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typy emigracyjnych postaw

[ 1 ]

Druga wojna światowa stanowi moment przełomowy. Cezura ta zaznaczyła 
się także w historii polskiej literatury. Powszechnie bowiem przyjmuje się, że 
właśnie od tego momentu polska literatura istnieć będzie w diasporze. Woj-
na, która zmieniła kształt Europy, zaciążyła także nad kształtem literatury pol-
skiej całego półwiecza. Zewnątrzliterackie czynniki – historyczne i politycz-
ne – doprowadziły do rozwoju dwóch równoległych, choć różnych nurtów 
polskiej literatury: krajowej i emigracyjnej. I choć termin „literatura emigracyj-
na” stosowany jest powszechnie, to historia literatury operuje również okre-
śleniem „literatura polska na obczyźnie”, jako pojęciem obejmującym szerszy 
krąg zjawisk. W dotyczących literatury na wygnaniu publikacjach podnoszo-
ny jest problem trudności wytyczenia dokładnych granic czasowych jej histo-
rycznego trwania. Pytaniu, kiedy rozpoczyna się historia literatury na wygna-
niu, towarzyszy zwykle odpowiedź: w 1939 roku, ale pomimo powszechnego 
przyjęcia tej daty, refleksji badawczej towarzyszą wątpliwości. Maria Danile-
wicz-Zielińska pisze: „Literatura wolnego słowa, zwana potocznie »emigra-
cyjną« narodziła się w jesieni 1939 r. […]” 1. Niemniej badaczka dla twórczości 

1 M. Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989. Wydanie 
drugie rozszerzone. Wrocław 1999, s. 432.
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powstałej w okresie wojny proponuje określenie „literatura Polski walczą-
cej” 2. Również Krzysztof Dybciak podkreśla, że: „Nie ma kłopotów z ozna-
czeniem, kiedy rozpoczynają się dzieje zjawiska pod nazwą »literatura na 
obczyźnie« – wrzesień 1939 jest datą bezsporną. Natomiast kiedy powstaje 
literatura emigracyjna, nie jest rzeczą oczywistą” 3. W jej półwiekowej histo-
rii dostrzega cztery okresy: sześciu lat II wojny światowej, lat 1945-1951, czyli 
czasu formowania się instytucji życia literackiego („Wiadomości” i „Kultury”), 
okresu pełnego rozwoju między 1951 a 1980 rokiem, jako czasu zakorzenie-
nia się emigracji w nowych warunkach, oraz rok 1981 – czyli początek pro-
cesu zasypywania „przepaści między emigracyjnym piśmiennictwem a spo-
łeczeństwem w kraju” 4. Jerzy Jarzębski zaś w artykule Literatura polska na 
wygnaniu (1939-1950) pisał:

Kiedy we wrześniu 1939 roku przebywający trafem za granicą polscy poeci reagowali 
wierszami na tragedię w kraju, nie mieli zapewne pojęcia, że inaugurują nowy, kil-
kudziesięcioletni okres podziału naszej literatury na pisaną w Polsce i na obczyźnie. 
Celowo nie używam tutaj terminu „literatura emigracyjna”, ponieważ w pierwszych 
latach swojego istnienia piśmiennictwo powstające za granicą o swej emigracyjności 
jeszcze nie wiedziało. Maria Danilewicz-Zielińska radzi wręcz używać dla pierwszego 
sześciolecia wychodźczej twórczości miana „literatury Polski walczącej”, za emigra-
cyjną uznaje zaś dopiero literaturę powstałą po cofnięciu uznania dla londyńskiego 
rządu Rzeczpospolitej Polskiej przez mocarstwa zachodnie w czerwcu 1945 roku. I nic 
dziwnego: istotną cechą literackiej emigracji wojennej był jej deklarowany począt-
kowo tymczasowy charakter. W 1939 roku nikt nie myślał jeszcze o trwałej przepro-
wadzce pokaźnej części polskiego piśmiennictwa za granicę. Twórcy wierzyli w rychłe 
odwrócenie się dziejowej karty, marzyli o prędkim powrocie i ponownym włączeniu 
się w nurt krajowego życia kulturalnego. Dopiero w miarę rozwoju sytuacji począt-
kowy optymizm przygasł, a w publicystyce lat 1943-1945 pojawiać się zaczęła idea 
pozostania na obczyźnie i zorganizowania na dłużej środowisk kulturalnych poza 
krajem5.

Pomimo tych zastrzeżeń Jarzębski nie skłania się ku wyodrębnianiu z lite-
ratury emigracyjnej okresu twórczości powstałej w czasie wojny. Lata 1939-
1950 traktuje jako czas, „[…] w którym z wielkiej wędrówki ludów wyłania się 

2 Zob. tamże, s. 18.
3 K. Dybciak: Syntezy literatury na obczyźnie. „Odra” 1985, nr 12, s. 34.
4 K. Dybciak: Panorama literatury na obczyźnie. Opracowanie przeznaczone dla uczniów 

szkół średnich. Kraków 1990, s. 13-14.
5 J. Jarzębski: W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1992, s. 38.
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z grubsza określony geograficzny kształt polskiego wychodźstwa: emigranci 
wybierają kraje osiedlenia i zapuszczają tam korzenie” 6.

Nieco inną propozycję periodyzacyjną przedstawia Wojciech Wyskiel: „Ten 
nurt, który po 1945 [podkr. – A.D.-K.] rozwijał się poza krajem, proponuję 
nazwać w s p ó ł c z e s n ą  l i t e r a t u r ą  p o l s k ą  n a  o b c z y ź n i e,  gdyż nazwa 
ta obejmuje możliwie najszerszy krąg zjawisk, jest neutralna politycznie, war-
tościująco i emocjonalnie” 7. Podkreślając dwubiegunowość zjawiska (skupienie 
środowiska wychodźców wokół „Wiadomości” i „Kultury”), wskazuje jego fazo-
wy charakter: „[…] stopniowego kształtowania się (1945-1950), względnej rów-
nowagi (1951-1967), wreszcie rozpadu układu dwubiegunowego (1968-1980)” 8.

[ 2 ]

Literaturę poza granicami Polski ukształtowała wielka fala emigracji. Żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych za Zachodzie w wyniku przemian ustrojowych zacho-
dzących w rodzinnym kraju podjęli decyzję o pozostaniu na obczyźnie. Wśród 
walczących na zachodnich frontach wojny znaleźli się także pisarze, poeci, 
publicyści wywodzący się z różnych środowisk społecznych i politycznych, 
mających za sobą odmienne doświadczenie wojennego losu, ale także różne, 
wynikające z przynależności generacyjnej doświadczenie artystyczne. Tym, co 
spajało środowisko, była świadomość przynależności do jednolitej przecież 
organizacji, jaką stanowiło funkcjonujące ze wszystkimi strukturami i orga-
nami polskie państwo na wychodźstwie. Rafał Habielski pisał: „[…] główny 
argument na rzecz pozostania na obczyźnie stanowiła polityka. […] Powrót 
był interpretowany jako akt natury na wskroś politycznej, oznaczający zgodę 
na »rozbiór« dokonany w Jałcie i aprobatę dla obecności Polski w sowieckiej 
strefie wpływów. […] Pozostanie na obczyźnie było natomiast równoznacz-
ne z aktywną formą sprzeciwu” 9. Dlatego też historyk podkreśla, że: „dla nie-
których emigracja zaczęła się nie we Wrześniu, a w 1945 r. i definiowana była 
jako, mniej lub bardziej, niemniej jednak dobrowolna decyzja” 10.

Akt odmowy powrotu do kraju miał także inną motywację  – kulturo-
wą. Pozostanie poza granicami Polski było świadomym opowiedzeniem się 
po stronie kulturowego dziedzictwa zachodniej Europy, której Polska sta-
nowi część integralną. Wobec wyostrzonej świadomości klęski i rozdarcia, 

6 Tamże, s. 40.
7 W. Wyskiel: Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. Kraków [br. roku wydania], s. 9.
8 Tamże, s. 9-10.
9 R. Habielski: Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa 1999, s. 17-18.
10 Tamże, s. 18.
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wywodzące się ze struktur wojskowych środowisko intelektualistów nie pozo-
stało bezczynne. Napisany przez Tymona Terleckiego artykuł Do emigracji pol-
skiej 1945 roku wyjaśniał nie tylko powody pozostania na obczyźnie, wskazy-
wał wspólną pisarzom polskim i europejskim płaszczyznę myślenia, ale przede 
wszystkim wyznaczał zadania dla tych, którzy zdecydowali się nie wracać:

Heroizm emigracji polskiej 1945 roku jest prosty: wytrwać w kulturze europejskiej na 
przekór jej samej. Wytrwać – za siebie i za naród, któremu z dnia na dzień cofnięto 
dobrze, kosztownie nabyte prawo do przynależności do wspólnoty. Wytrwać – bo 
kultur nie zmienia się jak partii politycznych, jak żurnalowych fasonów, jak bielizny. 
Przynależność do kultury jest czymś prawie charyzmatycznym, to znaczy: czymś, co 
ma charakter pomazania lub piętna11.

