z zagranicy dramatów Eugène�a Ionesco. Nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e
obcuje z dzie³em genialnym. Porównuj¹c tê twórczo�æ z produktami socrealizmu,
dopatrywa³ siê w niej si³y sprawczej zdolnej zburzyæ, rozsadziæ marksistowsk¹
teoriê i praktykê:

Dramaturgiê Ionesco mo¿na odczytaæ w ró¿ny sposób. Filozoficzne punkty wyj�cia �
to krytyka i o�mieszenie epoki, która jest epok¹ dekompozycji i dezintegracji. Na tak¹ kryty-
kê, choæ nie w przedstawionej formie, zgodziliby siê marksi�ci. Ironia rzeczy polega na tym,
¿e pañstwa socjalistyczne z Sowietami na czele reprezentuj¹ �wiat integracji i kompozycji.
Tutaj wszystko jest jakoby rozumne, wszystko wywodzi siê z naukowego pogl¹du na �wiat,
tutaj tylko realizuje siê ³ad spo³eczny wros³y w ideê sprawiedliwo�ci. Tak jest teoretycznie.
Ale do�wiadczalnie wiemy, ¿e ta integracja ustrojowo-ideologiczna, ¿e ta kompozycja wie-
lo�ci [wyraz nieczytelny] w jedno�æ, jest nie do zniesienia dla cz³owieka. Duszno, ciê¿ko,
brzydko, ponuro, z³owrogo. I nie sposób ¿yæ, a je�li siê ¿yje, to przez k³amstwo i przez odro-
binê cynizmu, który staje siê, o zgrozo, czym� chwalebnym i twórczym, czym�, co pozwala
p³ucom na oddech. [...] Gdyby utwory Ionesco zaczê³y byæ grane w pañstwach socjalistycz-
nych, zosta³yby zrozumiane w³a�ciwie, jako bunt przeciw przemocy i presji zunifikowanego
pogl¹du na �wiat, jako oskar¿enie w³adzy i jej bezsensu. I na tym polega te¿ okrutna ironia
rzeczy, ¿e to, co by³o wymierzone w dekompozycjê ustroju kapitalistycznego, mierzy �mier-
telnie w zasady kompozycji ideologicznej ustroju socjalistycznego. [Rkps 14 VIII 1956, z. 4,
s. 48�49 (139�140)]

Zachwyt Zawieyskiego wzbudza³y zw³aszcza dwa utwory: Les Chaises (Krze-
s³a) i Victimes du devoir (Ofiary obowi¹zku), porównywalne jego zdaniem do dra-
matów Witkacego. Znajdowa³ w nich warto�ci artystyczne skazane wcze�niej w Pol-
sce na unicestwienie, cechy, bez których sztuka istnieæ nie mo¿e:

W u l g a r y z m  r e a l i z m u  s o c j a l i s t y c z n e g o  zabi³ wszystko, co jest w sztuce
eksperymentalne, wszystko, co ró¿ni sztukê od publicystyki. Trzymanie siê wzorów ¿ycia,
naturalnie ¿ycia socjalistycznego, które sztuka ma potwierdzaæ, zepchnê³o sztukê do serwili-
zmu, zabi³o j¹ w samym rdzeniu, zdusi³o, zmaglowa³o idiotycznym optymizmem. Uczuwam
wielk¹ p o t r z e b ê  n o w a t o r s t w a  w swoim pisaniu. Od wulgaryzmu epoki chroni³y mnie
dot¹d dwie rzeczy: instynkt poetycki i metafizyka, która wyprowadza³a mnie z koszmaru �zdro-
wego rozs¹dku� jako kryterium sztuki. [Rkps 16 VIII 1956, z. 4, s. 51�52 (142�143)]

Ju¿ niebawem katolicki literat przekona³ siê, ¿e pochwa³a eksperymentu arty-
stycznego nie tylko przesta³a byæ postrzegana jako naganna praktyka, ale docze-
ka³a siê usankcjonowania na ³amach prasowego organu KC PZPR � �Trybuny
Ludu�. W³a�nie w tym pi�mie przeczytaæ mo¿na by³o 24 sierpnia artyku³ Romana
Szyd³owskiego, zawieraj¹cy omówienie repertuaru paryskich teatrów i pochlebne
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uwagi o twórczo�ci belgijskiego dramaturga Michela de Ghelderode, zestawio-
nionej m.in. z dorobkiem Luigiego Pirandella42. Zawieyski skomentowa³ to krót-
ko: �eksperyment artystyczny doczeka³ siê najwy¿szego uznania ze strony wczo-
rajszych wulgaryzatorów� (rkps 24 VIII 1956, z. 4, s. 59 〈150〉). Socrealizm broni³
siê jeszcze, ale dawano te¿ szansê innej literaturze. W koñcu sierpnia autor dzien-
nika z rado�ci¹ zauwa¿y³ trzy wspania³e debiuty ksi¹¿kowe: prozatorski � Marka
H³aski, oraz poetyckie � Zbigniewa Herberta i Mirona Bia³oszewskiego.

Prawo do wyg³aszania indywidualnych s¹dów literackich, tak wa¿ne dla �ro-
dowisk twórczych, nie oznacza³o jeszcze wolno�ci w innych dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego. Kryzys ekonomiczny, odczuwany przez przeciêtnego obywatela jako
drastyczne obni¿enie poziomu ¿ycia, wymusi³ na partyjnych �specjalistach od
gospodarki� przyzwolenie na krytykê centralistycznego modelu gospodarowania.
W �Przegl¹dzie Kulturalnym� skorzysta³ z owego przyzwolenia W³adys³aw Bieñ-
kowski, publikuj¹c tekst Ksiê¿ycowa ekonomia a sprawy ziemskie43. Najtrudniej
by³o przyznaæ siê do b³êdu w sferze ideologii. Ko�ció³ ci¹gle jeszcze czeka³ na
przywrócenie mu nale¿nej autonomii. Odnotowana przez Zawieyskiego 25 sierp-
nia wiadomo�æ, ¿e kardyna³ Stefan Wyszyñski ma byæ zwolniony i bêdzie cele-
browa³ uroczyst¹ mszê, okaza³a siê tylko czcz¹ pog³osk¹. Nazajutrz w Czêstocho-
wie z³o¿one zosta³y Jasnogórskie �luby Narodu Polskiego zredagowane przez pry-
masa, ale jego fotel pozosta³ pusty.

Nieuchronno�æ zmian nie budzi³a w¹tpliwo�ci. Niezale¿nie od kierunku, w ja-
kim mog³yby siê potoczyæ dalej wydarzenia, ju¿ w tym momencie wielu ludzi
w Polsce prze¿ywa³o swoj¹ klêskê. Jednym z nich by³ wspomniany wcze�niej
Andrzejewski. Kiedy 30 sierpnia odwiedzi³ Zawieyskiego, emanowa³ od niego
nastrój pesymizmu i zniechêcenia. Wys³ucha³ opowie�ci swego gospodarza z po-
bytu w Londynie i Pary¿u, szczegó³owej relacji ze spotkania z Mi³oszem, a potem
dyskusja zesz³a na temat sytuacji wewnêtrznej kraju, któr¹ obaj literaci oceniali
jako tragiczn¹. Opis stanu psychicznego Zawieyskiego, wyczulonego jak baro-
metr na euforie i depresje bliskich mu osób, wystarcza, by wyobraziæ sobie, co
czu³ jego rozmówca:

ogarnê³o mnie przygnêbienie i poczucie, ¿e wszystko jest tak powik³ane, tak bolesne, i¿ lepiej
nie ¿yæ. Nie umiem sprostaæ naporowi z³a, nieraz wydaje mi siê to ponad si³y. Zniechêcenie do
pracy, do wszystkiego. [Rkps 30 VIII 1956, z. 4, s. 62 (153)]44

I chocia¿ sam diarysta sk³onny by³ przypisywaæ ten nastrój z³ej pogodzie, s³o-
tom i wichurom, to ju¿ po nastêpnym tego dnia spotkaniu, z ksiêdzem Ziej¹, przy-
jacielem, autorytetem religijnym i filozoficznym, odrzuci³ troski i poczu³ siê na-
pe³niony �Bo¿ym pokojem�.

