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Wielu ludzi pióra -  zwłaszcza 
w okresie stanu wojennego -  pod wpły
wem szoku spowodowanego zaskocze
niem, widokiem czołgów na ulicach, 
zwolnieniem z pracy, groźbą interno
wania, utraty podstaw utrzymania itp. 
itd., ratowało się ze stresów prowadze
niem dzienników i dokumentacji, Wie
le z tych notatek i dzienników zostało 
opublikowanych w „drugim obiegu” 
lub za granicą i stanowi ważne świadec
two czasów. Mają one charakter bądź 
„próby świadectwa”, bądź intymnego 
notowania „stanu duszy”. Listy Komo
rowskiej zawierają oba te elementy, 
lecz wzbogacone o wartości interperso
nalne są relacją szczerą dla najbliż
szych, a jednocześnie mają pewne ce
chy raportów z frontu toczącej się woj
ny, w której „nie walczy się tylko w na
dziei zwycięstwa”, ale z głęboko odczu
wanego patriotycznego obowiązku, 
przejętego w dziedzictwie rodzinnym 
ze świadomym zamiarem przekazania 
następnym pokoleniom. Osobowość 
Autorki odgrywa tu wielką rolę. Przed
stawicielka starej wykształconej inteli
gencji pochodzenia szlachecko-ziemiań- 
skiego, jako dziecko przeżyła Wrzesień 
1939 r., jako piętnastoletnia sanitariu
szka Armii Krajowej w zgrupowaniu 
„Radosława” brała udział w Powstaniu 
Warszawskim i przeżyła rzeź w szpita
lach na Woli. Jest człowiekiem pióra, 
ma w dorobku kilka tomików wierszy,

*V . K o m o r o w s k a ,  Musisz wiedzieć 
(Listy z Polski 1980-1986), Rzym 1989. ss. g !4.

znaczne doświadczenie redakcyjne na
byte dzięki pracy w wydawnictwie i w 
Polskim Radiu. Była członkiem roz
wiązanego Związku Literatów Polskich 
i Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich. Pozostaje w licznych i bliskich 
kontaktach w polskim środowisku inte
lektualnym. Jest daleką krewną Cze
sława Miłosza, dzięki czemu w listach 
znajdujemy interesującą relację z wrę
czenia mu Nagrody Nobla i z pobytu 
poety w Polsce.

Szczęśliwy dziennikarski traf poz
wolił jej lądować w Gdańsku właśnie 
w sierpniu 1980 roku i na własne oczy 
zobaczyć historyczne wydarzenia w Sto
czni im. Lenina. Gdy mowa o powro
tach do kraju, trzeba podkreślić jej 
świadomy powrót w czasie stanu wojen
nego: wielu uznałoby to za powód pozo
stania za granicą -  ona uznała to za naj
bardziej uzasadniony powód do powro
tu. Być może Polskie Radio, w okresie 
pozbycia się lub świadomego odejścia 
fachowców, widziałoby chętnie powrót 
do pracy doświadczonej profesjonali
stki „z nazwiskiem” -  ona wolała przej
ście na rentę pod dość iluzorycznymi 
przesłankami -  i dobrowolną, bezinte
resowną pracę w Prymasowskim Komi
tecie Pomocy, w słynnym już obecnie 
klasztorze ss. Franciszkanek przy ul. 
Piwnej.

W Przesłaniu Autorka pisze: 
„...Opisuję Ci to wszystko tak szkico
wo tylko, bo nie sposób przekazać 
szczegółów. Ale chcę, żebyć wiedział, 
co nas szarpie teraz, co boli, co nęka i co



Recenzje i omówienia 319

raduje, w czym pokładamy nadzieje 
nasze, có napawa nas strachem, nie ta
kim biologicznofizycznym, ale więk
szym, polskim. Musisz wiedzieć choć 
trochę, co się w Twoim kraju dzieje. 
Piszę, bo chcę, aby nasze oddalenie nie 
było tak bolesne i nie tworzyło obcości. 
Wiem, że myślisz o nas, że tęsknisz, że 
pomagasz, jak umiesz i możesz, że czy
tasz i słuchasz, i masz wiele informacji, 
ale to co innego przeczytać gazetę lub 
posłuchać radia, a co innego zobaczyć 
słowa napisane przez bliską osobę i co
dziennego uczestnika tego koszmaru 
niezrozumiałego i niewyobrażalnego 
dla tylu ludzi na świecie”.

Ten intymny zapis listów od matki 
z Polski do syna na obczyźnie, dobrze 
osadzonego w nowej społeczności, oże
nionego z nie-Polką, wykracza daleko 
poza ramy rodzinnej korespondencji; 
adresowany jest szerzej, znajdzie 
odzew wśród wielu dzieci Matki-Ojczy- 
zny, rozsianych po całym świecie, jak
że często wygnanych z kraju psychiczną 
presją, brakiem perspektywy, niemoż
nością samorealizacji zgodnie z uzdol
nieniami i kwalifikacjami.