[ 3 ]

Zróżnicowane generacyjnie, społecznie, politycznie i artystycznie środowi-
sko wychodźcze nie stanowiło jednolitego organizmu, dlatego też pomimo 
wspólnego rozpoznania, stworzyło dwa różne i niezależne programy i mode-
le emigracji. Podział ten ukształtował polskie życie literackie na obczyźnie. 
W Londynie – największym ośrodku wychodźczym w 1946 roku – ponow-
nie ukazywać zaczęły się „Wiadomości” 12. W Rzymie w 1947 roku ukazał się 
pierwszy numer czasopisma „Kultura” 13. W historii polskiej literatury emigra-
cyjnej silnie artykułowana jest biegunowa opozycja między „Wiadomościami” 
i ich londyńskim środowiskiem a „Kulturą” z jej rozsianymi po świecie współ-
pracownikami. Podział ów był w znacznej mierze niezależny od przedwojen-

11 T. Terlecki: Do emigracji polskiej w 1945 roku. W: Święty płomień. Red. M. Grydzewski. 
London 1945, s. 7. Artykuł Terleckiego stał się inspiracją dla refleksji podjętej przez Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego w tekście Pisarze w Kraju i na emigracji. „Orzeł Biały” 1945, nr 40. 
Przedruk: G. Herling-Grudziński: Dzieła zebrane. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946. 
T. 1. Kraków 2009, s. 344-350.

12 Była to trzecia faza istnienia czasopisma, które ukazywało się wcześniej, przed wojną 
także w Londynie jako „Wiadomości Literackie”, w czasie wojny: początkowo w Paryżu, a po 
jego kapitulacji także w Londynie, nawiązując do tradycji Wielkiej Emigracji, jako „Wiado-
mości Polskie Polityczne i Literackie”. Trzy wcielenia pisma łączyła osoba redaktora naczel-
nego – Mieczysława Grydzewskiego.

13 Jako pismo wydawane przez Instytut Literacki pod kierownictwem Jerzego Giedroycia, 
który powstał z inicjatywy żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, związani w czasie wojny z „Orłem 
Białym” późniejsi współpracownicy redaktora „Kultury”, wraz z demobilizacją nie osiedli 
w Wielkiej Brytanii, lecz pozostali w Rzymie, z którego w 1948 roku z powodów organiza-
cyjno-finansowych przenieśli się do Paryża.
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nych koncepcji politycznych i artystycznych, wynikał z odmiennych koncep-
cji zadań stojących przed inteligencją pozostającą na emigracji.

„Wiadomości” w pierwszym numerze nakreśliły szeroki profil tygodnika: „Łamy 
naszego pisma są otwarte dla pisarzy wszystkich obozów. Pragniemy wedle 
naszych najlepszych intencji zapewnić możliwość wypowiedzenia się tym, któ-
rzy piórem walczą o wolną, całą i niepodległą Polskę” 14. Program wyrastający 
z silnego sprzeciwu wobec porozumień jałtańskich, które, zwłaszcza dla pozo-
stających na emigracji poza wymiarem politycznym, stały się symbolem zdrady 
Zachodu, odzwierciedlał nastroje panujące wśród Polaków. „Obecność Polski 
w orbicie Moskwy rozumiana była przez emigrację jako zagrożenie dla narodo-
wej świadomości i tożsamości. Zarazem jednak – pisał Rafał Habielski – para-
doksalnie, poczucie odstępstwa Zachodu przyczyniło się w niemałym stop-
niu do braku zainteresowania obczyzną i skupieniu uwagi na swojszczyźnie. 
Niesprawiedliwe i dalekie od prawdy byłoby stawianie emigracji (i »Wiadomo-
ściom«) zarzutu ksenofobii, tym niemniej już w latach 50-tych niewiele pozo-
stało z wojennych fascynacji Zachodem i jego kulturą” 15. „Wiadomości” stały się 
więc tym emigracyjnym ośrodkiem, który skupiał twórców o konserwatywnych 
poglądach. „Za cel najwyższy uznano »zakonserwowanie« podstawowych war-
tości kultury polskiej, dzieł, instytucji i ludzi” 16 – pisał Wyskiel. Programowa pro-
pozycja środowiska „Wiadomości” wyrastała z przekonania o skrajnym zagroże-
niu wartości kultury polskiej – z jednej strony fałszowanej, z drugiej całkowicie 
nieznanej. Stąd dążenia londyńskiego środowiska, by „[…] przechować ile się 
tylko da z tradycji” 17, chronić zatem polskie, przedwojenne dziedzictwo w moż-
liwej izolacji od wpływów wrogiego świata oraz popularyzować osiągnięcia pol-
skiej kultury na Zachodzie. Realizowana przez „Wiadomości” koncepcja kultu-
ry izolowanej, to, jak pisał Janusz Stradecki, „[…] idea »ocalenia przez pamięć«, 
implikująca – w obawie przed narastającym zagrożeniem – zwrot do przeszłości, 
do tradycji narodowej i historii. To konsekwencja oddziaływania mechanizmów 
obronnych, ucieczki przed niebezpieczeństwem indoktrynacji ze strony ośrod-
ków krajowych. To konieczność zamknięcia się w twierdzy wspomnień i histo-
rycznych ewokacji” 18. Stąd dominująca przewaga artykułów z zakresu historii 
Polski, której ważną część stanowi literatura dotycząca wojennych losów Pola-
ków, zwłaszcza tych, których doświadczył sowiecki terror. Stąd także obfitość 

14 „Wiadomości” 1946, nr 1.
15 R. Habielski: „Wiadomości”. Tygodnik na emigracji. W: „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspo-

mnienia. Red. M.A. Supruniuk. Toruń 1995, s. 17.
16 W. Wyskiel: Kręgi wygnania…, s. 10.
17 J. Jarzębski: W Polsce czyli wszędzie…, s. 57.
18 J. Stradecki: O „Wiadomościach” londyńskich. W: Literatura źle obecna. Rekonesans. Lon-

don 1984, s. 30.
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tekstów o charakterze wspomnieniowym. Na łamach tygodnika Grydzewski 
drukował ważne świadectwa zsyłkowe: Zapiski sowieckie Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego i Bez ostatniego rozdziału Władysława Andersa. Jak piał Stradec-
ki: „Właściwym czasem dla »Wiadomości« jest czas miniony” 19.

[ 4 ]

Odmienną perspektywę przyjęło środowisko związane z „Kulturą”, choć i twór-
cy Instytutu Literackiego, podobnie jak współpracownicy Grydzewskiego, mieli 
poczucie zagrożenia elementarnych wartości kultury, tyle tylko, że europejskiej, 
czyli także polskiej. Wobec głębokiego kryzysu, w którym znalazła się zachod-
nia cywilizacja, przechowywanie i powołanie się na tradycję kultury narodo-
wej wydawało się niewystarczające. „»Kultura« – pisał Jarzębski – pragnęła 
raczej nawiązać nici porozumienia, wpływać na serca i umysły, konstruować 
wizje możliwej do przewidzenia przyszłości, która będzie już nie powrotem do 
przedwojennego status quo, lecz rzeczywistością radykalnie nową. Nastawio-
ną na przyszłość – musiała też przyznać pierwszeństwo nowatorskiej literatu-
rze, proponującej inne niż dotąd, obrazoburcze sposoby widzenia i artystycznej 
rekonstrukcji rzeczywistości” 20. Dlatego też artykułowała postawę aktywnego 
uczestnictwa w kulturze europejskiej, zwracając się raczej do intelektualnej 
elity pozostającej na emigracji. Krzysztof Dybciak wskazuje trzy najistotniejsze 
aspekty światopoglądu „Kultury”: „Fundamentem istnienia Instytutu jest s t a -
n o w i s k o  n i e p o d l e g ł o ś c i o w e,  bowiem nie ulega wątpliwości, że gdyby 
jego kierownicy doszli do wniosku, iż kraj jest wolny, Instytut skończyłby swą 
wygnańczą historię” 21. Dążenia niepodległościowe są oczywiście wspólne wszel-
kim ośrodkom emigracyjnym, tym zaś, co wyróżnia środowisko „Kultury”, jest – 
zdaniem Dybciaka – „[…] d e m o k r a t y z m,  rozumiany jako pluralizm ideolo-
giczny, wielopodmiotowość życia społecznego, swoboda dyskusji i publikacji” 22 
oraz „[…] l i b e r a l i z m.  Przywiązanie do wolności manifestowało się nieprze-
rwanie w artykułach i książkach z wielu dziedzin” 23. Poza aspektem programo-
wym, inną znaczącą różnicę stanowiła kwestia generacyjna. O ile ton i charak-
ter wydawanych w Londynie „Wiadomości” nadawało pokolenie skamandrytów, 
twórców o uznanym dorobku literackim, debiutujących w czasach II Rzeczpo-
spolitej, których nazwiska znane były jeszcze przed wojną, o tyle „Kultura” zdo-
łała skupić wokół siebie pisarzy, publicystów przynajmniej o dekadę młodszych, 