42 R. S z y d ³ o w s k i, Zjawisko � Ghelderode. (W teatrach Pary¿a. 2). �Trybuna Ludu� 1956,
nr 236.

43 W. B i e ñ k o w s k i, Ksiê¿ycowa ekonomia a sprawy ziemskie. W odpowiedzi tow. Tepicho-
wi. �Przegl¹d Kulturalny� 1956, nr 34.

44 O dylematach Andrzejewskiego pisze te¿ m.in. J a s t r u n  (op. cit., s. 69�70): �Wczoraj
rozmawia³em z Andrzejewskim. Rozwa¿ali�my najwa¿niejsz¹ dla nas sprawê: wyst¹piæ czy nie
wyst¹piæ z organizacji, tj. z partii. Czy mo¿na byæ, pozostaæ w tej samej organizacji, w której s¹
Nowak, K³osiewicz, Witaszewski. Nale¿eæ ze spokojnym sumieniem do partii faszystowskiej w isto-
cie? Wyst¹piæ � to skazaæ siê na prze�ladowania, na milczenie. Pozwalaj¹ nam przecie¿ z ³aski dru-
kowaæ�.
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Niespe³na miesi¹c pó�niej, 20 wrze�nia, powróci³ temat straconych z³udzeñ
jako jedynego spadku po socrealizmie. Tym razem za przyczyn¹ m³odego krytyka,
Ludwika Bohdana Grzeniewskiego. Charakteryzuj¹c go w kilku zdaniach, Zawiey-
ski kre�li³ zarazem portret pokolenia:

Nale¿a³ do tych, co wierzyli w rewolucjê i w twórcze przemiany w kulturze. Wiele pisa³
z pozycji marksistowskich i realizmu socjalistycznego. Dzi� za³ama³ siê, straci³ wiarê, wszyst-
ko jest bezsensem dla niego lub oszustwem. Mówi, ¿e tak sprawy prze¿ywa jego pokolenie,
ca³a do niedawna aktywna, ideowa m³odzie¿. Bardzo mi go ¿al. Rozumiem go. A to, ¿e siê
³amie, ¿e prze¿ywa klêskê i g³êboki kryzys � �wiadczy tylko o nim dobrze. [...] Ale rozmowy
z nim s¹ nieco takie jak rozmowy z szatanem. [Rkps 20 IX 1956, z. 4, s. 72 (163)]

Wyliczone w tym¿e akapicie cechy owego szatana (�wybitnie inteligentny,
ma dobry smak i dobre rozeznanie w sztuce�) powodowa³y, ¿e dzisiejszy przegra-
ny � jutro znów móg³ triumfowaæ. Potrzebne mu by³o tylko rozgrzeszenie, zrzuce-
nie winy na innych, na system, na okoliczno�ci dziejowe. I tak¹ w³a�nie liniê obro-
ny znalaz³ Zawieyski w czytanym tego dnia wieczorem artykule Krzysztofa Teo-
dora Toeplitza Katastrofa proroków, opublikowanym w �Nowej Kulturze�45. Tekst,
okre�lony po latach przez Martê Fik jako �jeden z najbardziej znamiennych g³o-
sów w toczonej wówczas dyskusji o »socrealizmie«�46, nie spodoba³ siê Zawiey-
skiemu. Pisarz odebra³ go jako próbê usprawiedliwienia znienawidzonej przez siebie
doktryny literackiej poprzez wpisanie jej w kontekst historyczny, poprzez t³uma-
czenie, ¿e jej twórc¹ i propagatorem by³ Stalin. Zgrabne i dowcipne sformu³owa-
nia Toeplitza pomin¹³ Zawieyski milczeniem. Zauwa¿y³ natomiast i wytkn¹³ auto-
rowi zgodê na �zwi¹zanie sztuki z ¿yciem spo³ecznym mas� (rkps 20 IX 1956,
z. 4, s. 72 〈163〉).

W okresie coraz czêstszych rozliczeñ z cudz¹ i w³asn¹ przesz³o�ci¹ skazany
do niedawna na �milczenie� pisarz gwa³townie zareagowa³ na wymierzone w nie-
go samego publiczne oskar¿enia. Zdzis³aw Broncel w drwi¹cym tonie wplót³ je
w swój artyku³ zamieszczony w �¯yciu Literackim�47. Zawieyskiego bola³a nie
tylko nieuczciwo�æ zarzutów, ale i co� wiêcej:

Jest tam wzmianka i o mnie, o moim milczeniu. Broncel mówi¹c o tym wy�miewa naj-
pierw Rusinka (!), potem mnie. Rusinek nigdy, ani przez chwilê nie milcza³, przeciwnie [...].
Poniewa¿ on tego nie sprostuje ani nikt te¿ prostowaæ nie bêdzie, m u s z ê  c h o æ b y  w   t y m
d z i e n n i k u  b r o n i æ  s a m e j  s p r a w y  m i l c z e n i a  i sprostowaæ tê nie�cis³o�æ. [Rkps
24 IX 1956, z. 4, s. 74 (165)]

Prawa do obrony, z którego tak pow�ci¹gliwie skorzysta³ Zawieyski, inni
u¿ywali nader czêsto i w sposób niejednokrotnie budz¹cy za¿enowanie postron-
nych obserwatorów. Takie �przykre i niesmaczne� sceny rozegra³y siê m.in. w sie-
dzibie ZLP w Warszawie 27 IX 1956. Podczas nadzwyczajnego walnego zebra-
nia Oddzia³u Warszawskiego ZLP z krytyk¹ minionego okresu wyst¹pi³ Wa¿yk.
Jego s³owa spotka³y siê z gwa³town¹ polemik¹ ¯ukrowskiego, do którego do³¹-

45 K. T. To e p l i t z, Katastrofa proroków. (Uwagi o krytyce literackiej i innych sprawach).
�Nowa Kultura� 1956, nry 38�39.

46 M. F i k, Kultura polska po Ja³cie. Kronika lat 1944�1981. Warszawa 1991, s. 247. Tu m.in.
cytat z omawianego artyku³u: �By³ to okres najwy¿szego chyba w dziejach triumfu zasady, ¿e je�li
fakty nie zgadzaj¹ siê z teori¹, to tym gorzej dla faktów�.

47 Z. B r o n c e l, Polskie echa kongresu PEN Clubu. �¯ycie Literackie� 1956, nr 39. Pierwo-
druk: Z. B r o n c e l, Kongres P. E. N. Club�u i jego polskie echa. �Kultura� (Pary¿) 1956, nr 9 (107).
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czyli wkrótce inni zebrani. Burzliw¹ wymianê zdañ Zawieyski przeniós³ potem
na karty dziennika:

Oto przemawia³ Wa¿yk powiewaj¹c sztandarem wolno�ci s³owa, niezale¿no�ci pisarza
itd. Krzycza³, ¿e w poprzednim okresie ³amano charaktery i pod gro�b¹ wymuszano ksi¹¿ki
takie, o jakie chodzi³o. Na to z miejsca zawy³ ¯ukrowski, ¿e to on, Wa¿yk, nale¿a³ do czarnej
sotni, ¿e to on ³ama³ charaktery, grozi³ i by³ specem od estetyki marksistowskiej i literatury
partyjnej. Powsta³a wrzawa. Wa¿yk po chwili przyzna³ siê, ¿e pope³nia³ b³êdy w okresie od
1949-go do 1953-go roku. Ale pó�niej przejrza³. Tê samokrytykê przyjêto ze �miechem. Po
Wa¿yku wskoczy³ na trybunê ¯ukrowski i jeszcze raz go zaatakowa³. W czasie tego wyst¹pie-
nia odezwa³ siê z miejsca Jan Kott: � Ty swój wielki talent zmarnowa³e� pisz¹c bzdury socre-
alistyczne!

