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KLAUDIUSZ HRABYK

WSPOMNIENIA
Fragm enty niniejsze pochodzą z m aszynopisu nie ogłoszonych dotąd W spo
m nień Klaudiusza Hrabyka, obejmujących okres od 1902 do 1959 r., a dotyczących
zarówno działalności publicystyczno-dziennikarskiej autora, jak i jego udziału
w życiu politycznym z lat m iędzyw ojennych i w ojennych w kraju, a po w ojnie
poza krajem, na emigracji.
Urodzony w e Lw ow ie w r. 1902, autor należy obecnie do najstarszego pokole
nia dziennikarzy polskich. Jako dziennikarz w ciągu prawie już 50 lat sw ojej pracy
uczestniczył w prasie zarówno m iędzyw ojennej i konspiracyjnej w czasie w ojny
w kraju, następnie em igracyjnej na Zachodzie w ciągu 15 lat po w ojnie, a w końcu
ostatnio krajowej od lat prawie 10.
Ze Wspomnień K. Hrabyka drukujemy fragm enty dotyczące tylko prasy i dzien
nikarstwa. W latach krakowskich i . późniejszych (do 1934 r.) autor był działaczem
i jednym z przywódców nacjonalistycznego odłamu ówczesnej m łodzieży, grupującej
się w Młodzieży W szechpolskiej, a potem (od 1926 r.) także w Obozie W ielkiej
Polski. W związku z tym autor w spółpracow ał w tych latach (1920—1934) ,z prasą
związaną mniej lu b w ięcej z endecją. Wspomnienia te należy dlatego odczytywać
krytycznie na tle ówczesnych politycznych powiązań autora.
W pierwszej publikowanej tu części — poza rozdziałem o prasie w Przem yślu
z lat 1914—19.20, kiedy autor był jeszcze uczniem tam tejszego gimnazjum i człon
kiem tajnej, w ojskow ej i politycznej organizacji — fragm enty dotyczą krakow 
skiego okresu (1920—1925), kiedy autor b ył już studentem U niw ersytetu Jagielloń
skiego i rozpoczął w tedy w łaściw ą działalność dziennikarską.
Dalsze części Wspomnień obejmują rozdziały o prasie m iędzyw ojennej, ko
lejno — na Górnym Śląsku (1926), następnie w e Lw ow ie (1926—1937) i w Warsza
w ie (1937—1939), po czym o prasie podziemnej w Polsce, w której autor czynnie
uczestniczył (1940— 1944), następnie zaś o polskiej prasie em igracyjnej, najpierw
w powojennych Niem czech (1945—1949), a w końcu w Stanach Zjednoczonych, gdzie
autor również pracował jako dziennikarz przez lat dziesięć (1949—1959).
Red.

[...] Skoro notuję osobliwości tych dni i miesięcy, nie mogę pominąć
prasy przemyskiej, z którą w tym czasie nie byłem wprawdzie niczym
związany, ale jako późniejszego dziennikarza, z prasą mego miasta wiąże
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mnie szczególny sentyment. Po raz pierwszy na jej łamach zanotowano
moje nazwisko z okazji skromnych, niewiele znaczących wtedy moich
występów na publicznej arenie. Stąd ta prasa stała się jakby chrzestną
m atką mojej późniejszej dziennikarskiej i publicznej drogi.
Dwa pisma były w Przemyślu w owym okresie: „Ziemia Przemyska”
i „Głos Przem yski”. Moje sympatie znajdowały się po stronie „Ziemi”.
Nie tylko dlatego, że przejściowo pracował w niej mój Ojciec Piotr, ale
jej współredaktorami byli moi nauczyciele i znajomi. W „Głosie”, który
reprezentował socjalistów, nie miałem bliskich ludzi i nikogo z nich nie
znałem. Nie wiedziałem nawet, kto go redaguje.
Dzieje „Ziemi Przem yskiej” w tym czasie miały za sobą już trzy
okresy: założona 15 listopada 1913 r., wychodziła do dnia 1 sierpnia
1914 r., kiedy z chwilą wybuchu wojny została zawieszona, ale wzno
wiona w dwa miesiące później, już w czasie oblężenia twierdzy, bo
w dniu 4 października 1914 r., ukazując się w tym okresie do dnia 31
stycznia 1915 r. Zawieszenie w sierpniu 1914 r. nastąpiło pod naciskiem
władz austriackich, podobnie jak wznowienie za ich zezwoleniem. Wyzna
czono datę wznowienia na dzień 4 października, ponieważ w dniu tym
przypadały imieniny Franciszka Józefa. W ten zapewne sposób austriackie
władze wojskowe chciały uwypuklić w akcie własnej zgody dowód ja k b y
cesarskiej łaski dla polskiego pisma. Żywot gazety nie był jednak w tym
okresie zbyt długi. Już w dniu 13 grudnia tegoż roku „Ziemia Przemyska”
została nagle zawieszona. Nakaz zamknięcia wydał sam komendant tw ier
dzy gen. Kusmanek. Zakaz cofnięto jednak w trzy dni później. Po 31
stycznia 1915 r. nastąpiła dłuższa przerw a i gazeta wznowiła swoją dzia
łalność dopiero po trzech latach w r. 1918, zamieniając się w dniu 12 listo
pada tego roku w dziennik. W tym charakterze ukazywała się aż do
wiosny 1919 r.
Ciekawe były losy pisma w tych wszystkich latach. Po zawieszeniu
pisma w sierpniu 1914 r. miasto pozbawione zostało własnej polskiej
gazety. Ostatnie pisma polskie ze Lwowa nadeszły do Przemyśla 1 i 2
września, ponieważ Lwów zajęła armia rosyjska. Do 22 września nad
chodziły gazety krakowskie i wiedeńskie, po czym nastąpiło zerwanie
komunikacji ze światem, ponieważ miasto jako twierdza zostało szczel
nie otoczone przez wojska rosyjskie. Dwu wydawców, Rosenfeld i Heuman, uzyskało w tedy zgodę na założenie gazety niemieckiej dla ludności
cywilnej; nosiła ona tytuł: „Kriegsnachrichten”, zawierając przede wszyst
kim urzędowe komunikaty wojenne i inne oficjalne wiadomości aus
triackie.