19 Tamże.
20 J. Jarzębski: W Polsce czyli wszędzie…, s. 59.
21 K. Dybciak: Literacka działalność Instytutu Literackiego. W: Literatura źle obecna…, s. 13.
22 Tamże, s. 14.
23 Tamże.
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debiutujących bądź w czasie II wojny światowej, bądź tuż po jej zakończeniu, 
a zatem twórców, którzy budowali dopiero własną pozycję literacką.

W historię istnienia obu ośrodków i pism skupiających polskie środowiska 
emigracyjne wpisane są losy i wybory pisarzy, którzy w różnym czasie wybrali 
wolność. Ich znacząca obecność na łamach w praktyce realizowała programo-
we deklaracje. Dlatego też warto przywołać okoliczności, w których niektórzy 
z nich bądź je współtworzyli, bądź rozpoczynali współpracę, bądź powracali 
na strony obu periodyków. To przecież ich decyzje, podejmowane w określo-
nym czasie, ukształtowały charakter wydawanej w Paryżu „Kultury” i ukazu-
jących się w Londynie „Wiadomości”. Sądzę, że one także nakreśliły dynami-
kę życia literackiego na wygnaniu.

Z perspektywy zamkniętych tak biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskie-
go, Czesława Miłosza i Konstantego Jeleńskiego, jak i historii pism widać, jak 
bardzo realizowali oni cele wskazane w pierwszym numerze „Kultury”. Dzie-
je współpracy pisarzy z paryskim czasopismem potwierdzają dalekowzrocz-
ność wyartykułowanych w 1947 roku zadań, ich realizacja bowiem wymaga-
ła czasu. Jerzy Jarzębski pisał:

[…] można dziś podziwiać konsekwencję i dalekowzroczność redaktorów „Kultury”, 
którzy pozostając wierni swym programowym założeniom – odnieśli w końcu, na 
przekór milionowym armiom i policjom ze wschodu, spektakularny sukces na histo-
ryczną miarę. Aby to uzyskać, trzeba było jednak ponieść ryzyko otwarcia na kraj, na 
nowe idee, należało porzucić dumne poczucie wyższości wobec narodów sąsied-
nich i uznać ich racje. To stawiało „Kulturę” w opozycji do grupy „Wiadomości”, która 
broniła czystości emigracyjnej doktryny. „Kultura” pragnęła raczej nawiązywać nici, 
wpływać na serca i umysły, konstruować wizje możliwej do przewidzenia przyszło-
ści, która będzie już nie powrotem do przedwojennego status quo, lecz rzeczywisto-
ścią radykalnie nową24.

Stało się to możliwe za sprawą współpracy, którą z „Kulturą” podjęli także Her-
ling-Grudziński, Miłosz, Jeleński, których tyleż literacka aktywność na łamach, 
co przyjęta postawa realizowała programowe cele pisma.

[ 5 ]

Wyraźne widoczne z czasowego dystansu linie programowe obu czasopism 
nie dzieliły w początkach ich emigracyjnego istnienia aż takie przepaście. Prze-
cież nakreślony i podpisany przez Herlinga-Grudzińskiego i Giedroycia program 

24 J. Jarzębski: W Polsce, czyli wszędzie…, s. 59.
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adresowany był zwłaszcza do tych, którzy w wyniku wyroków historii przeby-
wali poza Polską. „»Kultura« – czytamy w pierwszym, rzymskim numerze – pra-
gnie uprzytomnić czytelnikom polskim, którzy wybrawszy emigrację politycz-
ną znaleźli się poza granicami kraju ojczystego, że krąg kulturalny, w którym 
żyją, nie jest kręgiem wymarłym” 25. Tym, co pomimo różnic łączyło najważ-
niejsze, kulturotwórcze ośrodki emigracyjne, była przede wszystkim artykuło-
wana świadomość zagrożenia podstawowych i podzielanych przez szerokie 
środowisko wygnanych wartości kultury, z różnie rozłożonymi akcentami pol-
skiej („Wiadomości”) i europejskiej („Kultura”), a także osoby autorów, pozo-
stających poza granicami kraju, ogłaszających swe teksty na łamach zarówno 

„Wiadomości”, jak i „Kultury”. W „Wiadomościach” ukazała się najwcześniejsza 
prasowa informacja o wydaniu pierwszego numeru „Kultury” 26. Linie progra-
mowe obu periodyków, zarysowane u samych ich początków, nie stanowiły 
jedynej motywacji autorów do podjęcia współpracy z określonym pismem. 
Najdobitniej świadczą o tym wybory, jakich dokonywał Gustaw Herling-Gru-
dziński – współzałożyciel i współpomysłodawca „Kultury”, wieloletni współpra-
cownik wydawanych w Londynie „Wiadomości”. Jako współtwórca, obok Jerze-
go Giedroycia, pierwszego rzymskiego numeru miesięcznika, mimo decyzji 
generała Władysława Andersa o przeniesieniu Instytutu Literackiego do Paryża, 
z zatwierdzonym składem osobowym: Jerzy Giedroyc – kierownik, Zofia Her-
tz – sekretarz, Gustaw Herling-Grudziński – doradca literacki i współredaktor 

„Kultury”, Zygmunt Hertz – administrator27, autor Innego świata nie zdecydo-
wał się na opuszczenie Rzymu. Rozbieżności świadectw obu założycieli „Kul-
tury”, dotyczących jej powstania28, towarzyszą przykre dla obu twórców oko-
liczności rozstania, z czasowego dystansu opisywane jednak bardzo łagodnie:

25 „Kultura” 1947, nr 1, s. 1.
26 Z prośbą o opracowanie takiej notatki zwrócił się do M. Danilewicz-Zielińskiej redak-

tor M. Grydzewski. Zob. M. Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 
1939-1989…, s. 392-393.

27 Zob. Pismo gen. Andersa z dnia 27 sierpnia 1947 roku. W: J. Giedroyc: Autobiografia na 
cztery ręce. Warszawa 1994, reprodukcja między stronami 272-273.

28 Jerzy Giedroyc w Autobiografii na cztery ręce pisał: „Projekt stworzenia pisma wynikał 
ze wspólnych rozmów między Gustawem, Zosią i mną. Nazwę wymyśliłem chyba ja. […] 
Pierwszy numer przygotowaliśmy wespół z Gustawem. Ale naprawdę ważne były dla nas 
wtedy książki”, s. 125-126. Grudziński zaś w licznych opublikowanych rozmowach konse-
kwentnie przedstawiał inną wersję wydarzeń. W rozmowie z Renatą Gorczyńską twierdził: 

„Właściwie projektodawcą »Kultury« byłem ja, i nawet wymyśliłem nazwę. Jerzy nie bardzo 
się do tego palił, bo miał pomysł – zresztą sensowny – wydawania przede wszystkim ksią-
żek”. G. Herling-Grudziński: Miasto zmęczenia – Gustaw Herling-Grudziński. W: R. Gorczyń-
ska: Portrety paryskie. Kraków 1999, s. 201-203. Opinię tę powtarzał zresztą wielokrotnie m.in. 
w Rozmowach w Dragonei: „[…] w pierwszym okresie Giedroyc był nastawiony na wyda-
nie książek, a ja musiałem się solidnie napracować, żeby go namówić na wydawanie pisma 
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Rozstaliśmy się bardzo przyjaźnie – wspominał Giedroyc. Rozumiałem doskonale, że 
czym innym jest brać odpowiedzialność za siebie, a czym innym za żonę, a on był 
w Krystynie niezwykle zakochany i w Londynie miał jakieś możliwości pracy w „Wia-
domościach”. Początkowo po wyjeździe Gustawa utrzymywaliśmy kontakt29.