� To twoja wina! � zawy³ ¯ukrowski. � To ty mnie na to na[ma?]wia³e�!
Oto �liczny dialog, który tu wiernie notujê. [Rkps 27 IX 1956, z. 4, s. 76 (167)]

Nie by³y to jedyne spory tego dnia. W ostre dyskusje wdawali siê potem jesz-
cze inni literaci. Po �prawdziwym praniu brudów miêdzy swoimi�, jak napisa³
diarysta, przysz³a kolej na przeprowadzenie wyborów do zarz¹du. Najwiêkszym
zaufaniem obdarzone zosta³y Maria D¹browska48 i Anna Kowalska49 (wed³ug dzien-
nika odpowiednio: 188 i 186 g³osów na 200 mo¿liwych). Ca³kiem poka�n¹ liczbê
140 g³osów otrzyma³ te¿ Zawieyski, jakby za� dla równowagi � w sk³ad zarz¹du
wszed³ Putrament. Niczym z³owieszcze memento, wypunktowane zosta³y na ko-
niec w dzienniku dwa g³osy z tego zebrania: Putramenta � o gro¿¹cej Polsce kata-
strofie gospodarczej, oraz Kotta � o zbli¿aj¹cych siê czasach antysemityzmu i rz¹-
dów twardej rêki.

Polski pa�dziernik 1956

Pocz¹tek miesi¹ca nie zapowiada³ jakich� nadzwyczajnych wydarzeñ. Polity-
ka jednak stopniowo wypiera³a inne tematy. 1 pa�dziernika pojawi³a siê w postaci
ma³ej tylko wzmianki o rozmowie z Leonem Kruczkowskim, podczas której pre-
zes ZLP, zapytany o �mo¿liwo�ci otrzymywania »Kultury« [paryskiej] przez pisa-
rzy�, obieca³ omówiæ to zagadnienie z premierem Cyrankiewiczem. Kilka dni pó�-
niej spotkanie z Adolfem Rudnickim przywo³a³o zatrwa¿aj¹c¹ my�l o nadci¹gaj¹-
cej �epoce »zamordyzmu« z antysemityzmem na czele� (rkps 5 X 1956, z. 4, s. 80
〈171〉). Autor ̄ ywego i martwego morza dopatrywa³ siê w podsycaniu niechêci do
¯ydów znamion celowego dzia³ania, które prowadziæ mia³o do niepokojów spo-
³ecznych i t³umaczyæ przygotowywan¹ ju¿ interwencjê zbrojn¹ Zwi¹zku Radziec-
kiego.

48 D ¹ b r o w s k a  (op. cit., t. 3, s. 161�163), która wcze�niej zrzek³a siê kandydowania w wy-
borach, odebra³a ten wynik jako k³opotliwy dla siebie. Zanotowa³a m.in.: �We czwartek po po³udniu
na zebraniu Oddzia³u Warszawskiego ZLP. Znów ten sam poziom bab k³óc¹cych siê w maglu. Ka¿-
dy chce uchodziæ teraz za wielkiego libera³a, buntownika i moralistê i wszyscy wymy�laj¹ ka¿demu,
¿e jak �mie za to uchodziæ, kiedy wtedy a wtedy... Wypominaj¹ sobie wszystkie grzechy, wiele �wiê-
tego oburzenia, padaj¹ wrzaski: »Fuj! Hañba!« etc., a w gruncie rzeczy ka¿dy my�li o sobie, ¿e
straciwszy ju¿ i tak kredyt u w³adz, zyskaæ go sobie u »narodu«� (ibidem, s. 161�162).

49 Tak¹ kolejno�æ zdaj¹ siê te¿ potwierdzaæ zapiski D ¹ b r o w s k i e j  (op. cit., t. 3, s. 163):
�dosta³am prawie 100% g³osów. Anna zaraz po mnie o parê g³osów mniej�. Jednak w dzienniku
J a s t r u n a  (op. cit., s. 73) czytamy: �We czwartek wybór delegatów na Zjazd ZLP. Nie przypusz-
cza³em nawet, ¿e dostanê pierwsze po D¹browskiej miejsce � gdy chodzi o ilo�æ g³osów�.
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 Literaci zebrani 7 pa�dziernika na imieninach u D¹browskiej (Jastrun, Bogu-
szewska, Kornacki, ¯ukrowski, Rusinek i Zawieyski) rozmawiali g³ównie o zbli-
¿aj¹cym siê walnym zebraniu ZLP. �Okropne rzeczy� opowiadano o Stanis³awie
Ryszardzie Dobrowolskim i Jerzym Putramencie. Propozycja Zawieyskiego, by
nie wracaæ do tych spraw podczas samego zebrania, nie znalaz³a uznania u pozo-
sta³ych. Obawiano siê, ¿e ta w³a�nie dwójka, uzupe³niona przez Wa¿yka, ma ogrom-
ne szanse zdominowaæ sk³ad nowego zarz¹du ZLP i doprowadziæ do powrotu skom-
promitowanych porz¹dków. �I dlatego nale¿y stoczyæ z nimi walkê� (rkps 7 X
1956, z. 4, s. 81 〈172〉) � zdecydowali go�cie D¹browskiej50.

Tymczasem jednak opiniê publiczn¹ poruszy³y znowu wypadki Poznañskiego
Czerwca. O rozpoczêtym w koñcu wrze�nia procesie s¹dowym uczestników �czar-
nego czwartku� donosi³a nie tylko polska prasa. Zawieyski pozna³ przebieg roz-
prawy z ust bezpo�redniej obserwatorki, Jeanne Hersch51, która przyjecha³a do
Poznania w charakterze korespondentki pism francuskich. Zatrzymuj¹c siê w dro-
dze powrotnej w Warszawie, podzieli³a siê z pisarzem zdumieniem, jakie wzbu-
dza³y i skala, i jako�æ zarzutów stawianych przez prokuraturê oskar¿onym. Pomi-
jaj¹c rzeczywiste, ekonomiczne pobudki czerwcowych wyst¹pieñ, odmawiaj¹c
postawionym przed s¹dem ludziom prawa do reprezentowania robotników, doszu-
kiwano siê w ich wyst¹pieniu zachowañ chuligañskich, patologicznych, podykto-
wanych alkoholem. �Ustrój, który pope³ni³ zbrodniê, wystêpuje w roli oskar¿ycie-
la i sêdziego� (rkps 10 X 1956, z. 4, s. 82 〈173〉) � skomentowa³ to jednym zda-
niem Zawieyski. Nastêpnego dnia, po wys³uchaniu zapisów �mia³ych mów
obroñczych, musia³ jednak przyznaæ, ¿e wymiar sprawiedliwo�ci rz¹dzi siê ju¿
nowymi prawami i daje szansê na rzetelne przedstawienie racji obu stron. Wypad-
ki poznañskie, a potem ods³anianie ich przyczyn oceni³ pisarz jako �wstrz¹s mo-
ralny dla ca³ego narodu�.

Trafny opis innych �zbrodni ustroju� znalaz³ nied³ugo potem Zawieyski w og³o-
szonym na ³amach �Nowej Kultury� artykule Wiktora Woroszylskiego Wokó³ olsz-
tyñskiej katastrofy52. Sformu³owana w tym tek�cie definicja stalinizmu, tak jak
i przedstawiony rejestr b³êdów pope³nionych przez w³adze w pó³nocno-wschod-
niej Polsce wydawa³y siê oczywiste, trudne do zakwestionowania, a jednak nie
wystarczy³y wybrednemu czytelnikowi. �Chcia³oby siê powiedzieæ »�wiêta praw-
da«, tylko ¿e ludzie nieza�lepieni wiedzieli o tym dawno przed rewelacjami 20-go
Zjazdu� (rkps 14 X 1956, z. 4, s. 84 〈175〉) � napisa³ Zawieyski w dzienniku.

Obrady Biura Politycznego KC partii, od 12 pa�dziernika przebiegaj¹ce ju¿
z udzia³em Gomu³ki, nada³y wydarzeniom zupe³nie nowe tempo. Obecno�æ kon-
trowersyjnego polityka, ujawniona opinii publicznej z 5-dniowym opó�nieniem,
Zawieyskiemu wiadoma by³a w po³owie miesi¹ca. Ju¿ 15 pa�dziernika komento-

50 D ¹ b r o w s k a  (op. cit., s. 167) musia³a chyba dystansowaæ siê do tych rozmów, skoro w swo-
im dzienniku zapisa³a: �Literacka czê�æ go�ci czê�ciowo w moim, czê�ciowo w Anny pokoju szyb-
ko sta³a siê zebraniem na tematy »ideologiczne« i przedwyborcze Zjazdu. Boguszewska powtarza³a
»wibruj¹c«: »To zebranie... salon warszawski... to tak jakby przed katastrof¹... Co� siê stanie, czujê,
¿e co� siê stanie...«, niby Chocho³ w Weselu�. Imieniny u D¹browskiej odnotowa³ te¿ w swoim dzien-
niku J a s t r u n  (op. cit., s. 74).