W dniu 4 października ukazała się „Ziemia Przemyska”, poddana ścis
łej cenzurze i dyrektywom. W pierwszym numerze na rozkaz władz uka
zał się portret cesarski z odpowiednim artykułem. Redaktorem pisma zo

W S P O M N IE N IA

387

stał korespondent przemyski lwowskiego „Słowa Polskiego” Zdzisław
Gródecki, który przy poparciu oficera austriackiego, Polaka kpt. Miszkiewicza, uzyskał zezwolenie komendy twierdzy. Odbijano 4 tys. egzempla
rzy nakładu. Na treść pisma składały się popularnie pisane artykuły lub
wiadomości, których tytuły brzmiały np.: Z oblężonej twierdzy, Zwycięs
ka potyczka z kozakami, Parlamentarz rosyjski w Przemyślu, Co piszą
gazety wiedeńskie o wojnie, Wiadomości ze Lwowa zajętego przez w oj
ska rosyjskie itp. Pismo ukazywało się przeciętnie trzy razy w tygodniu,
ilustrowane zdjęciami bądź z widowni wojennej, bądź przypadkowymi,
znajdującymi się w drukarni Jana Łazora, gdzie „Ziemia” była drukowa
na. Te ostatnie ilustracje, przedstawiały fragm enty głównie krajobrazu
polskiego. Na życzenie władz zaczęto potem zamieszczać ilustracje histo
ryczne z dziejów wojen polsko-rosyjskich. Bywały w gazecie opisy z po
bytu Rosjan w okolicy Przemyśla i różnych zniszczeń wojennych, prze
mycane z zachowaniem wszelkiej ostrożności informacje typu politycz
nego, jak np. o Legionie Wschodnim. Komunikaty wojenne musiały za
wierać wyłącznie wiadomości optymistyczne: pesymistyczne były z góry
zakazane. Gazetę rozchwytywano. W mieście sprzedawało ją 50 kolpor
terów ulicznych. Utworzono komitet redakcyjny z biskupem Fischerem
na czele. Do redakcji oprócz Grodeckiego weszli — Józef Robliczek (Ste
fan Rowid) i Kazimierz Osiński.
Pismo stało się jednak solą W oku wydawców „Kriegsnachrichten”,
które straciły poczytność u znacznej większości mieszkańców miasta.
Wkrótce nastąpiła więc represja i kierownik policji austriackiej Benoit
pismo zawiesił. Zakaz jednak cofnięto po interwencji biskupa Fischera
u gen. Kusmanka, który był podobno zaskoczony tak wysoką protekcją
na rzecz gazety. Zarządzono jednak potrójną cenzurę: cenzura musiała
otrzymywać maszynopis albo rękopis m ateriału redakcyjnego, następnie
odbitkę szczotkową, po czym gotowy numer. Ostatnim etapem była od
rębna cenzura prokuratora. Cenzorem był najpierw kpt. Miszkiewicz i je
go zastępca adwokat z Sanoka Gaweł oraz adwokat z Przemyśla Wasyłyszyn. „Ziemia” stwierdziła później, że cenzorzy odznaczali się „wielkim
poczuciem sprawiedliwości i bezstronności”.
W tym okresie do komitetu redakcyjnego wchodzili: biskup Fischer,
ks. kanonik Sarna, dr Rutkowski, ks. dr Wojciech Tomaka, inż. Kędzier
ski, Fiałkiewicz, Gródecki, Robliczek, mój Ojciec i jako sekretarz re
dakcji inż. Kazimierz Osiński. Współpracował z pismem dziennikarz czes
ki Jar Kral, odbywający w twierdzy służbę wojskową. Dostarczał gazecie
korespondencji z fortów przemyskich, tłumaczonych przez Robliczka na
język polski. Było również kilku innych przygodnych korespondentów
podobnego typu. Po ponownym odwołaniu zawieszenia pisma w grudniu
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1914 r. cenzorem został dr Błażewski przy współpracy kpt. Miszkiewicza·»
wicza.
Na wstępie trzeciej fazy w r. 1918 „Ziemia Przemyska” na blisko
miesiąc przed przewrotem pisała w pierwszym numerze: „pod względem
narodowo-politycznym stoimy silnie przy zasadach wyznawanych przez
całe prawie polskie społeczeństwo, a ujętych w pamiętnej uchwale kół
poselskich w Krakowie. Uważamy, że jest tylko jedno rozwiązanie kwestii
polskiej, a jest nim rozwiązanie polskie. Pod względem społecznym jes
teśmy zwolennikami jak najszerzej pojętej demokratyzacji, wciągnięcia
szerokich mas ludowych na zasadach równości, wolności i sprawiedliwości
społecznej w obręb życia narodowego oraz podniesienia ich pod wzglę
dem kulturalnym , moralnym i gospodarczym. Będziemy usiłowali dźwig
nąć z dotychczasowego stanu przerzedzone szeregi polskiego mieszczań
stwa. Będziemy starali się zorganizować i wyzwolić do reszty spod ob
cego wpływu polskiego robotnika, będziemy współdziałali w pracy nad
oświatą, zorganizowaniem i uobywatelnieniem polskiego chłopa. Uważa
jąc, że dźwignią i podstawą każdego narodu jest oprócz siły moralnej
także siła materialna, zwrócimy szczególniejszą uwagę na stronę gospo
darczą naszego życia. Będziemy dążyli do wzmocnienia naszego miesz
czaństwa przez popieranie polskiego handlu, przemysłu i rękodzieła, bę
dziemy budzili i popierali wszelką zdrową inicjatywę w tym kierunku.·
czy to natury prywatnej, czy kooperatywnej, zwrócimy wreszcie baczną
uwagę na różne dziedziny gospodarki wiejskiej. Ponieważ podstawą każ
dego narodu i kwestią jego przyszłości jest ziemia, której z powodu na
szej lekkomyślności niewiele nam już pozostało, przeto usilnie będziemy
dążyli do utrzym ania ziemi w polskich rękach, piętnując bezwzględnietych, którzy w celach spekulacyjnych czy też innych sprzedają ziemię
i realności obcym”.
Ten bardzo wprawdzie ogólnikowy program posiadał jednak dosta
tecznie przejrzyste tendencje i wypowiadał poglądy reprezentowane przez
partię narodowodemokratyczną.
Po przeszło półrocznym okresie ukazywania się „Ziemi” jako dzien
nika pismo stało się na nowo tygodnikiem i poźostało nim przez dalsze
lata [...].
*
*

*

[...] Kraków ówczesny (1920—1925) był siedzibą umocnionych wpły
wów dziwnego autoram entu coctailu politycznego. Decydowały dwie
głównie siły. Konserwatyści posiadali wsparcie i autorytet w uniw ersy
tecie krakowskim, który wprawdzie nie składał się z samych zwolenni
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ków „konserwy”, ale jej filary stanowiły i zachowywały przodującą po
zycję w zespole profesorskim. Rektorem uniw ersytetu był prof. Stanis
ław Estreicher, równocześnie główny publicysta centralnego organu pol
skich konserwatystów galicyjskich — „Czasu” . Tradycja tej wpływowej
grupy łączyła się z ciągle świeżą pamięcią o „stańczykach”, ich „Tece”
i powszechnie uznawanych jej autorach: Władysławie Leopoldzie Jaw or
skim, Ignacym Rosnerze, Rudolfie Starzewskim i innych.