Grudziński zaś w rozmowie z Renatą Gorczyńską w następujący sposób relacjo-
nował okoliczności rozstania:

Nasz pierwszy spór polegał na tym, że on twierdził, iż absolutnie trzeba się przenieść 
do Paryża, bo w przeciwnym razie komuniści włoscy nas zniszczą w rozmaity spo-
sób. A ja się upierałem […], że należy zostać w Rzymie. […] Giedroyc miał absolutną 
rację, a ja się upierałem przy swoim, bo byłem zakochany w Rzymie, w mojej pierw-
szej żonie, i ogromnie nam było dobrze. Bardzo chciałem, żeby „Kultura” wychodziła 
tam na stałe, a do Paryża mnie nie ciągnęło. Dużą rolę odgrywał też fakt, że nie zna-
łem francuskiego30.

Dokumenty z epoki, zwłaszcza prowadzona przez twórców „Kultury” kore-
spondencja, dowodzą, że to kwestie ekonomiczne okazały się najistotniejszą 
motywacją opuszczenia zespołu przez Herlinga31. Co więcej, z zachowanych 
listów wynika, że Giedroyc szukał w Paryżu zabezpieczenia finansowego dla 
Herlinga. W liście do Adama Pragiera pisał:

Sprawa Grudzińskiego jest dla mnie bardzo przykra, gdyż zależy mi na nim jako na 
współpracowniku, ale przede wszystkim uważam go za niewątpliwie największy i naj-
bardziej obiecujący talent młodego pokolenia emigracyjnego, a jest ich bardzo nie-
wiele. Obawiam się, że od stycznia (zabezpieczyłem go do grudnia włącznie) Gru-
dziński znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i albo będzie musiał oddać 
się jakiejś pracy fizycznej, albo zarżnie swój talent sieczką dziennikarską. […] zna-
jąc jednak zrozumienie Pana Profesora dla talentu i wartości charakteru, pozwalam 
sobie zwrócić się z gorącą prośbą o przyznanie Grudzińskiemu miesięcznej subwen-
cji w kwocie 15 funtów, która zapewniłaby mu podstawę egzystencji32.

i podpisanie pierwszego numeru »Kultury«, żeby go z nim związać”. G. Herling-Grudziński, 
W. Bolecki: Rozmowy w Dragonei. Warszawa 1997, s. 31.

29 J. Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce…, s. 131. W Archiwum Instytutu zachowała 
się pochodząca z tego okresu korespondencja Giedroycia z Grudzińskim. Zob. Z. Kudelski: 
Gustaw Herling-Grudziński i „Kultura” paryska. Fakty – historia – świadectwa. Lublin 2013, s. 42.

30 G. Herling-Grudziński: Miasto zmęczenia…, s. 202-203.
31 Świadczą o tym obszerne fragmenty korespondencji, cytowanej przez Z. Kudelskie-

go. Zob. Z. Kudelski: Gustaw Herling-Grudziński…, s. 49-55.
32 J. Giedroyc do A. Pragiera, 26 XI 1947. Cyt. za: M. Ptasińska: Rzymskie lata Instytutu Lite-

rackiego. „Zeszyty Historyczne”. Paris 2001, s. 33.
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Pomimo tych starań ich drogi rozeszły się. Grudziński wraz z żoną wyjechał 
do Londynu. Mimo deklarowanej w zachowanej korespondencji chęci współ-
pracy, w kolejnych numerach „Kultury” nie pojawił się żaden artykuł sygnowa-
ny nazwiskiem autora Dziennika pisanego nocą. Propozycja Herlinga, by w Lon-
dynie utworzyć oddział „Kultury”, nie zyskała uznania w oczach Giedroycia. 

„Coraz częściej myślę o rzymskich naszych rozmowach na temat konieczności 
podzielenia ekipy Instytutu na dwie komórki: paryską i londyńską” 33 – pisał 
Grudziński. Odmowę Giedroyc uzasadniał trudną sytuacją finansową, propo-
nując Herlingowi, by ten pozostał nadal redaktorem bez stałej pensji: „[…] nie 
jestem w stanie płacić stałej pensji miesięcznej Panu w Londynie, gdyż Insty-
tut przeżywa naprawdę trudności finansowe. Nie tylko bowiem uzyskaliśmy 
znacznie mniej pieniędzy, niż mogłem przypuszczać, ale w ostatniej chwili 
powstało szereg trudności płatniczych, które musimy uregulować […]” 34, pro-
ponując jednak wyższe niż wypłacane innym autorom honorarium. Obok kwe-
stii ekonomicznych, istotnym punktem spornym był projektowany zakres pra-
cy i odpowiedzialności redaktora. „Jeśli idzie o redagowanie »Kultury« – pisał 
Giedroyc do Herlinga – to musimy ustalić sobie pewne rzeczy. Jak Pan dobrze 
wie, wszystkie sprawy zawsze uzgadniam i redagowanie pisma zawsze trak-
towałem jako pracę zespołową. Niemniej jednak w każdym piśmie musi być 
jeden człowiek, który decyduje, czy o układzie pisma, czy w wypadkach spor-
nych” 35. Ostatecznie jednak to brak możliwości otrzymywania stałej pensji był 
powodem, dla którego Herling postanowił, że nie podpisuje „Kultury” 36. Pozo-
stając w Londynie, podjął współpracę z Mieczysławem Grydzewskim:

Uważałem wtedy – wspominał Herling – „Wiadomości” za moje pismo. Pisałem recen-
zje, artykuły, miałem też w „Wiadomościach” swoją rubrykę pt. „Przegląd prasy”, któ-
ra dawała mi stały, choć bardzo skromny dochód. […] W „Wiadomościach” opubliko-
wałem kilka fragmentów Innego świata… 37.

Ścisła współpraca pisarza z wydawanym w Londynie tygodnikiem trwała do 
1953 roku. W 1956 na łamach „Kultury” opublikowano opowiadanie Herlinga 
Książę niezłomny. Tekst utworu pisarz przesłał Jerzemu Giedroyciowi w liście 

33 G. Herling-Grudziński do J. Giedroycia, 31 VIII 1947. Cyt. za: Z. Kudelski: Gustaw Herling-
Grudziński…, s. 187.

34 J. Giedroyc do G. Herlinga-Grudzińskiego, Paryż, 19 XI 1947. Cyt. za: Z. Kudelski: Gustaw 
Herling-Grudziński…, s. 195-196.

35 Tamże, s. 196.
36 Zob. G. Herling-Grudziński do J. Giedroycia, 24 XI 1947. Cyt. za: Z. Kudelski: Gustaw Her-

ling-Grudziński…, s. 200.
37 G. Herling-Grudziński: Najkrótszy przewodnik po sobie samym. Kraków 2000, s. 81.
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z dnia 22 maja 1956 roku. Był to pierwszy list Herlinga do redaktora „Kultury” 
po przerwanej w 1948 roku korespondencji. Utwór ów zainicjował ponowną 
współpracę mieszkającego w Neapolu pisarza z Instytutem Literackim. Ale 
podkreślić należy również fakt, że jednocześnie do 1961 roku Grudziński ogła-
szał własne teksty, zwłaszcza publicystyczne, w „Wiadomościach”.