51 Jeanne H e r s c h  (1910�2000) � filozof, t³umaczka. W latach 1956�1977 profesor Uniwer-
sytetu w Genewie.

52 W. Wo r o s z y l s k i, Wokó³ olsztyñskiej katastrofy. �Nowa Kultura� 1956, nr 42.
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wa³ zwo³anie VIII plenum KC PZPR i podkre�la³, ¿e na realizacjê tej uchwa³y
partia pozostawi³a sobie zaledwie 4 dni. Szeroko te¿ wypowiada³ siê o przewidy-
wanych tezach programu Gomu³ki. Chocia¿, jak siê pó�niej okaza³o, wiêkszo�æ
z nich pozosta³a w sferze pobo¿nych ¿yczeñ, to w jednym Zawieyski mia³ zdecy-
dowanie racjê � od tej pory �wypadki tocz¹ siê z si³¹ lawiny�.

Nazajutrz rano, odpowiadaj¹c pozytywnie na pro�bê Zygmunta Skórzyñskie-
go i Dominika Morawskiego, pisarz zgodzi³ siê przygotowaæ wyk³ad inauguracyj-
ny dla tworzonego w³a�nie �klubu katolickiego�. W po³udnie za� z³o¿y³ mu wizy-
tê Jerzy Turowicz i poinformowa³ o fiasku negocjacji, jakie krakowska grupa re-
prezentuj¹ca dawny zespó³ �Tygodnika Powszechnego� prowadzi³a z Boles³awem
Piaseckim. Czo³owy polityk PAX-u proponowa³ odtworzenie redakcji w pierwot-
nym sk³adzie, ale dla siebie ¿¹da³ wy³¹czno�ci w decydowaniu o artyku³ach spo-
³eczno-politycznych. Do porozumienia nie dosz³o, a ju¿ nastêpnego dnia Piasecki
przekre�li³ ostatecznie szanse na jak¹kolwiek ugodê, publikuj¹c w �S³owie Po-
wszechnym� g³o�ny artyku³ Instynkt pañstwowy53. Zawarty w tym tek�cie nakaz
zakoñczenia �luksusowego okresu� dyskusji, poparty gro�b¹ og³oszenia stanu
wyj¹tkowego, przerazi³ wielu Polaków. Zawieyski jeszcze dwa dni pó�niej pocie-
szaæ musia³ jedn¹ z ofiar tej lektury, Zygmunta Kubiaka:

Przyszed³ pod wra¿eniem artyku³u Piaseckiego, który domaga siê zlikwidowania dysku-
sji i wziêcia opinii w twarde rêce. Czyli zaleca �zamordyzm�. Uspokoi³em Kubiaka przekona-
niem, ¿e Piasecki jest bankrutem politycznym i w swoich artyku³ach sk³ada rz¹dowi szaleñcze
oferty. Gomu³ka na pewno z nich nie skorzysta, nawet je�li we�mie kurs dyktatorski. [Rkps 18
X 1956, z. 4, s. 85 (176)]

Wszyscy z uwag¹ �ledzili rozpoczête nastêpnego dnia obrady VIII plenum
KC PZPR, a w centrum zainteresowania znajdowa³ siê nadal Gomu³ka. Kiedy
wydawa³o siê, ¿e nic ju¿ mu nie przeszkodzi w zdobyciu pozycji partyjnego lide-
ra, do Warszawy przyby³a delegacja KPZR z Moskwy. Przebieg tej wizyty i towa-
rzysz¹ce jej wydarzenia Zawieyski stre�ci³ w dzienniku:

Donios³e, w r ê c z  r e w o l u c y j n e  wydarzenia. Wczoraj przybyli z Moskwy: Chrusz-
czow, Kaganowicz, Mikojan, Mo³otow, Koniew i ¯ukow. Przyjechali nie proszeni. Nie wpusz-
czono ich na obrady plenum KC i rozmawiano osobno w Belwederze. Sowieccy dygnitarze
odlecieli po paru godzinach, a Chruszczow na lotnisku nie poda³ rêki Polakom, krzycz¹c, ¿e
Polacy zdrajcy, s³ugusy Amerykanów i syjonistów! Walka idzie o prawdziw¹ suwerenno�æ i jest
wymierzona przeciw Rokossowskiemu i Armii Czerwonej. Stwierdzono, ¿e czo³gi sowieckie
staj¹ pod Warszaw¹, ¿e jakie� oddzia³y maszeruj¹ z Legnicy. W Szczecinie wojska polskie
stoczy³y bitwê z Sowietami. S¹ zabici i ranni.

Dygnitarze sowieccy, którzy przyjechali, chcieli swoj¹ obecno�ci¹ wymusiæ na zebra-
nych, by utrzymaæ staus quo, zostali grzecznie, ale stanowczo wyproszeni z Polski. Jest to dla
nich straszliwy policzek i kompromitacja wobec ca³ego �wiata.

Mao-Tse-Tung nades³a³ depeszê do KC, w której wita Gomu³kê i wyra¿a poparcie dla
jego rz¹du, podkre�laj¹c, ¿e Polska musi byæ suwerenna. Tak samo rz¹d wêgierski z uznaniem
przyjmuje wiadomo�æ o doj�ciu do w³adzy Gomu³ki.

Partia natoliñczyków nie daje za wygran¹. Opiera siê na bagnetach sowieckich. Sytuacja
jest gro�na. Odbywaj¹ siê wiece m³odzie¿y. Robotnicy w ca³ej Polsce okupuj¹ fabryki, aby
walczyæ w ten sposób przeciwko �natoliñczykom�.

Dzi� popo³udniu odby³ siê wielki wiec m³odzie¿y w Politechnice Warszawskiej z udzia-
³em delegatów robotników. [...] W�ród tych wniosków zg³oszono tak¿e wniosek o uwolnienie
ks. Kardyna³a Wyszyñskiego. [Rkps 20 X 1956, z. 4, s. 86 (177)]

53 B. P i a s e c k i, Instynkt pañstwowy. �S³owo Powszechne� 1956, nr 248.
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54 Przemówienie Gomu³ki na plenum KC PZPR, tak przychylnie odebrane przez Zawieyskie-
go, budzi³o kontrowersje w�ród innych literatów. D ¹ b r o w s k a  (op. cit., s. 172) zanotowa³a w dzien-
niku: �Wieczorem s³uchali�my dwugodzinnej mowy Gomu³ki na plenum KC partii. Mówi³, zw³asz-
cza na pocz¹tku, g³osem zd³awionym od wzruszenia. Mnie ta mowa nie do�æ siê podoba³a. Moje
wymagania z godziny na godzinê rosn¹ i je�li ma byæ nowa tre�æ, ¿¹dam dla niej ca³kiem nowego
jêzyka. Ale Anna [Kowalska] mnie zgromi³a, ¿e nie zdajê sobie sprawy z grozy sytuacji. ¯e w tym
po³o¿eniu by³o aktem wielkiego mêstwa wzi¹æ na siebie odpowiedzialno�æ, wzi¹æ na swoje barki
tak¹ katastrofaln¹ pu�ciznê. I ¿e w mowie Gomu³ki by³o maksimum niezale¿no�ci, na jak¹ pozwala
elementarny zmys³ polityczny. Pewno ma racjê�. Niespe³na 3 tygodnie pó�niej J a s t r u n  (op. cit.,
s. 82) odda³ stanowisko pisarki wobec I sekretarza KC PZPR s³owami: �Mówi o Gomu³ce jako o mê¿u
opatrzno�ciowym, ale jest on � wed³ug niej � bezbronny wobec dzikiej przemocy�.