Stanisław Estreicher, któremu w r. 1921 proponowano tekę ministra
spraw zagranicznych, należał do bogato zapisanej dynastii krakowskiej:
pradziadek Stanisławą — Dominik, artysta malarz jeszcze niemieckiej
narodowości, zaproszony został przez Hugona Kołłątaja na Uniwersytet
Jagielloński jako profesor malarstwa i sztuk pięknych, po czym syn
Dominika był również profesorem tego Uniwersytetu i jego rektorem
w okresie powstania listopadowego, po czym syn Alojzego, Karol, stał
się twórcą Bibliografii polskiej; ibył najpierw profesorem Szkoły Głównej
w Warszawie, a następnie dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Jego
właśnie synem był rektor U niwersytetu — Stanisław. W Polsce lat dwu
dziestych była to bodaj centralna postać krakowskiego środowiska. Nie
było to już zbyt wiele w życiu ogólnopolskim, ale znaczyło niemało.
*
*

*

Drugą siłą byli socjaliści, rozporządzający pokaźnym gronem zdolnych
i ruchliwych przywódców i działaczy, bardzo popularnych na krakowskim
gruncie i znanych w całym kraju. Czołową, dynamiczną postacią PPS był
w tym czasie ciągle Ignacy Daszyński, niekwestionowany trybun ludu.
znakomity mówca, nieporównany demagog, postać związana ściśle z K ra
kowem jako twierdzą socjalistów galicyjskich. Ale obok Daszyńskiego
nie brakowało innych wybitnych przywódców. Wśród nich główne role
odgrywali w tych latach: Zygmunt Klemensiewicz, Emil Bobrowski,. Jan
Stańczyk, Kazimierz Czapiński, a ponadto wielu aktywnych działaczy,
wśród nich Hofman, Heski, Rosenzweig i inni. Organ partii „Naprzód”
redagowany był przez Emila Haeckera. Popularną postacią był m. in.
przywódca bojówek socjalistycznych Packan. Odrębną pozycję stanowił
Bolesław Drobner, który pozostawał w stałej opozycji do PPS, przewo
dząc własnej grupie socjalistycznej. Pochody zwolenników Drobnera, ma
szerujące z Podgórza, były nieraz w sposób gwałtowny atakowane na
ulicach KrakoAva przez członków PPS. Pomimo że Drobner zajmował po
zycje znacznie bardziej radykalne i skrajne w stosunku do polityki PPS,
cieszył się nawet wśród zdecydowanych swoich przeciwników politycz
nych sympatią osobistą. Reprezentował typ nie tylko oryginała, ale rów
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nież bardzo konsekwentnego i bezkompromisowego wyznawcy swoich za
sad, co szczególnie wśród młodych wzbudzało szacunek i podziw dla star
szego, dosyć raczej osamotnionego pana, nie cofającego się ani przed las
kami towarzyszy z szeregów pepesowskich, ani przed pałkami policyjny
mi. W porównaniu np. z Haeckerem Drobner w naszych oczach uchodził
za uczciwego, prawdziwego socjalistę. Chociaż staczaliśmy różne homeryckie boje z socjalistami, nie pamiętam, abyśmy w tych latach kiedy
kolwiek stoczyli chociaż potyczkę z Drobnerem. Szanowaliśmy jego upar
tą, bezkompromisową postawę.
Co nas raziło u socjalistów krakowskich, to ich niepisany sojusz z kon
serwatystami. Kiedy w r. 1921 prof. Estreicher został w ybrany po raz
trzeci rektorem Uniwersytetu, socjalistyczny „Naprzód” kwitował to w y
darzenie ' artykułem pełnym aprobaty: „Jednomyślny wybór prof. Estrei
chera rektorem po raz trzeci jest odpowiedzią U niw ersytetu Jagielloń
skiego na niecną kampanię przeciw rektorowi Estreicherowi przez »Rzecz
pospolitą«, »Głos Narodu«”. Wybór okazał się zresztą jedynie demonstra
cją, ponieważ Estreicher zrzekł się wtedy stanowiska i rektorem został
w ybrany prof. Julian Nowak. Solidarność jednak socjalistycznego organu
z konserwatywnym rektorem pod pozorem przeciwstawiania się kampanii
dziennikarskiej dwu pism, z których jedno ukazywało się w Warszawie,
a drugie na gruncie krakowskim, gdzie nie odgrywało roli pierwszopla
nowej — było wystąpieniem znamiennym i typowym dla atmosfery ów
czesnego Krakowa.
Symbolem nieprawego związku były codzienne spotkania przy okrąg
łym stoliku — w ostatniej sali kawiarni Grand Hotelu przy Sławkowskiej,
właśnie Emila Haeckera z „Naprzodu”, Beauprégo z „Czasu”, Srokowskie
go z „Nowej Reformy” i jeśli nie M ariana Dąbrowskiego z „Ilustrowa
nego K uriera Codziennego”, to Ludwika Rubla z tego pisma. Oprócz tych
czterech uczestników codziennych spotkań dosiadało do stołu kilku in
nych stałych bywalców. Utrzymywała się powszechna opinia, że podczas
tych spotkań krakowskim targiem regulowano różne sprawy co najmniej
lokalne, a bywało, że i krajowe.
Istniał w tej samej kawiarni, w środkowej sali przy oknie, także stolik
„endecki”, przy którym codziennie w południe zasiadała krakowska star
szyzna partii, wspierana sympatykami. Wymieniali poglądy i ustalali
różne sprawy — Stanisław Rymar, Tadeusz Tabaczyński, Józef Matłosz,
Józef Haydukiewicz, Jan Matyasik, Jan Gruszecki, Władysław Świrski,
brałem i ja stały udział w tych konwenty kłach, a przysiadali się często
profesorowie — Jachimecki, Lubaczewski, czasem Folkierski, i oczywiście
goście warszawscy, przeważnie posłowie. Ale nasz stolik nie przedstawiał
tego znaczenia, co stolik w sali następnej.
Kraków owych czasów pozostawał pod przemożnym wpływem i nie
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naruszalną dyspozycją socjalistyczno-konserwatywną, tolerującą pozycje
krakowskiego kołtuństwa na ratuszu i w różnych innych dziedzinach ży
cia krakowskiego. Solidarność tego frontu zdawała się być niewzruszona.