[ 6 ]

O ile postać Herlinga-Grudzińskiego łączy środowiska Londynu i Paryża, o tyle 
wybór emigracji przez Czesława Miłosza silnie je polaryzuje. „Kultura” już w pro-
gramowym wystąpieniu, w przeciwieństwie do „Wiadomości”, adresowana była 
przecież także do pozostającego w Polsce czytelnika: „»Kultura« pragnie dotrzeć 
do czytelników polskich w kraju i wzmóc w nich wiarę, że wartości, które są im 
bliskie, nie zawaliły się jeszcze pod obuchem nagiej siły” 38. Pierwsze na emigra-
cji wystąpienie poety, który schronienie po zerwaniu współpracy z komunistycz-
nym rządem w Polsce znalazł właśnie w siedzibie redakcji pisma, wydrukowane 
na łamach „Kultury”, w praktyce potwierdziło programową przeciwstawność 
obu środowisk. Miłosz, który 1 lutego 1951 roku oficjalnie opuścił dom ambasa-
dy polskiej w Paryżu, już od ostatnich dni stycznia przebywał w siedzibie „Kul-
tury”. Choć fakt ten oficjalnie nie został ujawniony, to korespondencja Giedroy-
cia wskazuje krąg wtajemniczonych w sprawę osób. Trzeciego lutego w liście 
do Andrzeja Bobkowskiego redaktor „Kultury” pisał:

Muszę się z Panem podzielić sensacją, no i trochę pochwalić (prosząc jeszcze o dyskre-
cję kompletną). Jest to początek dopiero naszej robótki. Załatwiliśmy wybranie wol-
ności przez Czesława Miłosza, który nawiał i obecnie siedzi ukryty w Maisons Laffitte. 
Chwilowo jest to tajemnica, gdyż musimy mu załatwić wizę amerykańską. On może 
być pożyteczny głównie na tamtym terenie. Bomba będzie, mam nadzieję, niedługo39.

Rewelacyjną wiadomość Giedroyc przekazał także Konstantemu Jeleńskiemu 
8 maja, tuż przed ukazaniem się „Kultury” z anonsowanym artykułem Miłosza:

Ciekaw jestem Pana reakcji na numer majowy, który wychodzi za parę dni. Zawiera 
on jedną sensację. Mianowicie (to do 15-go wielka tajemnica) Czesław Miłosz wybrał 
wolność i już od 2 miesięcy mieszka w Kulturze. Kończy pisać książkę o intelektuali-
stach za żelazną kurtyną. […] Spodziewam się, że wyjdzie zaraz po ukończeniu po 

38 „Kultura” 1947, nr 1, s. 1.
39 J. Giedroyc, A. Bobkowski: Listy 1946-1961. Wyb., oprac. i wstęp J. Zieliński. Warszawa 

1997, s. 177.
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francusku i angielsku. Zamieszczam jej fragment wraz z credo poetyckim. Przeglą-
dałem niedawno „Salamandrę”, gdzie znalazłem Pana doskonałą recenzję jego tomu 
wierszy Ocalenie, myślę więc, że ta wiadomość Pana zaciekawi. Wypadek Miłosza 
uważam za bardzo doniosły – mam przy tym pewną satysfakcję. Świadczy on o pew-
nej pozycji Kultury w kraju, jeśli ludzie „stamtąd” uważają, że jesteśmy dla nich opar-
ciem i schronieniem40.

Listy Giedroycia przekonują, że wybór emigracji przez Miłosza traktowany jest 
przez redaktora „Kultury” jako wydarzenie doniosłe i bezprecedensowe, ujaw-
nienie zaś tego faktu jest przemyślaną strategią, w którą zaangażowane zostały 
także inne instytucje: „Krótko przed południem, 15 maja, Czesław Miłosz wystąpił 
na konferencji prasowej zorganizowanej w Paryżu, w siedzibie redakcji »Preuves«, 
przez Kongres Wolności Kultury i stowarzyszenie Amis de la Liberté, i poinformo-
wał publicznie o ucieczce i emigracji. Równocześnie w prasie francuskiej ukazał 
się komunikat podpisany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji infor-
mujący o decyzji poety” 41. Nie ukrywając satysfakcji z dokonanego przez Miło-
sza wyboru miejsca schronienia, słusznie przewidywał, że ujawnienie wywoła 
sensację. „Redaktor »Kultury« – pisał Mirosław Supruniuk – najprawdopodob-
niej nie miał wątpliwości, że Miłosza trzeba przyjąć i »przechować« 42. Co wię-
cej, wybór Miłosza dowodził obecność „Kultury” w kraju. Pomimo programowej 
deklaracji dotarcia do czytelnika krajowego, także przez prezentację problema-
tyki dotyczącej polskiej rzeczywistości, „Kultura” nie poświęcała wiele miejsca 
problemom, z którymi zmagały się państwa zza żelaznej kurtyny. Przesądza-
ły o tym tyleż okoliczności zewnętrzne – silna izolacja Polski w okresie stalini-
zmu – ile programowa postawa antykomunistyczna43. Zdaniem Janusza Korka, 
tzw. sprawa Miłosza była pierwszą oznaką „złagodzenia bezkompromisowego 
stanowiska antykomunistycznego” 44, które stanowić mogło przeszkodę w pro-
wadzeniu dialogu z krajem. Rację ma zatem Mirosław Supruniuk, twierdząc, że 

„emigrującemu Miłoszowi trzeba było pomóc w sposób, który przyniósłby korzy-
ści »Kulturze«. Właśnie, dlatego trzeba było ucieczkę poety nagłośnić, aby ludzie 
z Polski wiedzieli, że nawet byli komuniści mogą liczyć na pomoc” 45. W ten spo-
sób zatem „Kultura” realizowała konsekwentnie przyjęty program polityczny. 

40 J. Giedroyc, K.A. Jeleński: Listy 1950-1987. Wyb., oprac. i wstęp W. Karpiński. Warsza-
wa 1995, s. 54.

41 M. Supruniuk: Przyjaciele wolności. Kongres Wolności Kultury i Polacy. Warszawa 2008, s. 133.
42 Tamże, s. 129.
43 Zob. J. Korek: Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego. Kato-

wice 2008, s. 181-182.
44 Tamże, s. 182.
45 M. Supruniuk: Przyjaciele wolności…, s. 165.
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Występując w obronie Miłosza, pozyskała także nowego wybitnego współpra-
cownika, znającego krajowe realia. Zdaniem Joanny Pyszny: „[…] sprawa Miło-
sza stała się rodzajem papierka lakmusowego, barometru nastrojów, sprawdzia-
nem poglądów wychodźstwa; dyskusja na temat nowego emigranta, budząc 
żywe emocje, zmusiła polemistów do polaryzacji stanowisk, ujawniła podzia-
ły polskiej powojennej emigracji” 46. Autorka zauważa, że:

[…] dyskusja ta niepostrzeżenie przekształciła się w starcie dwóch postaw wychodź-
ców, dwojakiego pojmowania stanowiska „starej” emigracji względem ludzi żyjących 
i pracujących w kraju i siłą rzeczy współpracujących ze znienawidzonym na Zachodzie 

„bolszewickim reżimem”, a także wobec coraz liczniejszych przybyszów zza żelaznej 
kurtyny. Publicyści „Kultury” zarzucają współpracownikom „Wiadomości” tendencje 
do uszczelniania środowisk emigracyjnych, „syndrom oblężonej twierdzy”, a także 
wymuszanie na świeżych emigrantach natychmiastowych deklaracji ideowych. Ich 
adwersarze mówią o nadmiernym liberalizmie, naiwności i kruszeniu się emigracyj-
nych pryncypiów zespołu „Kultury” 47.

W ocenie samego Miłosza konflikt z londyńskim środowiskiem polskich emi-
grantów, wywołany publikacją Nie na łamach paryskiej „Kultury”, stanowił roz-
szerzenie przedwojennego konfliktu między intelektualistami a „inteligencją” 48.

Wobec narastającej krytyki zarówno poety, jak i strategii przyjętej przez 
zespół „Kultury”, dwa kolejne numery pisma publikują Oświadczenie w spra-
wie nowej emigracji, biorące w obronę Miłosza. Choć Giedroyc i jego współpra-
cownicy aktywnie zabiegają o zdobycie podpisów jak największej ilości osób 