Trudno sobie to uświadomić, ale 
dokładnie od pół wieku (licząc od 1939 
roku), naród polski, żyjący w samym 
sercu Europy, a więc w centrum cywili
zowanego świata, poddawany jest róż
nym formom jawnej i . kamuflowanej 
eksterminacji ze szczególnym uwzględ
nieniem elity intelektualnej. Przed na
padem na Polskę w 1939 roku hitlerow
cy przygotowali „Sonderfahndungsbuch 
Polen” -  listy Polaków, przede wszyst
kim „Geistliche, Intelligenz und Adel” 
(duchowni, inteligencja i szlachta, czyli 
posiadacze majątków ziemskich), któ
rzy mieli być planowo ujęci i wymordo
wani w pierwszej kolejności. Akcja 
A-B na uczelniach krakowskich, obozy

koncentracyjne -  to była strona nie
miecka. Ulotki, wzywające do mordo
wania oficerów rozrzucane 17 września 
1939 r. zapoczątkowały akcję na tere
nach zajętych przez ZSRR, kontynuo
waną w Katyniu, łagrach i zesłaniach, 
która dotknęła ponad milion polskiej 
ludności. 15 tysięcy oficerów polskich, 
którzy „zaginęli” w ZSRR to również 
inteligencja. Z Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie nie wróciło po wojnie do 
kraju dwie trzecie, w tym przede wszys
tkim oficerowie oraz żołnierze o do
brych kwalifikacjach, nabytych w no
woczesnej armii. Okres powojenny 
w kraju, a zwłaszcza rozprawa z AK 
oznaczała w najlepszym wypadku dys
kryminację, w najgorszym -  ekstermi
nację. Z wywiezionych po wojnie 
(choćby z obozu w Rembertowie) oko
ło 80 000 akowców powróciło po 1956 
roku zaledwie około 10 procent. Szcze
gólna polityka kadrowa („Nie matura 
lecz chęć szczera...”), negatywna selek
cja kadr, płacowa dyskryminacja ludzi 
wykształconych, system „nomenklatu
ry” itp. itd. odbiły się negatywnymi 
skutkami na polskiej nauce, gospodar
ce, a w ostatecznym wymiarze spowo
dowały nie znany dotąd kryzys gospo- 
darczo-społeczny. Jednym z najgroź
niejszych jego przejawów jest trwający 
nadal exodus z Polski tysięcy młodych 
ludzi, w tym znacznego odsetka wy
kształconych, zdolnych, dynamicznych 
prefesjonalistów, którzy w niczym nie 
przypominają polskiego emigranta 
sprzed pierwszej czy nawet drugiej 
wojny światowej. Większość tych ludzi 
poprawia sobie standard życia już dzię
ki różnicy stopy życiowej, wielu ma 
pole do popisu dzięki wyobraźni, rzut- 
kości i kwalifikacjom, część znajduje 
nieosiągalne w Polsce możliwości pracy 
naukowo-badawczej.
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Żaden naród nie może sobie poz
wolić na utratę znacznej części swej eli
ty. Trzeba zrobić wszystko, aby ten 
ogromny polski potencjał intelektual
ny, który znajduje się poza krajem
-  często rozwijający się i wzbogacający 
w sprzyjających warunkach material
nych i duchowych -  nie był dla Polski 
bezpowrotnie stracony. Jedną z form 
działania w tym kierunku jest utrzyma
nie więzi z wychodźstwem. Nawet ser
deczne, intymne, drobne nici indywi
dualnego porozumienia mogą odegrać 
wielką rolę, jak choćby książka Violet~ 
ty Komorowskiej.

Wiele jest w tej książce „kobiecego 
spojrzenia”, porady pielęgnacyjne dla 
synowej w ciąży i w sprawie racjonal
nego kąpania niemowląt. Podobnie 
okoliczności kolizji samochodowej Au
torki... Ważne są detale dotyczące cen, 
kartek, trudności w zakupach -  cała 
sfera spraw bytowych, których żaden 
mężczyzna nie opisze równie kompe
tentnie. Ważny jest opisywany „couleur 
locaP’, krążące po Warszawnie dowci
py. Być może cTdbiorcy z innych kręgów 
społecznych uznają niektóre partie 
książki za anachroniczne, lecz nie czy
niłbym z tego zarzutu Autorce. Są one

przecież osadzone w realiach.
Publikacja ta jest przepojona głę

bokim uczuciem, przede wszystkim 
m jak sugeruje sama forma listów -  mat
ki do dorosłych, samodzielnych synów, 
z którymi potrafiła zachować serdecz
ną, głęboką więź. Matka pozostaje ma
tką, nawet w stosunku do samodziel
nych, dorosłych dzieci, uznając ich ży
ciową „suwerenność”. Na kartach ksią
żki znajdziemy wiele dowodów tego 
uczucia, odwzajemnianego i kultywo
wanego z obu stron; w sposób wzrusza
jący, pełen troski, czasem zabawny. Te 
uczucia rodzinne obejmują krąg szer
szy: żyjących przedstawicieli starszego 
pokolenia oraz pokolenie wnuków, 
wspomnienie bliskich zmarłych -  a tak
że żywe tradycje rodzinne i rozległe pa- 
rantele.

Jest to książka o chrześcijańskiej 
miłości bliźniego, zwłaszcza zgnębione
go chorobą i biedą, oprymowanego 
w więzieniu czy obozie internowanych, 
ukrywającego się i ściganego -  a także 
załamanego troskami codziennymi, 
przeciwnościami losu w kręgu rodziny, 
znajomych i nieznajomych. Jest to wre
szcie książka o miłości Ojczyzny nie 
tylko w glorii, lecz i w biedzie.