W ćwierć wieku później już w wydawnictwie emigracyjnym w Glas
gow Stanisław Kot, jeden z najbliższych przyjaciół i entuzjastów
S. Estreichera, acz wcale nie konserwatysta, pisał: „Do poglądów wygła
szanych w »Czasie« i bronionych niejednokrotnie i redaktor »Naprzodu«
Haecker, i redaktor »Nowej Reformy« Srokowski bardziej się przyzna
wali niż do tego, co musieli zamieszczać we własnych organach p arty j
nych. Warto dodać — przyznał dalej Kot — że ci trzej redaktorowie
[Estreicher, Haecker i Srokowski] bardzo różni w poglądach społecznych
i politycznych, dziwnie się łączyli w sympatii osobistej oraz w ocenie
sytuacji ogólnonarodowej. Stykali się ze sobą chętnie, wymieniali po
glądy, w sprawach drażliwych porozumiewali się poufnie i uzgadniali
taktykę. Czytelnicy się nie zawsze orientowali — ujaw nia Stanisław.
Kot — że w tych zagadnieniach te trzy dzienniki zajmowały to samo
stanowisko, bo »Naprzód« wygłaszał je jaskrawię i gorąco, »Reforma«
z argumentacją rozumną i polotem, a »Czas« majestatycznie i niby to na
zimno. Kilka lat takiego współdziałania wytworzyło w Krakowie atmo
sferę gdzie indziej nie znaną i nie praktykowaną, która zwracała uwagę
wysokim poziomem kultury politycznej. Byłaby ona nie do osiągnięcia
bez prof. Estreichera i bez współdziałania konserwatywnego »Czasu«” .
Jeżeli kulturą polityczną nazywać sojusz sprzecznych idei i kierunków,
w imię taktyki i prostytuowania życia publicznego, dla utrzym ania sieci
zakulisowych wpływów zbudowanych na pospolitym oportunizmie — to
Stanisław Kot ma nie tylko rację, ale uchwycił trafnie ówczesną atmosfe
rę politycznego świata krakowskiego. Wzbudzała ona wśród większości
młodzieży naturalny sprzeciw i protesty.
Węzły łączące krakowską trójcę posiadały jednak zadawnione korze
nie. „Czas”, „Nowa Reforma” i „Naprzód” —■ jak to przypomniał rów
nież Stanisław Kot — „hołdowały tym samym celom, odbudowie pań
stwa polskiego po linii austro-polskiego rozwiązania, czego wyrazem by
ła zgoda Piłsudskiego na walkę Legionów Polskich w związku z armią
austriacką”.' Program austro-polski, popierany przez .konserwatywny
„Czas”, socjalistyczny „Naprzód” i organ krakowskiej demokracji „No
wą Reformę”, streszczał się w planie proklamowania cesarza austriackiego
królem polskim i połączenia Galicji z częścią Królestwa Polskiego w gra
nicach monarchii już austro-węgiersko-polskiej. Przy planie tym trzy pis
ma w ytrw ały do ostatniej chwili, także wtedy, kiedy Piłsudski siedział
już w Magdeburgu, a jego legioniści w obozie w Szczypiornie. Mimo cał
kowitego fiaska planu austro-polskiego współdziałanie jego zwolenników
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krakowskich z trzech redakcji nie ustało i przetrwało po r. 1918 przez
długie lata następne.

Obóz narodowodemokratyczny, tak bardzo wpływowy w innych częś
ciach Polski, w Krakowie nie zapuścił korzeni i przedstawiał się bardzo
skromnie, jeśli zgoła nie ubogo. Głową i przywódcą stronnicwa w Krako
wie był Stanisław Rymar, działacz raczej średniego wymiaru, chociaż
w ytraw ny i z dużym doświadczeniem, ale nie posiadający ani należytego
autorytetu wśród potężnego zespołu konserwatywnych wielkości z za
pleczem dostojnej powagi krakowskiej wszechnicy, ani należytego popar
cia w społeczeństwie wobec masowego charakteru organizacji socjalistycz
nej. Nie było w Krakowie organu prasowego reprezentującego kierunek
narodowodemokratyczny, co wobec działalności „Czasu”, „Naprzodu”,
„Nowej Reformy”, później zaś „Ilustrowanego K uriera Codziennego” od
bijało się fatalnie na zasięgu wpływów endecji. Nie ratowało sytuacji
współdziałanie z Rymarem kilku profesorów Uniwersytetu, bądź sympa
tyków, bądź członków Narodowej Demokracji. Należeli do nich m. in. —
Władysław Konopczyński, Władysław Folkierski, Wacław Sobieski, Ste
fan Surzycki, Lobaczewski [...].
[...] Obok endecji działała w Krakowie chrześcijańska demokracja, moc
niej tam ■usadowiona, posiadająca swój własny gmach przy ul. Potoc
kiego, własny organ codzienny w postaci „Głosu Narodu” wydawany
przy ul. Św. Tomasza, własną organizację robotniczą, a także wpływy
wśród rzemieślników, a przede wszystkim wśród hierarchii kościelnej,
oraz możne poparcie metropolity Sapiehy, co w Krakowie wiele w tych
czasach oznaczało.
W „Głosie Narodu” posiadałem bliskie znajomości i życzliwe powiązania
koleżeńskie z niektórymi jego współpracownikami. Wśród nich pamiętam
spokojnego, zrównoważonego Józefa Warchałowskiego, Stanisława Lipeckiego — reportera miejskiego i policyjnego tego dziennika, z sylwetki
przypominającego ostrożnego flaminga, i starego Sylweriusza Chmurkowskiego. Stykałem się także czasem ze Stanisławem Sopickim, młodszym
ode mnie i wyróżniającym się niekształtną, -dużą głową. Sprawiał zawsze
wrażenie dorosłego oseska. Jan Matyasik, następca Józefa Trepki, był ty 
pem nie skoordynowanego nerwowca. Kiedy szedł ulicą, wydawało się, że
nie umie panować nad swoim ciałem: poruszały się nie tylko jego nogi,
ale niespokojnie również ręce, tułów i głowa. Matyasik jednym tchem nie
nawidził nam iętnie Piłsudskiego, Żydów, komunistów, socjalistów, kon
serwę i „Ikaca”, natomiast uwielbiał Paryż i Francję, do której chętnie
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jeździł; nigdy jednak nie odniosłem wrażenia, aby te zagraniczne w y
cieczki w ywarły skuteczny wpływ na uporządkowanie i kształtowanie się
umysłowości tego chaotycznego człowieka. Jak nienawidził, tak zachwycał
się po równi Karolem Hubertem Rostworowskim, Bruno Jasieńskim,
Ludwikiem Hieronimem Morstinem, Julianem Przybosiem, Janem Lecho
niem i popierał Jalu Kurka, a w polityce wynosił Romana Dmowskiego
i równocześnie Władysława Sikorskiego. Ten absolutny zamęt myślowy
w głowie redaktora naczelnego chadeckiego organu stanowił poważne nie
porozumienie; Matyasik politycznie był rzeczywiście skrajnym , nietolerancyjnym endekiem i za takiego uważano go w naszych kołach, poufnie
nie kryjąc zadowolenia, że posiadamy tego rodzaju wtyczkę w organie
krakowskiego metropolity. Niemała też była rozpacz w krakowskiej en
decji, gdy Matyasika zwolniono wreszcie z redakcji krakowskich chade
ków. W latach lwowskich wylądował on w końcu w piśmie endeckim
i tam chyba znalazł się w swoim żywiole.