46 J. Pyszny: „Sprawa Miłosza”, czyli poeta w czyśćcu. W: Poznawanie Miłosza 2. Red. A. Fiut. 
Kraków 2000, s. 61.

47 Tamże.
48 W obszernie cytowanych przez Jeleńskiego fragmentach Historii polskiej literatury Miło-

sza, zwłaszcza w końcowej części rozdziału poświęconego literaturze na emigracji (frag-
mentu pominiętego w polskim wydaniu) Miłosz pisze o sobie: „Konfliktu między niektó-
rymi pisarzami i większością emigracyjnych czytelników nie można sprowadzić do sprawy 
smaku. Było to rozszerzenie przedwojennego konfliktu między intelektualistami a »inteli-
gencją«, ową specyficzną sferą pracowników umysłowych, nie spotykaną ani w Europie 
Zachodniej, ani w Ameryce. Podział na liberałów i prawicę wewnątrz tej sfery szedł na emi-
gracji w zapomnienie, co oznaczało regresję do najbardziej tradycyjnych postaw nacjonali-
stycznych. Ponieważ przemiany społeczne w Polsce prowadziły jej intelektualistów i litera-
turę w przeciwnym kierunku, czytelnicy emigracyjni byli specjalnie wrogo usposobieni do 
tych pisarzy, którzy wyemigrowali dopiero po okresie twórczym (krótszym lub dłuższym) 
w Polsce Ludowej. Różnice mentalności powodowały odmienny typ wrażliwości: i tak poezja 
Czesława Miłosza, na przykład obca była czytelnikom emigracyjnym, a problemy, które go 
zajmowały, odrzucały ich”. K.A. Jeleński: Czesław Miłosz: historyk literatury Rzeczpospolitej. 
W: tegoż: Szkice. Kraków 1990, s. 122-123.
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przebywających poza granicami kraju, to w efekcie oświadczenie zyskuje 33 
sygnatariuszy. Jak podkreśla Mirosław Supruniuk: „Dla Giedroycia »oświadcze-
nie« było też rodzajem plebiscytu popularności, plebiscytu – dodajmy prze-
granego […]” 49. Stąd gorzka, acz zapowiadająca dalsze działania uwaga Gie-
droycia w liście do Wańkowicza: „Nie jest tak łatwo złamać monopol Grydza. 
Ale ja go złamię” 50.

[ 7 ]

„»Kultura« chce szukać w świecie cywilizacji zachodniej tej »woli życia«, bez któ-
rej Europejczyk umrze, tak jak umarły niegdyś kierownicze warstwy dawnych 
imperiów” 51 – trzeci punkt programu pisma znalazł rozwinięcie zarówno w szki-
cu Konstantego Aleksandra Jeleńskiego Apokalipsa i perspektywa, jak i poprzez 
zaangażowanie eseisty w sprawy ważne dla „Kultury”. Z korespondencji zaini-
cjowanej przez Giedroycia wynika, że to na prośbę redaktora Jeleński rozpoczął 
współpracę z pismem. Od września 1950 roku Giedroyc zachęcał przebywają-
cego wówczas we Włoszech Jeleńskiego do przybycia do Paryża w celu zasile-
nia zespołu „Kultury” oraz podjęcia współpracy z Kongresem Wolności Kultu-
ry. Jeleński nie przyjechał do francuskiej stolicy od razu. Starania redaktora, by 
pozyskać nowego współpracownika, trwały bez mała dwa lata52. „Oczywiście, 

49 M. Supruniuk: Przyjaciele wolności…, s. 161.
50 J. Giedroyc, M. Wańkowicz: Listy 1945-1963. Warszawa 2000, s. 240.
51 „Kultura” 1947, nr 1, s. 1.
52 W artykule Sekret „Kultury” S. Łarin pisze: „Jak Giedroyc w ledwie wykluwającym się 

literacie odgadnął jego potencjalne możliwości, to jedna z tajemnic redaktora »Kultury«, 
obdarzonego rzadkim darem wyszukiwania i skupiania wokół swego dziecka rozmaitych 
talentów twórczych. […] wieloletnia korespondencja Giedroycia z Jeleńskim […] odsłania 
jeszcze jeden rys charakteru redaktora – jego upór w dążeniu do wytyczonych celów, w tym 
przypadku – w werbowaniu ludzi, których sobie upatrzył. Polowanie na Jeleńskiego trwa-
ło kilka lat. Wreszcie Giedroyc dopiął swego: Jeleński przeniósł się do Paryża, aby być bliżej 
redakcji i został jednym z najczynniejszych autorów „Kultury”. S. Łarin: Sekret „Kultury”. „Kul-
tura” 1997, nr 9, s. 58. Ale podkreślić należy, że decyzja Jeleńskiego o przyjeździe do Paryża 
w końcu 1952 roku motywowana była przede wszystkim względami osobistymi. W Zarysie 
życiorysu czytamy: „W 1951 spotkanie z włoską malarką Leonor Fini, zamieszkałą w Paryżu 
(z którą autor żyje do tego czasu) zaważy bardziej od wszystkich innych okoliczności na jego 
losach. Przenosi się z tego powodu z Rzymu do Paryża, gdzie dzięki interwencji przyjaciół 
z „Kultury” (Jerzy Giedroyc i Józef Czapski należą do współzałożycieli w roku 1950 Kongre-
su Wolności Kultury) oraz Raymonda Arona i Ignazio Silone zostaje zatrudniony w roku 1952 
w Sekretariacie Generalnym Kongresu […]”. K.A. Jeleński: Zarys życiorysu. W: tegoż: Zbiegi 
okoliczności. Paris 1982, s. 12. „Ten związek – pisze Wojciech Karpiński – trwał do jego śmier-
ci, prawie czterdzieści lat. Był decydujący w jego życiu. […] Leonor Fini postanowiła przy-
jechać do Paryża, gdzie mieszkała przed wojną i miała wielu przyjaciół. To zadecydowało. 
Konstanty i zjawił się w Paryżu”. W. Karpiński: Redaktor i krytyk. W: J. Giedroyc, K.A. Jeleń-
ski: Listy 1950-1987…, s. 11.
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że gdyby przeniesienie się do Paryża było możliwe materialnie, to przyjąłbym 
równie ciekawą pracę” 53 – tłumaczył swoje położenie Giedroyciowi. Przesłał 
do redakcji esej, napisany z myślą o „Kulturze”. „Nie jestem z niego zadowolo-
ny – pisał – gdyż nie jestem pewien czy wraziłem swoją myśl dostatecznie jasno. 
Ale ponieważ zawsze do myślenia pobudza mnie bardziej literatura niż życie, 
wolałem myśl swoją przeprowadzić poprzez wątek literackich skojarzeń i w ten 
sposób wierniej wyrazić jej powstanie” 54. Esej Apokalipsa i perspektywa ukazał 
się w 12 numerze pisma z 1950 roku. Jeleński wyraźnie odrzuca apokaliptyczne 
koncepcje końca Europy, zrodzone z dominujących po drugiej wojnie świato-
wej deterministycznych światopoglądów.

Żyjemy dziś – pisał Jeleński – w powodzi przepowiedni. Gazeta codzienna, tygodnik, 
kalendarz, wróżka, stróż i znajomy – zewsząd możemy czerpać informacje czy będzie 
czy nie będzie wojny, czy zginiemy w wybuchu bomby atomowej, czy Europa będzie 
zajęta przez Czerwoną Armię55.

Fatalistyczne wizje stanowiące odbicie panujących w powojennej Europie 
nastrojów, ukształtowane również pod wpływem fatalistycznych koncepcji 
historiozoficznych, z najbardziej bodaj reprezentatywną dla pesymistycznych 
filozofii XX wieku myślą Oswalda Spenglera, który już po pierwszej wojnie 
światowej przewidywał zmierzch Zachodu56, okazały się doświadczeniem dość 
powszechnym, gdyż historyczne wydarzenia pierwszej połowy XX wieku nasi-
liły i upowszechniły myśli o zmierzchu Europy. Józef Czapski pisał:

Skąd tego rodzaju przeżycia? Wracam na Pont Neuf, nawet nie widać, by domy były 
specjalnie zniszczone, wyższy poziom wody na Sekwanie jest zjawiskiem banalnym 
i częstym, […] koronka Notre Dame wyglądała nie inaczej w 1924, gdy ujrzałem ją po 
raz pierwszy jako zjawisko kamienne, najbardziej trwałe, prawie wieczne.

[…] nie czując się poetą ani prorokiem, zacząłem tylko wnikać w źródło tych prze-
żyć. Zdruzgotana Warszawa i jej trupy – Paryż, który się nie bronił, ten Paryż „przywi-
dzenie”, te katastroficzne teorie, z którymi co chwila w rozmowach, pismach, w książ-
kach stykałem się, bierny defetyzm, a w którym te teorie przez bardzo wielu wówczas 
były przyjmowane – te moje wizje ginącego Paryża to były formy zarażenia, zaraże-
nie to działało na grunt podatny, za dużo zniszczeń miałem za sobą57.