55 O�wiadczenie pisarzy i dzia³aczy katolickich. �¯ycie Warszawy� 1956, nr 254. Obok Za-
wieyskiego pod tekstem podpisali siê m.in.: A. Go³ubiew, S. Kisielewski, Z. Kubiak, H. Malewska,
M. Morstin-Górska, Z. Starowieyska-Morstinowa, J. Wo�niakowski,

56 Nazwa klubu, zanim przybra³a ostateczn¹ formê Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK), poda-
wana by³a w rozmaitych wariantach. Z a w i e y s k i  (rkps 24 X 1956, z. 4, s. 89 〈180〉) notowa³
w dzienniku: �Wieczorem wiadomo�æ, ¿e utworzy³ siê Klub Inteligencji Postêpowych Katolików
i ¿e mnie wybrano prezesem�. Dzieñ wcze�niej pisarz pos³ugiwa³ siê okre�leniem Komitet Obecno-
�ci Katolików, potem u¿ywana by³a te¿ nazwa Ogólnopolski Klub Katolicki. Do przyjêcia ostatecz-
nej formu³y organizacyjnej � klubu dyskusyjnego, przekonywa³ Zawieyskiego 24 pa�dziernika Bieñ-
kowski. Z planowanej liczby 20 o�rodków regionalnych w³adze zgodzi³y siê na zarejestrowanie tyl-
ko 5: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i £odzi.

Wobec zewnêtrznego zagro¿enia Polacy zwierali szeregi. Znienawidzony
marsza³ek Rokossowski zosta³ odsuniêty od w³adzy, po stronie rewolucji opowia-
da³o siê wojsko. Powszechny entuzjazm wzbudzi³o programowe przemówienie
Gomu³ki, powtarzane wci¹¿ w radiu i publikowane w prasie. Do zwolenników
nowego I sekretarza KC PZPR do³¹czy³ Zawieyski i wiêkszo�æ ludzi z grona jego
znajomych. Podczas obiadu, do którego pisarz zasiad³ 21 pa�dziernika w towarzy-
stwie swych kolegów po piórze, rozmowy dotyczy³y tylko jednego tematu:

zgodnie popieramy program Gomu³ki. To, co siê dzieje, rozwa¿am w kategoriach nie tyle poli-
tycznych, co moralnych. Gomu³ka daje wielk¹ satysfakcjê narodowi. I to wszyscy czuj¹. Poli-
czek wymierzony Sowietom jest tak¿e choæby czê�ciowym wyrównaniem upokorzeñ. [Rkps
21 X 1956, z. 4, s. 87 (178)]54

Obawy Zawieyskiego o militarn¹ interwencjê Zwi¹zku Radzieckiego, o u¿y-
cie wojsk zgrupowanych na �l¹sku pod dowództwem marsza³ka Iwana Koniewa
rozwia³y siê 22 pa�dziernika. Tego dnia dowiedzia³ siê, ¿e moskiewska �Prawda�
w oficjalnym komunikacie zawiadomi³a opiniê publiczn¹, �¿e zmiany, jakie za-
chodz¹ w Polsce, s¹ uzgodnione ze Zwi¹zkiem Radzieckim� (rkps 22 X 1956,
z. 4, s. 88 〈179〉). Szczê�liwy, ¿e �r e w o l u c j a  d o k o n a ³ a  s i ê  b e z k r w a-
w o�, da³ siê wci¹gn¹æ w wir dzia³añ spo³ecznych. Obok 21 innych sygnatariuszy
podpisa³ nazajutrz publiczne o�wiadczenie55, w którym przedstawiciele inteligen-
cji katolickiej wyrazili pe³ne poparcie dla programu Gomu³ki, natomiast zdecydo-
wanie odciêli siê od tre�ci prezentowanych w artykule Piaseckiego Instynkt pañ-
stwowy. Dzieñ pó�niej ta nieformalna grupa uzyska³a oficjalny ju¿ status Ogólno-
polskiego Klubu Postêpowej Inteligencji Katolickiej (OKPIK)56, a Zawieyski
przyj¹³ stanowisko jej prezesa.

Zwi¹zek Literatów Polskich tak¿e nie pozosta³ obojêtny wobec wydarzeñ
VIII plenum KC PZPR. Po�wiêcone nowej sytuacji politycznej zebranie zwo³a-
no 23 pa�dziernika. Zawieyski przemawia³ jako drugi i, jak sam okre�la, zyska³



221�ODWIL¯�  U  LITERATÓW

57 D ¹ b r o w s k a  (op. cit., s. 177) relacjonuj¹c przebieg tego zebrania stwierdza enigmatycz-
nie: �Bardzo piêkne przemówienie Zawieyskiego�. Nazwisko Zawieyskiego nie pada natomiast w za-
piskach z tego zebrania pozostawionych przez J a s t r u n a  (op. cit., s. 77).

58 Chodzi o pisarzy radzieckich reprezentuj¹cych �antyodwil¿owe�, wrogie polskim przemia-
nom stanowisko.

�ogromny entuzjazm i uznanie ca³ej sali� (rkps 23 X 1956, z. 4, s. 88 〈179〉)57.
W dzienniku zapisa³ potem, ¿e do jego wyst¹pienia odnosili siê wszyscy kolejni
mówcy i ostatecznie sta³o siê ono podstaw¹ do zredagowania koñcowej rezolucji.
Powszechnie krytykowano natomiast stanowisko Piaseckiego, zaprezentowane
w artykule Instynkt pañstwowy. Wyj¹tek stanowi³ Zygmunt Lichniak, który dy-
stansuj¹c siê do wypowiedzi kolegów, odda³ legitymacjê ZLP i opu�ci³ salê.

Ostatecznym przypieczêtowaniem �odwil¿y� sta³o siê uwolnienie z interno-
wania kardyna³a Wyszyñskiego. Prymas wróci³ do swej warszawskiej rezydencji
przy ulicy Miodowej w nocy 28 pa�dziernika, a ju¿ o godzinie 14 nastêpnego dnia
przyj¹³ na audiencji przedstawicieli katolickiej inteligencji: Zawieyskiego, Go³u-
biewa, Stommê, Turowicza, Wo�niakowskiego. Po b³ogos³awieñstwie otrzyma-
nym od prymasa ta sama grupa osób zaproszona zosta³a 30 pa�dziernika na spo-
tkanie do W³adys³awa Gomu³ki. I sekretarz KC PZPR wywar³ na Zawieyskim
bardzo korzystne wra¿enie, zdawa³ siê rozumieæ problemy �rodowiska inteligenc-
kiego, przewidywaæ najwiêksze dla Polski zagro¿enia i �mow¹ ludzk¹, nie ¿adn¹
drêtwo-partyjn¹� prosiæ katolików o wspó³dzia³anie w przywróceniu krajowi sta-
bilizacji. Jako dowód dobrej woli z³o¿y³ m.in. obietnicê reaktywowania (przy po-
wrocie do pierwotnych sk³adów redakcji) �Tygodnika Powszechnego� i �Znaku�.

Powrót do normalno�ci?

Euforiê pa�dziernikowej rewolucji przerwa³y wie�ci nadchodz¹ce z zagrani-
cy. Rz¹d wêgierski wypowiedzia³ cz³onkostwo w Uk³adzie Warszawskim i og³o-
si³ neutralno�æ swego kraju. Interwencja wojsk radzieckich, maj¹ca na celu przy-
wrócenie starego porz¹dku, spotka³a siê ze zbrojnym oporem Wêgrów. Powstanie,
którego uda³o siê unikn¹æ w Polsce, dla naszych po³udniowych �bratanków� po-
zosta³o jedyn¹ form¹ walki o niezale¿no�æ. Tak jak walcz¹cy Budapeszt budzi³
w Polakach poczucie solidarno�ci, tak zabiegaj¹ca o utrzymanie swojej dominacji
Moskwa wyzwala³a bezsilny gniew i nienawi�æ. Planowany na pocz¹tek listopada
walny zjazd ZLP zosta³ przesuniêty na pó�niejsz¹ porê. Zawieyski przyj¹³, ¿e na-
st¹pi³o to:

ze wzglêdu na ogóln¹ atmosferê i ze wzglêdu na przyjazd ze Zwi¹zku Radzieckiego [Aleksie-
ja] Surkowa i [Konstantina] Simonowa. Obie te osobisto�ci s¹ wrêcz prowokacyjne i mog³oby
doj�æ do bardzo ostrych spiêæ na zje�dzie. [Rkps 6 XI 1956, z. 4, s. 97 (188)]58