Chadecja posiadała różne skrzydła, wzajemnie się ścierające. W r. 192-3
organ katolicki rozpoczął druk artykułu ks. prof. Fortunata Gianniniego
pt. Faszyzm w życiu Wioch, wyrażający aprobatę dla tego nowego ruchu.
Przywódcami krakowskiej chadecji byli wówczas m. in. — pos. Holeksa,
senator Adelman, ks. Piwowarczyk, ks. Kasprzyk i pos. Mianowski [...]

[...] Zaproszony do współpracy w redakcji „Wieńca-Pszczółki”, zająłem
się tym pismem. Była to pierwsza w moim życiu bardziej samodzielna rola
przy dziennikarskim warsztacie, wprowadzająca mnie nie tylko na szpalty
pisma, ale również w jego technikę, w uroki drukarni i tajemnice sztuki
przygotowywania drukowanego słowa. Wydawcą pisma w tym czasie był
Stanisław Rymar, nominalnym redaktorem naczelnym Jan Zamorski,
a odpowiedzialnym —· Józef Matłosz. Rola Zamorskiego wywodziła się
z jego dawnych związków z księdzem Stanisławem Stojałowskim, który
przed pierwszą wojną przekazał tygodnik Zamorskiemu. Był to jeden
z najruchliwszych działaczy endeckich, posiadających znaczną popularność
na wsi. Demagog o dużych ambicjach i przesadnym mniemaniu o swojej
roli, nie mógł zajmować się redagowaniem pisma wychodzącego w K ra
kowie. Stąd poszukiwano młodszych, którzy by za niego tę rolę wykony
wali, pozostając oczywiście w cieniu i umożliwiając Zamorskiemu dalsze
firmowanie tygodnika jako trybuny jego wpływów i działalności. Byłem
niedoświadczony i za młody do takiej roli i wyznaczono ją Władysławowi
Swirskiemu, z którym losy związały mnie na najbliższy, kilkunastoletni
okres.
R ocznik Histoirii C zasopiśm iennictw a, t. VIII, z. 3
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Swirski należał do -pokolenia starszego ode mnie o 8 lat, praktycznie
znajdującego się w tym czasie już poza środowiskiem młodzieży i wcho
dzącego w szeregi starszego pokolenia. Pochodził z Tarnopolśzczyzny, ale
przybył do Krakowa z Warszawy, skierowany tu przez tamtejsze koła
endecji, jako człowiek młodszych roczników przeznaczony nie tylko do
wsparcia nikłych sił obozu na gruncie krakowskim, ale także do odegrania
na nim roli inspiracyjnej, zgodnej z intencjami kierownictwa centralnego.
Swirski należał do grupy Stanisława Grabskiego i był dlatego z nim po
wiązany ściślej aniżeli z Dmowskim. Jego misja krakowska pozostawała
w formalnym związku z inicjatywą młodszych kół, skupionych wokół
obozu Dmowskiego, a zorganizowanych pod koniec wojny w Narodowym
Zjednoczeniu Młodzieży Akademickiej, przewodzonym przez Jana Rembielińskiego. W Krakowie Swirski szybko zajął kluczową pozycję, chociaż
oczywiście nie kierowniczą, którą niezmiennie zachowywał Rymar; był
nie tylko redaktorem tygodnika, ale rychło został sekretarzem stronnictwa,
a później redaktorem naczelnym krakowskiego organu partyjnego „Gońca
Krakowskiego” . On również zainicjował w Krakowie powołanie Naro
dowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej. Była to druga platforma,
na której zetknąłem się ze Swirskim.
Tymczasem jednak współdziałałem z nim w „Wieńcu-Pszczółce”,
w miarę czasu, wobec rozległości prac Swirskiego w partii, uzyskując na
to pismo większy i samodzielniejszy wpływ. Było ono poczytne, dosyć
pojemne i izasilane przez endeckich autorów, jak m. in.: Jan Zamorski,
Stanisław Rymar, Stanisław Manterys, Ludwik Młynek, Józef Rączy, Mi
chał Marek, Edward Zajączek i inni. Lokal redakcji z placu Szczepańskiego
przeniesiono na ulicę Kopernika 8. W tygodniku tym dość często ogłasza
łem własne artykuły, wdając się w polemiki i starcia publicystyczne
głównie z „Piastem ”, jako p artią i jako pismem. Pisałem także naw et
wstępne artykuły na tem aty ogólnopolityczne i zwróciłem rychło uwagę
cenzury. Już w lutym 1921 cały mój artykuł wraz z tytułem został do
szczętnie skonfiskowany. Ocalało’ tylko nazwisko i imię w podpisie. Tym.
wystąpieniem zainaugurowałem długie serie konfiskowanych moich arty
kułów prasowych w kilkunastu latach późniejszych. [...]
NA DZIENNIKARSKIM SZLAKU

[...] W tym samym czasie na drogę właściwego dziennikarstwa wsze
dłem jednak innym szlakiem. Był to koniec roku 1920. Rzecz działa się
w drugiej połowie grudnia tego roku. Aby tło sprawy stało się dostatecznie
jasne, należy dodać, że od pierwszych tygodni ówczesnego roku szkolnego
na Uniwersytecie Jagiellońskim podjął działalność sympatyczny przybysz
zza Oceanu, William J. Rose. Wspólnie ze swoją żoną zainicjował on
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w Krakowie zorganizowanie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych
Ludzi. Ruchliwość młodego małżeństwa sprawiła, że powołane przez nich
stowarzyszenie stało się wkrótce jedną z najżywszych atrakcji wśród mło
dzieży akademickiej. Młody wówczas Amerykanin, czy raczej K anadyj
czyk, był rzecznikiem YMCA, która w owych latach rozwijała żywą dzia
łalność w Polsce. Zebrania utworzonego stowarzyszenia, odbywane w pry
w atnym mieszkaniu państwa Rose przy ul. Karmelickiej, cieszyły się nie
słabnącą frekwencją, a prowadzone tam dyskusje pasjonowały młodych
uczestników, coraz tłumniej wypełniających skromne pokoje młodego Ka
nadyjczyka.