53 J. Giedroyc, K.A. Jeleński: Listy 1950-1987…, s. 26.
54 Tamże.
55 K.A. Jeleński: Apokalipsa i perspektywa. W: tegoż: Szkice…, s. 235.
56 Zob. O. Spengler: Zmierzch Zachodu. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 2001.
57 J. Czapski: Tło paryskie. W: tegoż: Patrząc. Kraków 2004, s. 126-127.
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Ów powszechny obraz współczesnego świata z dominującymi w nim świato-
poglądami wieszczącymi kres dziejów zostaje jednak przez Jeleńskiego odrzu-
cony, bowiem, jak przekonuje:

Historia nie zna utopii ani apokalipsy. Zasadą historii jest ciągłość. Cykliczna ciągłość 
ruchu koła, czy stała, płynna ciągłość wód strumienia o prądzie raz wartkim, raz leni-
wym – to już kwestia interpretacji historii. Historia nie jest abstrakcyjną nauką, z której 
można wyciągnąć nieomylne reguły. Myślę, że nie ma dziedziny bardziej konkretnej, 
o materiale w równym stopniu „jedynym”, podobnie jak jedynym i niepowtarzalnym 
jest ludzkie życie58.

Dlatego też, przywołując wypowiedź Gide’a, dla którego obraz Eneasza, wyno-
szącego na barkach starego ojca z płonącej Troi, posiada znaczenie symbo-
liczne: „Eneasz niósł na barkach nie tylko swojego ojca, ale również cały ciężar 
przeszłości i tradycji” 59 i w którym to obrazie dostrzega analogię do czasów 
współczesnych: „uciekamy obecnie z płonącego grodu naszej cywilizacji, z cię-
żarem naszej chrześcijańskiej przeszłości na barkach, chrześcijańskiej cywiliza-
cji opartej na poszanowaniu jednostki” 60. Jeleński podkreśla ciągłość i trwa-
nie jako zasadę istnienia cywilizacji europejskiej:

I dlatego może, między innymi, Eneida jest największym „klasycznym” poematem: 
z powodu powiązania Troi i Rzymu, Homera i Wergiliusza, który przecież z kolei będzie 
przewodnikiem Dantego po zaświatach61.

Manifestując wreszcie „wolę życia”, pisze: „[…] obrona naszej cywilizacji w jej 
aspektach najbardziej zasadniczych nie jest wyłącznie zagadnieniem moral-
nego wyboru, ale również jedynym stanowiskiem, które możemy zająć, anga-
żując pełnię naszego istnienia” 62.

Podejmując współpracę z paryskim miesięcznikiem, już od 1951 roku oma-
wia wydane książki i czasopisma literackie, w 1952 roku dokonuje przekładu 
eseju Benedetto Croce Historiografia wyłącznie polityczna i pesymizm moralny63. 

58 K.A. Jeleński: Apokalipsa…, s. 238.
59 Tamże, s. 240.
60 Tamże.
61 Tamże.
62 Tamże.
63 B. Croce: Historiografia wyłącznie polityczna i pesymizm moralny. Przeł. K.A. Jeleński. „Kul-

tura” 1952, nr 6, s. 10-17. To druga publikacja włoskiego filozofa na łamach „Kultury”. W pierw-
szym numerze miesięcznika wydrukowano jego artykuł Zmierzch cywilizacji. „Kultura” 1947, 
nr 1, s. 4-6.
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Tekst włoskiego filozofa poprzedzony został niepodpisanym wprowadzeniem, 
sygnalizującym przekonania Crocego, podzielane przecież także przez Jeleń-
skiego i zespół „Kultury”: „Benedetto Croce jest filozofem liberalizmu. Poprzez 
trudny i złożony rytm jego prozy, w której każde słowo ma swoje znaczenie, 
widzimy gorącą wiarę w nieprzemijającą wartość europejskiej cywilizacji” 64. 
W Apokalipsie i perspektywie Jeleński przecież pisał:

Liberał i humanista nie może bez zastrzeżeń poddawać się sugestii tych wizji, w któ-
rych abstrakcja naukowa, ekonomiczna czy metafizyczna wyklucza wiarę w człowie-
ka, w jego instynktowne, wiecznie odradzające się przywiązanie do wolności. Wolny 
wybór i czyn, wybór pomiędzy jednym czynem i drugim – oto postawa liberała, któ-
ra trzyma go wewnątrz ram własnej cywilizacji i stanowi zarazem jego obronę. I dla-
tego dla liberała otwarte jest tylko jedno okno na przyszłość – okno historii65.

Osiedlając się w końcu 1952 roku w stolicy nad Sekwaną, Jeleński prowa-
dzi na łamach „Kultury” stałe rubryki „Notatki wydawnicze” i początkowo 

„Przegląd miesięczników”, a od 1955 roku „Przegląd czasopism”. Jego recen-
zje i omówienia wydawnicze dzieł napisanych w językach francuskim, włoskim, 
angielskim, niemieckim zapoznają polskiego czytelnika z aktualną problema-
tyką literacką, artystyczną i filozoficzną Zachodu. Bibliografie prowadzonych 
przez Jeleńskiego rubryk są imponujące. Jak podaje Jerzy Kandziora: „[…] 
omówił w latach 1953-1955 130 książek wydanych w Europie Zachodniej i w USA 
[…] Jego rubryka »Przegląd miesięczników« (»Przegląd czasopism«) objęła arty-
kuły 51 czasopism europejskich i amerykańskich” 66. Jednocześnie pisze osobne 
teksty krytyczne i eseje, w których odwołuje się do dzieł europejskiej sztuki. 
Trafnie z perspektywy zamkniętej już biografii postawę Jeleńskiego scharak-
teryzował Jerzy Jarzębski:

Jeleński był przede wszystkim spoiwem, jego życiowa rola i zadanie polegały na 
rozumiejącym pośrednictwie. Objaśniał więc Europę Polsce i Polskę Europie, nawią-
zywał nici porozumienia między arystokracją a gminem, emigracją a krajem, prawi-
cą a lewicą, Zachodem i Wschodem, literaturą a malarstwem, artystami a polityka-
mi, różnymi generacjami wychodźców itd. 67.

64 B. Croce: Historiografia wyłącznie polityczna…, s. 10.
65 K.A. Jeleński: Apokalipsa…, s. 238.
66 J. Kandziora: Wprowadzenie. W: Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Insty-

tutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Oprac. J. Kandziora. Warszawa 2007, s. XI.
67 J. Jarzębski: Urok Jeleńskiego. W: tegoż: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie 

polskiej. Kraków 1998, s. 205.
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O ile „Kultura” stała się dla Jeleńskiego przestrzenią, w której tłumaczył Euro-
pę Polsce, o tyle Polskę objaśniał Europie przede wszystkim na łamach wyda-
wanego przez Kongres Wolności Kultury paryskiego miesięcznika „Preuves”, 
w którego redakcji, dzięki staraniom Giedroycia, podjął pracę w 1952 roku. 
Jeleński w latach 1953-1968 zamieścił w czasopiśmie 106 68 różnorodnych tek-
stów. Odnajdziemy wśród nich zarówno rozbudowane eseje, jak i krótkie notki.

Podobnie jak na łamach „Kultury”, wątki poruszane przez Konstantego 
Jeleńskiego na stronach „Preuves” mieszczą się w dwóch obszarach proble-
mowych. Są to zatem: kwestie społeczno-polityczne i zagadnienia dotyczące 
sztuk plastycznych oraz literatury. Zarówno pośród tekstów z  obszaru spo-
łeczno-politycznego, jak i tych dotyczących sztuki wskazać można wypowie-
dzi sprawozdawcze oraz krytyczne. I  tak Jeleński, kierując swą wypowiedź 
do czytelnika obcego, podejmuje tematy, które bynajmniej nie cieszyły się 
zainteresowaniem zwłaszcza francuskich intelektualistów, choć zgodne były 
z celami, jakie postawił przed sobą Kongres Wolności Kultury. Broniąc wolno-
ści kultury przed wszelkimi przejawami totalitaryzmu, Jeleński rzetelnie i wni-
kliwie zapoznawał francuskiego czytelnika z sytuacją polityczną i społeczną 
nie tylko w  kraju jego pochodzenia, ale i  w  innych państwach Europy, któ-
re znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. W obszernych, nie-
rzadko prawie dziesięciostronicowych tekstach Jeleński przedstawia wnikliwą 
analizę wydarzeń krajowych. Przywołuje zatem szerszy kontekst omawianych 
problemów, potrzebne dla zrozumienia ich istoty okoliczności. Prezentacji 
faktów towarzyszy omówienie ich prasowych komentarzy, pochodzących 
zarówno z czasopism polskich, jak i europejskich, przede wszystkim francu-
skich, którym zdarza się także powielać oficjalną narrację. Ukazując francu-
skiemu czytelnikowi społeczno-polityczne problemy Polski, omawiając tak-
że tragiczne wydarzenia (poznański czerwiec69, pokazowy proces biskupa 
Kaczmarka, uwięzienie Prymasa Wyszyńskiego70), nie tylko tłumaczy Fran-
cuzom Polskę, ale przede wszystkim może unaocznia dramat życia w  kraju 
sowieckiego terroru.