Po tej lakonicznej informacji pisarz wraca³ znów do spraw wêgierskich. Tak
jak wiêkszo�æ jego rodaków, prze¿ywa³ bole�nie �zbrodniê, której przeciwdzia³aæ
nie mo¿emy�. Z odraz¹ przyjmowa³ cynizm Rosjan okupuj¹cych Budapeszt, a jed-
nocze�nie �l¹cych �bezczelne listy do Eisenhowera i Edena� z ¿¹daniem wycofa-
nia obcych wojsk z Egiptu. Kiedy jednak pojawia³a siê szansa dzia³ania czy wrêcz
walki piórem, w¹tpliwo�ci pêta³y rêce. Wiadomo�æ z Pen Clubu o mo¿liwo�ci przy-
³¹czenia siê do miêdzynarodowego apelu w sprawie Wêgier, przekazana Zawiey-
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skiemu 7 listopada, wzbudzi³a konsternacjê. O tym, jak na ni¹ zareagowaæ, radzo-
no w Pen Clubie tego¿ dnia popo³udniu:

Nie wiedzieli�my, co zrobiæ? Zaproponowa³em, ¿e porozumiem siê z Bieñkowskim. Do-
piero pó�nym wieczorem mog³em z nim porozmawiaæ. Rezultat ten, ¿e mo¿na wys³aæ depeszê,
zredagowan¹ umiejêtnie, bez wskazywania napastnika. [Rkps 7 XI 1956, z. 4, s. 98 (189)]59

Zdrowy rozs¹dek usprawiedliwiaæ mia³ przecz¹ce emocjom pó³�rodki. Pisarz
podziela³ przekonanie, ¿e g³o�ne, publicznie wypowiadane s³owa wiêcej mog³y
zaszkodziæ Polakom, ni¿ pomóc Wêgrom. Widmo wybuchu trzeciej wojny �wia-
towej (zob. rkps 10 XI 1956, z. 4, s. 100 〈191〉), którym straszono zwolenników
zdecydowanego opowiedzenia siê po stronie Budapesztu, wykorzystywa³y te¿
najwy¿sze w³adze PRL do t³umaczenia swojej polityki wobec Zwi¹zku Radziec-
kiego. W po³owie listopada Gomu³ka i Cyrankiewicz rozpoczêli wizytê w Moskwie,
gdzie byli �przyjmowani po królewsku� i nie napotykaj¹c wiêkszych trudno�ci usta-
lali satysfakcjonuj¹ce ich zasady polsko-radzieckiej wspó³pracy gospodarczej. 9 dni
pó�niej Zawieyski zanotowa³: �Znów okropna wiadomo�æ z Wêgier. Sowiety upro-
wadzi³y Imre Nagy�ego i jego otoczenie� (rkps 24 XI 1956, z. 5, s. 14 〈222〉)60.

Odnowa w Polsce przebiega³a inaczej, ni¿ wyobra¿ano sobie jeszcze miesi¹c
temu61. Zapa³y tych, którzy czekali na dalsze postêpy �odwil¿y�, studzi³o przemó-
wienie Gomu³ki z 29 listopada, wyg³oszone w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wybo-
rami parlamentarnymi. Przychylny I sekretarzowi katolicki pisarz tak wypunkto-
wywa³ najwa¿niejsze tezy:

Przemówienie mia³o akcenty twarde, niemi³e dla entuzjastów Pa�dziernika, oblewa³o tro-
chê zimn¹ wod¹ tych, co spodziewaj¹ siê dalszych zmian, bardziej radykalnych. Gomu³ka po³o-
wê mowy po�wiêci³ Sowietom, a w stosunku do Wêgrów w jaki� sposób broni³ nawet ich stano-

59 D ¹ b r o w s k a  (op. cit., s. 186) zapamiêta³a, ¿e gotowy projekt apelu przyniós³ na spotka-
nie prezydium Pen Clubu M. Rusinek: �Jednak nie chcieli�my wysy³aæ bez uzgodnienia z Gomu³k¹.
Po raz pierwszy od 12 lat mo¿emy z czystym sumieniem dbaæ o to, ¿eby nie utrudniaæ karko³omnej
sytuacji pañstwu. Zawieyski podejmuje siê rozmówiæ z W³. Bieñkowskim, który jest przybocznym
Gomu³ki, m.in. od stosunków z prymasem. Nazajutrz Zawieyski powiadamia, ¿e Gomu³ka zaapro-
bowa³ nasz tekst mówi¹c: »nie musimy byæ zanadto oportunistami«�. O podpisanie innego listu
otwartego, dotycz¹cego tej samej sprawy, prosi³ Zawieyskiego 7 listopada wieczorem J. ¯u³awski �
zob. rkps 7 XI 1956, z. 4, s. 99 (190). Oba teksty, i ten przygotowany przez Pen Club, i ten, który
przedstawia³ kolegom do podpisu ¯u³awski, wymienia te¿ w swoim dzienniku J a s t r u n  (op. cit.,
s. 81), który dodaje istotn¹ informacjê: �nasza [tj. rozpowszechniana przez ¯u³awskiego] wypo-
wied� w sprawie Wêgier nie mo¿e ukazaæ siê (na razie) w pismach. Nie przyjêto równie¿ ³agodnej
rezolucji Penclubu�. O�wiadczenie Pisarzy Polskich w sprawie Wêgier, datowane 8 XI 1956, ukaza-
³o siê pod koniec obrad VII walnego zjazdu ZLP, 2 grudnia, w �Nowej Kulturze� (1956, nr 49, s. 1)
i wyra¿a³o m.in. �ból z powodu rozlewu krwi, do którego doprowadzi³y skompromitowane metody
rz¹dzenia i interwencja obcych wojsk�.

60 Imre N a g y  (1896�1958), premier Wêgier, wybrany demokratycznie w pa�dzierniku 1956,
który zdecydowa³ siê na wprowadzenie do rz¹du partii niekomunistycznych i og³osi³ neutralno�æ
Wêgier. Po zajêciu Budapesztu przez wojska radzieckie zosta³ aresztowany i internowany w Rumu-
nii. Wydany w r. 1957 komunistycznej ekipie J. Kádára zosta³ skazany na �mieræ i stracony.

61 27 XI 1956 Zawieyski, obok Jana Frankowskiego, secesjonisty z PAX-u, reprezentowa³ �ro-
dowiska katolickie na zebraniu Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych w Warszawie.
Zapisa³ potem w dzienniku: �Z wyst¹pienia [Romana] Zambrowskiego wynika, ¿e mamy sporo z³u-
dzeñ co do przysz³o�ci. Pojawi³y siê zwroty o wrogu, o umocnieniu w³adzy ludowej, itd., no i nie-
skoñczenie wiele o socjalizmie. Czy on siê nie orientuje, czy my siê nie orientujemy w prawdzie
o rzeczywisto�ci? Znów slogany, które zawis³y w powietrzu jak gro�ne memento� (rkps 27 XI 1956,
z. 5, s. 16 〈224〉).
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wiska. Polemizowa³ tak¿e z Emigracj¹, z Miko³ajczykiem, i potêpia³ agresjê angielsko-francu-
sk¹ w Algierze. Ca³o�æ mowy by³a niespodziank¹. Opad³a atmosfera w�ród s³uchaczy, a pó�niej
wszêdzie komentowano tê mowê jako z a s a d n i c z y  z w r o t  w   p o l i t y c e  G o m u ³ k i.
[Rkps 29 XI 1956, z. 5, s. 17 (225)]