William Rose reprezentował w naszych oczach typ proroka, głoszącego
praktyczne stosowanie powszechnej tolerancji poglądów, równości wszyst
kich wyznań i nieograniczonej miłości bliźniego. Hasła te trafiały czę
ściowo na podatny grunt młodych, łakomych wszelkich nowości ideolo
gicznych i poszukujących chciwie rozwiązania rzeczywistej zagadki życia.
Równie chętnie przyjmowano w tym czasie ideały przeżarte fanatyzmem
walki, wyłączności i doktrynerstwa, jak przysłuchiwano się apostolskim
hasłom miłości bliźniego. William Rose nie próżnował, był w ytrawnym
znawcą psychologii ludzkiej i umiał zyskiwać zaufanie młodych słuchaczy.
Uczęszczaliśmy chętnie na jego zebrania i uczestniczyliśmy w dysku
sjach, przypatrując się pilnie tendencjom naszego wykładowcy. Luka,
która zwróciła uwagę niektórych z nas, polegała na zbyt idealistycznym
stosunku do różnych problemów życia, którym przeczyły fakty, dla nas
przynajmniej w tym czasie dostępne. Nie raziła nas religijna tolerancja
głoszona przez Williama Rose, ale w wyraźnej sprzeczności z dostrzegalną
dla nas rzeczywistością stały jego hasła miłości bliźniego. U patryw a
liśmy w nim element osłabiający czujność wobec oczywistych niebez
pieczeństw, zagrażających dopiero co odzyskanemu bytowi iniepoległemu.
Polska ówczesna stała w ogniu konfliktów na wszystkich niemal frontach
swoich granic. W świetle ówczesnych naszych przekonań nie ponosiliśmy
żadnej za to odpowiedzialności i byliśmy jedynie przedmiotem wrogich,
brutalnych w stosunku do Polski tendencji naszych sąsiadów czy innych
czynników międzynarodowch. Wola zachowania bez żadnego uszczerbku
polskiej niepodległości i nienaruszalności nie tylko granic, ale i wew nętrz
nej supremacji, świadomości i gotowości narodu polskiego, była kardynal
nym wyznaniem całego 'młodego pokolenia, podsycanego przez przywódz
tw a polityczne ■starszego społeczeństwa. Nie było na tej drodze żadnego
dla nas kompromisu. Na tym tle wszelka słabość oznaczała w inaszym
przekonaniu katastrofę i klęskę. Inni spośród nas, rekrutujący się ze sfer
katolickich, wysuwaili ponadto wątpliwości n a tle wyznaniowym, upatru
jąc w akcji Williama Rose dywersję przeciw pozycjom katolickim. Tylko
stosunkowo nieduża grupa przeważnie naszych koleżanek sympatyzowała
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bez zastrzeżeń z prorokiem zza Oceanu. Nie zrażało nas to wszystko od
udziału w spotkaniach z nim, ponieważ opanował nas czarem swego oso
bistego uroku, dobroci i równości.
Już w drugiej połowie grudnia 1920 r. William Rose zdecydował się w y
stąpić na forum publicznym i zapowiedziane zostały zebrania w sali Ko
pernika w Collegium Novum, a więc w największej sali uniwersyteckiej.
Sala wypełniła się po same brzegi. Na jednym ze zgromadzeń przemawiał
William Rose, po którym zabrał głos jezuita o. Urban, niemiłosiernie kry
tykując rzecznika nowinek, po czym wystąpił Ignacy Chrzanowski, gwał
townie atakując o. U rbana i stając w obronie 'Rosego, a przeciw jezuickim
wywodom. Wytworzyła się napięta atmosfera i pełna niewypowiedzianego
klimatu. Słuchałem, wciśnięty pomiędzy słuchaczy, tych wypowiedzi
i chłonąłem pełnym haustem wypowiadane poglądy. Podnieciły mnie one
do tego stopnia, że bezzwłocznie po powrocie do domu usiadłem przy
biurku i napisałem artykuł, nie zaopatrując go w pełny podpis, ilecz jedy
nie w pierwsze litery imienia i nazwiska, po czym w zamkniętej kopercie
wrzuciłem list do skrzynki redakcyjnej „Głosu Narodu” przy ul. Sw. To
masza. W samego Sylwestra moje anonimowe uwagi ukazały się w druku,
oczywiście nieco skrócone, a nawet uzupełnione, ale z zachowaniem za
sadniczej myśli.
Redakcja zaopatrzyła je na wstępie w następujące wprowadzenie:
„Na razie wstrzymując się od wypowiedzenia ostatecznej opinii o dzia
łalności, jaką rozwija u nas amerykańska YMCA, zaznaczamy, że — mię
dzy innymi — pobudziła młodzież do zastanowienia się nad własnym w y
chowaniem. Wyrazem tego zastanowienia się jest artykulik niżej podany,
pochodzący ze sfer krakowskiej młodzieży uniwersyteckiej. Ogłaszamy
ten artykulik, ponieważ uznajem y go za aktualny dokument chwili bieżą
cej, aczkolwiek nie zgadzamy się na wszystkie w nim wyrażone poglądy” .
Po tej enigmatycznej introdukcji następował tekst „artykuliku” pt.
Nowe i stare hasla, w którym pisałem: „Pod wrażeniem, dyskusji, jaka
odbyła się po odczytach p. Rosego, przyszło mi na myśl, że znów w pa
damy w obłęd stary jak Polska: bezkrytycznie chwytamy i przyjm ujem y
to, co poda nam ktokolwiek bądź inny. Wczoraj był to wychowawca nie
miecki, dzisiaj jest amerykański, jutro przyjdzie może inny. Nie umiemy
czy nie możemy wytworzyć sobie własnego sądu w tej sprawie. Ideologia
pracy została wprawdzie bez Zastrzeżeń przyjęta, pytano się nawet
o szczegóły organizacji jakiegoś komitetu czy związku, po głowach po
częły się rodzić wielkie piany, wieilkie zamysły. A o czym zapomniano? Oto
o tym, że to, cośmy przyjęli za doskonałe dla naszej młodzieży, powie
dział nam Amerykanin. Pominęliśmy to, żeśmy Słowianie i Polacy. My,
to ludzie wyrwani z niewoli, świadkowie faktu, że przez tyle lat ucisku
nikt nam nie podał ręki w myśl już nie haseł wolności i braterstwa, ale
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choćby prostej miłości bliźniego. Ale dumni jesteśmy ze swoich wysiłków,
mocno stoimy na straży imienia Polaków i nie wyobrażamy sobie, jak
moglibyśmy żyć bez Polski. Amerykanie zaś ■
— dzieci dobrobytu, które
bardzo dawno walczyły o wolność. Dziś społeczeństwo amerykańskie to
zlepek narodów, zjednoczonych ideą dobrobytu i pieniądza. Im, poten
tatom pieniężnym, łatwo prawić o miłości bliźniego, gdyż nie doświadczyli
nigdy negacji tego szlachetnego uczucia. My również za sto lat, a raczej
nasi następcy będą mówili o miłości bliźniego w zastosowaniu do wszyst
kich ludzi, bez żadnych uprzedzeń. Nie wynika stąd, jakobyśmy byli w ro
gami zasady miłości bliźniego. Przeczą temu nasi wieszczowie, nasza filo
zofia, nasza poezja, nasza myśl polska. To, o czym nie śniło się Amery
kanom i na myśl nie przychodziło mówić, wygłosił sto lat temu Mickiewicz
w Odzie do młodości. My nieśliśmy pierwsi w Europie sztandar miłości
chrześcijańskiej. Dziś jednak przede wszystkim kochać musimy Polskę.