Emigracyjne wybory Jeleńskiego ukazują zarówno trwanie w polskich prze-
strzeniach kultury, jak i odnalezienie się w obszarach kultury europejskiej. Ana-
logicznym wyborem naznaczone zostało również emigracyjne doświadczenie 

68 Zob. F. Bondy: Kot. „Kultura” 1987, nr 7-8, s. 37.
69 Zob. K.A. Jeleński: Chronique de Poznan. „Preuves” 1956, nr 66.
70 Zob. K.A. Jeleński: La vie intérieure et la force physique. Destin de l’Église en Pologne. 

„Preuves” 1953, nr 33.
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Herlinga-Grudzińskiego. Poprzez stałą, trzynastoletnią współpracę ze związa-
nym z działalnością Kongresu czasopismem „Tempo Presente” Gustaw Her-
ling – bo na łamach włoskiego pisma posługiwał się pierwszym tylko czło-
nem nazwiska – opublikował ponad setkę różnej długości artykułów71. Co 
więcej, jak przekonuje Monika Podkówka, powołując się na opinie włoskich 
badaczy, Herling był trzecim (obok Nicoli Chiaromonte i Ignazia Silone) umy-
słem „Tempo Presente” 72, odpowiedzialnym za problemy Europy Środkowo

-Wschodniej. Dlatego też oprócz tekstów omawiających przemiany literatury 
współczesnej, recenzji europejskich nowości wydawniczych, wreszcie utwo-
rów kreacyjnych, na stronach włoskiego miesięcznika mieszkający w Neapolu 
polski pisarz publikował artykuły publicystyczne, które nierzadko na gorąco 
i wnikliwie omawiają sytuację polityczno-społeczną w Polsce. Herling, podob-
nie jak Jeleński Francuzom, tłumaczy Włochom rzeczywistość Polski i krajów 
bloku sowieckiego. Obydwaj polscy intelektualiści wyraźnie sekundują wolno-
ściowym zrywom w Polsce: zapoznają więc zachodniego czytelnika z wydarze-
niami poznańskiego czerwca 1956 roku73, relacjonują i analizują zainicjowane 
raportem Chruszczowa przemiany zachodzące w krajach za żelazną kurtyną74, 
reagują na list 34 75; przykłady można mnożyć.

Zasygnalizowany jedynie obszar publicystycznej aktywności Jeleńskiego 
i Grudzińskiego dowodzi niezwykłego zaangażowania pisarzy w realizację 
wyartykułowanego w pierwszym numerze „Kultury” programu obrony kul-
tury polskiej i europejskiej, programu wyrastającego z poczucia zagrożenia 
najistotniejszych wartości dziedzictwa Europy, realizowanego w różny spo-
sób przez Miłosza, Herlinga i Jeleńskiego i na odmiennych frontach przestrze-
ni kultury europejskiej. Redaktorzy pierwszego rzymskiego numeru „Kultu-
ry”, przytaczając dwa głosy ważnych europejskich myślicieli: Paula Valèry 
z 1919 roku i Benedetto Croce z 1946 roku, podkreślają, „[…] jak bardzo myśl 
o zmierzchu lub kryzysie cywilizacji, w której żyjemy, naturalna jest w cza-
sach wyłaniających się z każdej zawieruchy światowej” 76. Świadomi ponadto, 
że „Upłynie zapewne znowu wiele lat, zanim narody obu półkul zrozumieją, 

71 Zob. M. Podkówka: Tropami przygody dziennikarskiej Gustawa Herlinga Grudzińskiego 
na łamach Tempo Presente. Kraków 2018, s. 105.

72 Zob. tamże, s. 101.
73 Zob. G. Herling: Poznan: il retroscena. „Tempo Presente” 1956, nr 4; tegoż: Ancora Poz-

nan, „Tempo Presente” 1956, nr 7; K.A. Jeleński: Chronique de Poznan…
74 Zob. m.in.: G. Herling: Due rivoluzioni: Varsavia e Budapest. „Tempo Presente” 1956, nr 8; 

K.A. Jeleński: Les limites de l’indépendance polonaise. „Preuves” 1956, nr 70.
75 Zob. G. Herling: Carta e censura in Polonia. „Tempo Presente” 1964, nr 3-4, K.A. Jeleński: 

La Pologne à l’heure du polycentrism. „Preuves” 1964, nr 160.
76 „Kultura” 1947, nr 1, s. 1.



62 Aleksandra Dębska-Kossakowska

że »nowatorstwo« sowieckie jest takim samym narzędziem znieczulenia kultu-
ry europejskiej, jak katastrofizm niemiecki był wcześniej narzędziem jej rozkła-
du. Nadchodzą czasy ponownego osłabienia woli, ponownego zatrucia myślą 
o śmierci. Bo i o cóż walczyć, czego bronić w obliczu powszechnego »Ex orien-
te lux«?” 77. Walka okazała się skuteczna. Konsekwencja, czasem i upór, dale-
kowzroczność, a nawet wizjonerstwo, zbiegi okoliczności, ale przede wszyst-
kim wierność sformułowanym tuż po wojnie celom to przecież rysy nie tylko 
redaktora – głównego sprawcy dzieła „Kultura”, ale i tych, którzy ją wybrali 
i tych, którzy dla niej zostali pozyskani.
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AbstrAct

types of emigrational attitudes

The starting point of the present article is the state of research on the generational, social, 
political and artistic diversity of Polish emigration after 1945 and on the emergence of two 
different, independent programmes and models of emigration, formulated in the following 
circles: London (mainly in the weekly magazine Wiadomości – isolation from the West and 
from the country under communist rule) and Paris (in the monthly Kultura – integration). The 
author describes the fate and choices of the writers who co-created them, started to cooper-
ate with them or returned to the pages of both periodicals. She argues that their activity out-
lined the dynamics of intellectual life in exile. Particular attention is paid to Czesław Miłosz, 
Gustaw Herling-Grudziński and Konstanty Jeleński, who cooperated with Kultura. She analy-
ses Herling-Grudziński’s and Konstanty Jeleński’s journalistic speeches also in non-emigrant 
magazines, respectively the Italian Tempo Presente and the French-language Preuve, proving 
the writers’ commitment to the programme for the defence of Polish and European culture as 
articulated in the first issue of Kultura, which grew out of a sense of threat to the most impor-
tant values of European heritage.

Key words: Wiadomości, Kultura, Tempo Presente, Preuve, Polish emigration after 1945.

Résumé
types des attitudes d’émigration
Ce qui constitue le point de départ de l’article, ce sont les constatations des chercheurs concer-
nant la diversification générationnelle, sociale, politique et artistique de l’émigration polo-
naise après l’an 1945 et la formation de deux programmes et modèles d’émigration, différents 
et indépendants, formulés dans les milieux : londonien (principalement dans l’hebdomadaire 
Wiadomości – isolement de l’Ouest et du pays sous le régime communiste) et parisien (dans 
le mensuel Kultura – intégration). Dans l’histoire de la fondation de ces deux centres et des 
écrits rassemblant les milieux polonais d’émigration, l’auteure inscrit les péripéties et les choix 
des écrivains qui les créaient, qui commençaient à coopérer avec eux ou qui réapparaissaient 
sur les pages des deux périodiques. Elle avance la thèse que leur activité a marqué la dyna-
mique de la vie intellectuelle en exil. Elle concentre une attention particulière sur Czesław 
Miłosz, coopérant avec Kultura, Gustaw Herling-Grudziński et Konstanty Jeleński. Elle analyse 
les écrits journalistiques de Herling-Grudziński et de Jeleński, également dans les revues non 
liées à l’émigration, respectivement : italienne Tempo Presente et francophone Preuves, tout 
en prouvant l’engagement des écrivains dans la réalisation du programme de la défense de 
la culture polonaise et européenne, publié dans le premier numéro de Kultura, découlant 
du sentiment que les valeurs les plus essentielles du patrimoine de l’Europe sont menacées.

Mots clés : Wiadomości, Kultura, Tempo Presente, Preuves, émigration polonaise après 1945.