Prosto z Pa³acu Kultury, gdzie przemawia³ Gomu³ka, uda³ siê Zawieyski do
sali NOT, w której rozpoczyna³ siê walny zjazd ZLP. Pierwszy dzieñ obrad up³y-
n¹³ mu na wys³uchiwaniu przemówieñ pisarzy atakuj¹cych kolegów komunistów
i ustêpuj¹cy zarz¹d. Nazajutrz, po �wspania³ej� mowie D¹browskiej (dotycz¹cej
m.in. przesuniêcia terminu walnego zjazdu)62, Zawieyski sam zabra³ g³os. Podniós³
sprawê swojego �milczenia� i podda³ krytyce miniony okres w literaturze, ale jed-
nocze�nie wskazywa³ na konieczno�æ zwolnienia twórczo�ci literackiej ze s³u¿eb-
no�ci wzglêdem spo³eczeñstwa i przywrócenia jej w³a�ciwego miejsca w�ród sztuk.
W przeciwieñstwie do wiêkszo�ci swoich przedmówców autor Wysokiej �ciany
nie potêpia³ komunistów, ale okazuj¹c im zrozumienie, apelowa³ o szacunek �dla
ich dramatu, dla ich prze¿yæ�. Tym za�, którzy kiedy� dali siê uwie�æ socrealizmo-
wi, radzi³, �by uwierzyli w siebie i uwierzyli w literaturê�63. Zadowolony z reakcji
sali na swoje s³owa Zawieyski odnotowa³ jeszcze tego dnia m.in. wyst¹pienie
Wiktora Woroszylskiego, który relacjonowa³ sytuacjê na Wêgrzech i potêpia³ ra-
dzieck¹ interwencjê, oraz Józefa Ku�mierka, podejmuj¹cego temat �wrogo�ci ni¿-
szych ogniw aparatu partyjnego wobec Gomu³ki� i p³yn¹cych st¹d zagro¿eñ dla
pa�dziernikowych przemian. W czê�ci popo³udniowej obrad wed³ug Zawieyskie-
go najciekawiej zaprezentowa³ siê Stefan Kisielewski, który w wywa¿ony sposób
przedstawi³ zebranym zagadnienia polskiej racji stanu.

Trzeciego dnia rano wa¿ne przemówienie, zawieraj¹ce apel o powrót do pro-
blemów literatury, wyg³osi³ Przybo�. Resztê zapisków Zawieyskiego z 1 grudnia
zdominowa³ dokument, który diarysta okre�la³ jako �list Niezale¿nej Republiki
Pisarzy Wêgierskich na Emigracji�. Pismo, dostarczone do sto³u prezydialnego
przez delegatów Zjazdu Dziennikarzy, zawiera³o opis sytuacji emigrantów wê-
gierskich, którzy po zduszeniu powstania znale�li przej�ciowe schronienie w Wied-
niu. Teraz zwracali siê oni do kolegów po piórze o pomoc w przyjêciu do Polski
czê�ci uchod�ców, a zw³aszcza o zaopiekowanie siê dzieæmi. Przeczytany g³o�no
list spotka³ siê z ¿yw¹ reakcj¹ zebranych. Natychmiast wydelegowano trzy osoby,
którym powierzono misjê przedstawienia tej sprawy najwy¿szym w³adzom PRL.
W tej trójce, obok D¹browskiej i Jastruna, znalaz³ siê te¿ Zawieyski. Przebieg i efek-
ty dzia³añ tej delegacji stre�ci³ potem w dzienniku:

Pojechali�my do Urzêdu Rady Ministrów, do Cyrankiewicza, ale okaza³o siê, ¿e jest on
w KC Partii. Tam wyznaczono nam godzinê 6.30 i [oznajmiono?], ¿e bêdzie z nami rozmawia³
Gomu³ka. Po po³udniu na Zje�dzie rozesz³a siê wiadomo�æ, ¿e ten list jest mistyfikacj¹ b¹d�
zgo³a aktem prowokacji. Niemniej, poszli�my na oznaczon¹ godzinê do Gomu³ki. Rozmowa
by³a b. przykra. Gomu³ka w cierpkich s³owach wyrzuca³ nam, ¿e nie orientujemy siê w trudno-
�ciach politycznych tej sprawy i ¿e dzia³amy w sposób nie przemy�lany. Odrzuci³ autentycz-
no�æ tego listu i przestrzeg³ nas przed uczuciowym zaanga¿owaniem siê w sprawê wêgiersk¹,

62 W zapiskach D ¹ b r o w s k i e j  (op. cit., s. 194�195) to przemówienie zosta³o wspomniane
tylko ogólnikowo. Jego tre�æ odtwarza w odpowiednim przypisie Drewnowski.

63 Przebieg drugiego dnia obrad walnego zjazdu ZLP i wszystkie dotycz¹ce go cytaty � zob.
rkps 30 XI 1956, z. 5, s. 17�19 (225�227). Omówienie zjazdu, tre�æ uchwa³ i niektóre referaty zob.
�Nowa Kultura� 1956, nr 50 (tu m.in: J. Z a w i e y s k i, O odbudowie zaufania do literatury).
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która jest b. skomplikowana i nie tak prosta, jak nam siê wydaje. Wyrazi³ siê te¿ gorzko o obra-
dach naszego Zjazdu. Na to odezwa³a siê D¹browska: � Nie wszystkie jednak przemówienia
by³y z³e.

� Nie � odpowiedzia³ Gomu³ka. O tych dobrych przemówieniach nie mówiê, bo ci, co je
wyg³aszali, s¹ tu obecni.

Po¿egnali�my siê z uczuciem lekkiego zawstydzenia.
Na zje�dzie zwiê�le zda³em sprawê z naszej wizyty. Uzupe³ni³a moje wypowiedzi D¹-

browska, pó�niej Jastrun. Rezultatem pozytywnym tej sprawy by³o otrze�wienie z histerii, z emo-
cjonalnego zadra¿nienia. [Rkps 1 XII 1956, z. 5, s. 19�20 (227�228)]64

Ostatni dzieñ zjazdu wype³ni³y wybory. Spo�ród trzech kandydatur wysuwa-
nych na stanowisko prezesa ZLP (D¹browskiej, Zawieyskiego i S³onimskiego)
funkcjê tê obj¹³ (po rezygnacji pozosta³ych kandydatów) Antoni S³onimski. D¹-
browska i Zawieyski weszli w sk³ad 13-osobowego zarz¹du, w którym znale�li
siê te¿ m.in. Julian Przybo�, Mieczys³aw Jastrun, Antoni Go³ubiew, Stefan Kisie-
lewski, Andrzej Stawar i Irena Krzywicka. Zawieyski by³ zadowolony z tych roz-
strzygniêæ. Uwa¿a³ za pozytywny fakt, ¿e �nowy Zarz¹d ma charakter czysto pi-
sarski, zawodowy� (rkps 2 XII 1956, z. 5, s. 20 〈228〉).

Na tym rachunek korzystnych zmian powoli siê zamyka³. Okre�lenia: �wielka
rado�æ�, �bardzo siê cieszê�, pojawia³y siê w zapisach koñcz¹cych rok 1956
w dzienniku Zawieyskiego coraz rzadziej, na ogó³ tylko w odniesieniu do prywat-
nych, literackich sukcesów, np. wydania przez �Pallotinum� tomu opowiadañ Po-
kój g³êbi czy sfilmowania przez Jerzego Kawalerowicza utworu Prawdziwy ko-
niec wielkiej wojny. Bez s³owa komentarza pozostawi³ pisarz fakt powierzenia mu
na pierwszym zebraniu Zarz¹du G³ównego ZLP, 6 grudnia, godno�ci wiceprezesa
ZLP (jednego z trzech, obok Przybosia i Rusinka). Wiêcej miejsca po�wiêci³ opi-
sowi wieczoru, spêdzonego w go�cinie u Marii i Kazimierza Brandysów:

Rozmowa o wszystkim, tzn. o Zje�dzie Literatów, o Zarz¹dzie, o teatrze i próbach, a tak¿e
o sytuacji wewnêtrznej naszego kraju i o sytuacji �wiata. Ocena tej sytuacji wypad³a w naszej
wspólnej rozmowie na minus. �wiat idzie ku katastrofie wojny. U nas ciemne si³y dzia³aj¹, sprzy-
mierzaj¹c siê przeciw Gomu³ce. Je�li wybory przejd¹ spokojnie, to na pewno nie przejdzie
spokojnie Zjazd Partii. Z Wêgier wiadomo�ci najgorsze. [Rkps 6 XII 1956, z. 5, s. 22 (230)]