Słowo »Ojczyzna« nie może być wykreślone z treści naszego życia i na
szej myśli. Nie wyrzeknie się tego polska młodzież. Podniesie ona głośny
protest w obliczu narodu, aby nie tykano jej uczuć patriotycznych. Miłość
ojczyzny staje się najwyższym hasłem, wobec którego bledną inne, choćby
wszechludzkie. Z tą poprawką zasadniczą można by przyjąć u nas ideolo
gię »amerykańską«. Jak bezowocną rzeczą byłoby inne postępowanie —
tego jaskraw y przykład mamy na scautinge’u angielskim, gwałtem do Pol
ski przeszczepionym. Brakło w nim ducha polskiego, i to jest przyczyną,
że po kilku latach istnienia chyli się on ku upadkowi, któremu zapobiec
może tylko gruntowna reorganizacja. Sprawa druga —■to ta, która stała
się przedmiotem starć w »dyskusji.« Młodzież ‘m usi się wychowywać
w jak najsilniejszych zasadach religijnych, bo inaczej wyrośnie z niej
dziwoląg, który zaprzepaści naród i jego sprawę. Ten, kto ma Boga
w sercu i chce Mu służyć, ten, w którego duszy gorzeje miłość Polski,
nigdy nie przyłoży ręki do takiej roboty, wtrącającej nas w obojętność
religijną. Te skromne uwagi nasunęły mi się z powodu dyskusji po od
czytach p. Rosego. Są one głosem Polaka, którego wychowały kresy
i miłość Ojczyzny”.
Przedostatnie zdanie tej wypowiedzi redakcja dopisała na mój rachu
nek, aby nie stwarzać wrażenia, że na łamach pisma katolickiego do
puszcza się autora wygłaszającego tezy areligijne. Wyjaśnił mi to potem
lojalnie redaktor dziennika. Byłem wobec tego dokonanego faktu bezsil
ny. Ważne jednak było to, że list się ukazał i został zakwalifikowany jako
„aktualny dokument chwili bieżącej”.
Było w nim sporo prymitywizm u i naiwności osiemnastolatka, a za
razem przesadnej frazeologii, niemniej była także bezpośredniość przeko
nania, tak jak się ono w tedy kształtowało. Przeczytałem własne słowa na
łamach prawdziwego pisma codziennego z najgłębszym wzruszeniem. Zo
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stałem wezwany wkrótce przed oblicze redaktora naczelnego, wspomnia
nego już Józefa Nekandy Trepki.
Potomek starej i znanej rodziny szlacheckiej, był Trepka jednym z se
niorów ówczesnego dziennikarstwa krakowskiego, znanym i szanowanym
krytykiem malarskim, wielkim znawcą tej dziedziny, ongiś podobno ofi
cerem austriackich dragonów. Pozostało coś w Trepce z tej przeszłości,
ponieważ wyróżniał się sprężystym, jakby zesztywniałym krokiem uro
dzonego kawalerzysty. Jego głowę zdobiła idealna łysina, która dodawała
charakteru ostrej, wydłużonej twarzy, cechującej żołnierską stanowczość.
W zawodzie dziennikarskim Trepka nie ujawniał jednak m anier wojsko
wych, a przeciwnie — był człowiekiem łagodnym, towarzyskim, powszech
nie łubianym, a kiedy go poznałem bliżej, okazało się, że należał także
do zdecydowanych zwolenników nadmiernej konsumpcji dobrego alko
holu. To go zresztą w końcu zgubiło. Znacznie później, już pod moją nie
obecność w Krakowie, Trepka przestrzegający z polecenia lekarzy ścisłej
abstynencji, uległ pokusom nałogu w dzień swego patrona, popadł w de
lirium trem ens i skrępowany sznurami zmarł w szpitalu krakowskim Bo
nifratrów. Był to człowiek czarujący, przedstawiciel starej generacji dzien
nikarzy, a zarazem jeden z charakterystycznych typów odchodzącej właś
nie wtedy starej epoki Krakowa. Jako redaktor naczelny „Głosu Narodu”
albo widocznie nie był zbyt doskonały, albo nie odpowiadał może zbyt
dokładnie wymogom katolickiej linii pisma, ponieważ rychło po owym
incydencie z Williamem Rose odszedł z tego stanowiska. Spotkałem go
ponownie w „Gońcu Krakowskim”. Ale to był okres nieco późniejszy.
Tymczasem zaś stanąłem przed starym Józefem Nekandą Trepką, który
uważnie mi się przyjrzał, wypowiedział jakieś umiarkowane słowa po
chwały, a następnie ojcowskiej zachęty, ale, co najważniejsze, zapropo
nował, abym zajął się stalle referatem spraw akademickich na łamach jego
pisma. Przyjąłem tę nieoczekiwaną propozycję z prawdziwym zachwytem.
Tak stałem się współpracownikiem dziennika i rozpocząłem dziennikar
ską drogę w rzeczywistym piśmie codziennym. Na pożegnanie Trepka
polecił zgłosić się do administracji, gdzie oczekiwało na mnie honorarium.
Nie pamiętam, jaka była jego wysokość, ale nie zapomnę, że z chwilą
zainkasowania wyznaczonej mi sumy zrozumiałem, że sztuka pisania do
gazety nie jest już dla mnie amatorskim grymasem, ale staje się moim
losem, jak się okazało — aż po najdalsze lata.
Moje wystąpienie nie było jedyne. Odbył się pojedynek, również pra
sowy, pomiędzy Wiliamem Rose a o. Urbanem. Akcja Rosego nie dała
w rezultacie większych efektów, aczkolwiek to niepowodzenie nie na
ruszyło w niczym jego popularności ani szacunku, jakim darzyliśmy go
zawsze w latach jego pobytu w Polsce. William Rose pozostał na zawsze
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przyjacielem Polski i spełniał tę rolę w dalekiej Kanadzie. Niedawno
zm arł [...].