Ten ostatni problem wraca³ wci¹¿ jak wyrzut sumienia. �J e s t e m  z a b i t y
n a  d u s z y� � pisa³ Zawieyski 10 grudnia, wspominaj¹c wydarzenia na Wêgrzech
i towarzysz¹ce im papierowe, bezskuteczne reakcje innych narodów. Podkre�la³
przy tym skomplikowan¹ sytuacjê w Polsce, gdzie wraz ze wzrostem nienawi�ci
do Zwi¹zku Radzieckiego ros³o te¿ zagro¿enie dla naszej suwerenno�ci. Zale¿-
no�æ, o której ju¿ wcze�niej Gomu³ka stara³ siê przekonaæ literatów, jeszcze dobit-
niej wy³o¿ona zosta³a przedstawicielom Zarz¹du Stowarzyszenia Dziennikarzy
(zob. rkps 10 XII 1956, z. 5, s. 25 〈233〉). Osobom i pismom ignoruj¹cym naukê
I sekretarza nie dawano wielkich szans na poprawê. Dnia 10 grudnia Zawieyski
odebra³ telefony od trzech redaktorów m³odzie¿owych pism literackich, którym

64 Notatki ze spotkania pisarzy z Gomu³k¹ pozostawi³ te¿ J a s t r u n  (op. cit., s. 86), który
mniej ni¿ Zawieyski uleg³ urokowi I sekretarza i ani s³owem nie wspomnia³ o uczuciu wstydu; �Mówi
[Gomu³ka] o dwóch blokach przeciwstawnych, daje do zrozumienia, ¿e Zachód da³ woln¹ rêkê So-
wietom w granicach zakre�lonych traktatami. »W tej sytuacji mo¿emy tylko d¹¿yæ do poszerzania
wolno�ci w istniej¹cych ramach« � mówi Gomu³ka�. W zapiskach D ¹ b r o w s k i e j  (op. cit., s. 194�
195) zabrak³o takiej relacji.
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ze wzglêdu na publikowanie artyku³ów o Wêgrzech cofniêto zgodê na wydawa-
nie. �Ci m³odzi prosili mnie o interwencjê. Có¿ na to mo¿na poradziæ?� (rkps 10
XII 1956, z. 5, s. 26 〈234〉) � pyta³ retorycznie katolicki pisarz.

 Chocia¿ w wielu przypadkach pozostawa³o tylko bezradne roz³o¿enie r¹k, to
poparcie by³ego �pustelnika�, dumnego z 7 lat milczenia, zyskiwa³o na warto�ci.
Zawieyski uwierzy³, ¿e jest potrzebny Polsce, i z wielkimi oporami podj¹³ osta-
tecznie 3 grudnia decyzjê kandydowania do Sejmu PRL z ramienia katolików zrze-
szonych w OKPIK. Niespe³na 2 tygodnie pó�niej, 14 grudnia, na swojego kandy-
data do mandatu poselskiego wybrali go (obok Jana Brzechwy i Jana Kotta) litera-
ci zgromadzeni na zebraniu warszawskiego oddzia³u ZLP. Pisarz, który d³ugo waha³
siê czy reprezentowaæ katolików, tym razem by³ zadowolony. Rado�æ trwa³a krót-
ko. Zd¹¿y³ jeszcze beznamiêtnym tonem odnotowaæ w dzienniku informacjê o wy-
borze nowego prezesa oddzia³u, Andrzejewskiego, a potem znowu powróci³y mi-
norowe akcenty:

W kuluarach tego zebrania rozmowy o sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej. Prze-
wa¿aj¹ nastroje pesymistyczne. W �rodowisku literackim s¹ obawy zacie�nienia cenzury, nad-
to grozi nêdza z powodu podniesienia cen papieru. Wp³ynie to na redakcjê wydawnictw, na
obni¿enie nak³adów itd. [Rkps 14 XII 1956, z. 5, s. 29 (237)]

Potwierdzenie gorzkiej prawdy o finansowych k³opotach literatów uzyska³
nowy wiceprezes ZLP podczas pierwszego oficjalnego �urzêdowania�. Przyjmu-
j¹c 18 grudnia pro�by o stypendia i zapomogi sk³adane mu przez kolegów po pió-
rze, przekonywa³ siê, ¿e problemy socjalne, brak pieniêdzy i mieszkañ stanowi³y
i nadal stanowi¹ utrapienie dla ca³ego �rodowiska.

I znowu przeciwwag¹ tych zawodowych smutków okaza³o siê osobiste wyró¿-
nienie, znamienne wszak¿e dla swoich czasów. Przewodnicz¹cy Komitetu do Spraw
Radiofonii �Polskie Radio�, W³odzimierz Sokorski, poprosi³ Zawieyskiego o przy-
gotowanie radiowego przemówienia na wieczór wigilijny. Sam ten fakt, a potem
w³asny g³os, p³yn¹cy w eterze zaraz po bo¿onarodzeniowym orêdziu prymasa Stefa-
na Wyszyñskiego, czyni³y odchodz¹cy rok 1956 niepodobnym do innych. Wyj¹tko-
wo�æ tych �wi¹t podkre�la³ pierwszy numer �Tygodnika Powszechnego�, redago-
wanego znowu przez znajomy zespó³ pod kierunkiem Jerzego Turowicza.

Prywatny bilans zysków i strat, do którego sk³ania³a pisarza ostatnia kartka
w kalendarzu, wypada³ pomy�lnie. Bogactwo wydarzeñ i �uboga� twórczo�æ lite-
racka wydawa³y siê nawzajem równowa¿yæ. Szersze spojrzenie na polsk¹ rzeczy-
wisto�æ Anno Domini 1956 rodzi³o niepokój:

Ostatni dzieñ roku nasuwa wiele refleksji. Zmiany ogromne i donios³e dla przysz³o�ci,
która znów rysuje siê dramatycznie. To, co zasz³o u nas, nie idzie ku stabilizacji ani ku pracy
pokojowej, niczym z zewn¹trz nie zam¹conej. Jeste�my uzale¿nieni od sytuacji miêdzynaro-
dowej i od tych zmian, jakie bêd¹ zachodzi³y w Zwi¹zku Radzieckim. Czy zdo³amy przej�æ
bez katastrof po tej w¹skiej krawêdzi wspó³czesnych dziejów! Niepodobna tego przewidzieæ.
Przeczucia moje nie s¹ dobre, wiêc o nich nie piszê. [rkps 31 XII 1956, z. 5, s. 41 (250)]

Zawieyski ba³ siê my�leæ o przysz³o�ci, ale niejednokrotnie siêga³ pamiêci¹
wstecz i zagl¹da³ do zapisanych ju¿ kart dziennika. Tak te¿ uczyni³ 7 XII 1966
podczas uroczystych obchodów 40-lecia pracy literackiej. Zgromadzonym w sali
warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej go�ciom odczyta³ wtedy fragmenty
swych zapisków z lat 1956 i 1957. Które fakty uzna³ za wa¿ne? Komu lub czemu
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po�wiêci³ najwiêcej uwagi? Czy wspominaj¹c �odwil¿� u literatów podkre�la³
w³asn¹ rado�æ z odzyskanej mo¿liwo�ci druku? Czy wiedzia³, ¿e D¹browsk¹ w tym
samym czasie cieszy³o to, ¿e w koñcu mo¿e pozwoliæ sobie na milczenie? Czy
bardziej utkwi³ mu w pamiêci Wa¿yk bij¹cy siê w piersi na wrze�niowym zebra-
niu w ZLP, czy Andrzejewski, który prze¿ywa³ gorycz straconych z³udzeñ? A jak
po latach ocenia³ tezê Kozickiego o wrogu, którego nie trzeba tropiæ, bo ujawnia
siê na w³asne ¿yczenie? I najwa¿niejsze: czy móg³ pozwoliæ sobie na szczero�æ?
O tym dziennik milczy65.

65 W rkps (7 XII 1966, z. 25, s. 81) brak informacji o tre�ci i charakterze czytanych fragmen-
tów. Jednak kilka tygodni wcze�niej, prawdopodobnie w zwi¹zku z planowan¹ uroczysto�ci¹, Z a-
w i e y s k i  (rkps 17 XI 1966, z. 25, s. 76) zapisa³: �Wybieranie tekstów z Dziennika, lata 1956�57.
Du¿o szczególnej zadumy nad tym okresem. Pa�dziernik i to, co o tym piszê, to dzi� sprawy absolutnie
niecenzuralne. Muszê lawirowaæ, aby wybraæ co� »strawnego«. Wiêc rzeczy osobiste lub literackie�.