[...] Prasa krakowska posiadała długą, bogatą tradycję. Obok Lwowa
było to drugie środowisko, skupiające w latach zaboru austriackiego naj
większą ilość znakomitych piór i znanych, w ybitnych publicystów. O ile
wokół Lwowa i tamtejszego „Słowa Polskiego” skupili się pisarze sym
patyzujący albo powiązani z Narodową Demokracją, o tyle Kraków od
wielu lat był tw ierdzą i rzecznikiem prasy konserwatywnej, obok której
występowały pism a krakowskiej demokracji i socjälistów. Nigdy nie uka
zywał się tu żaden organ narodowodemokratyczny. „Głos Narodu” był
pismem klerykalnym i w zespole krakowskiej prasy zajmował pozycję
najsłabszą.
Przodował natomiast „Czas” przy ul. Św. Tomasza, jeszcze za moich
czasów składany ręcznie i zachowujący wszelkie znamiona gazety minio
nego okresu. „Czas” był w Krakowie wyrocznią. Obowiązki redaktora
naczelnego pełnił Antoni Beaupré, który podobno nie pisał artykułów,
zajmował się natomiast ich doborem i stał na straży stylu i autorytetu
pisma. „Czas” był instytucją: przeciwnicy nie zgadzali się z jego stano
wiskiem, ale wypowiedź „Czasu” oznaczała w yrok i orzeczenie, którego
nie można było zlekceważyć. Współpraca z „Czasem” oznaczała najwyż
szą rangę i była dostępna tylko dla wybranych. Inni skazani byli na
niebyt. Ulubioną i wypróbowaną metodą „Czasu”, jak w ogóle jego
obozu, było niezauważanie pewnych zjawisk i ludzi. Mogły płynąć długie
lata, a w Krakowie niektóre wydarzenia i ludzie jakby nie istnieli, po
nieważ nie wspominano o nich w dzienniku krakowskiej konserwy. W ten
właśnie sposób „Czas” uśmiercił w Krakowie Narodową Demokrację
i unieszkodliwił wszelki jej wpływ i znaczenie na tym terenie. Honoro
wy protektorat nad tym pismem sprawowali magnaci galicyjscy, wywo
dzący swoje rody z m itr książęcych i hrabiowskich tytułów. Wprawdzie
nadeszły czasy niemal rewolucyjne i do życia powołano młodą republi
kę, ale mit Potockich, Sapiehów i Badenich nie zamarł doszczętnie i od
działywał na wyobraźnię znacznej części społeczeństwa.
Drugim pismem w owych latach był socjalistyczny „Naprzód” pod
redakcją Emila Haeckera, publicysty i dziennikarza o niespokojnym tem 
peramencie i zapalczywej zawziętości. O nim to właśnie w r. 1924 napi
sał Bolesław Drobner w swoim „Socjaliście” : „Emil Haecker — jedno
roczny ochotnik katolicyzmu. Raz chwalił Lenina, później go piętnował.
Raz chciał królem polskim widzieć Karola I, to znów może Hallera (arty
kuł: Czekamy hasla). Napisał kiedyś broszurę: Czy socjalista może być
katolikiem?, a w trzy lata potem pisał o sobie w Borysławiu odezwy w y
borcze jako o der einzige jüdische Kandidat”.
Symbioza obu dzienników krakowskich polegała m. in. na tym, że tam
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gdzie „Czas” autorytatyw nym słowem najpierw odważał i orzekał, tam
Emil Haecker na łamach „Naprzodu” z kolei siekał i rąbał, atakując i zło
rzecząc przeciwnikowi wyznaczonemu przez sprzymierzony, choć poli
tycznie odległy, organ oraz nadając atakowi cechy woli ludowej. „Czas”
nigdy nie zniżał swoich lotów do takich poziomów, nie mogąc i nie chcąc
powoływać się na argum enty plebejskiego pochodzenia i zachowując zaw
sze odpowiedni dystans do wszystkiego, co mogło przypominać lub pach
niało jakimkolwiek radykalizmem, a tym bardziej miało choćby pozory
„socjalistycznego”, a już broń Boże rewolucyjnego stylu.
Redakcja „Naprzodu” miała w swoim zespole grupę młodych dzien
nikarzy, wśród których w owych latach wyróżniali się: Roman Dąbrow
ski, późniejszy Romański, autor sensacyjnych powieści, a po II wojnie
redaktor „Głosu Polskiego” w Buenos Aires; dalej — Wiesław Wohnut,
który odszedł wcześnie od socjalizmu i w wiele lat później w emigra
cyjnym Londynie ukoronował jesień swego życia stanowiskiem i ty tu 
łem prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Z oboma zacho
wywałem przyjazne stosunki, chociaż na łamach prasy stawaliśmy wza
jemnie w szranki. Natomiast z Haeckerem pozostawałem w nieustępli
wej wojnie i nie natknąłem się nigdy na niego nawet na gruncie towa
rzyskim czy zawodowym. Wynikało to również ze znacznej różnicy wieku.
Byłem zupełnie młodym, początkującym dziennikarzem, zajmującym do
tego pozycje skrajnie przeciwne Haeckerowi, który należał do czołówki
dziennikarstwa krakowskiego. Rozpiętość lat i poglądów nie sprzyjała zbli
żeniu.
Z Haeckerem miałem pewnego razu niecodzienną przeprawę. „Na
przód” zamieścił jakiś artykuł, w którym dopatrzyliśmy się obrazy czy
nieścisłości, zwołaliśmy zatem wiec ogólnoakademicki, na którym prze
wodniczyłem. Zapadła uchwała, którą wiec polecił prezydium doręczyć
do rąk Haeekera wraz ze sprostowaniem i żądaniem, aby ukazało, się
ono na łamach jego pisma. Ruszyliśmy przeto z uniw erku w stronę ulicy
Dunajewskiego, zatrzymaliśmy pochód przed redakcją „Naprzodu” i uda
liśmy się do redakcji, gdzie nam jednak powiedziano, że Haecker jest
na razie nieobecny. Wobec tego wezwaliśmy zebranych kolegów do ro
zejścia się i zapowiedzieliśmy, że jako delegacja zjawimy się sami za
godzinę. Tak się też stało. Przybyłem do redakcji w towarzystwie kilku
członków prezydium i weszliśmy do pokoju oddzielającego gabinet Haeckera. W pokoju zastaliśmy liczną grupę ludzi, którzy go szczelnie w ypeł
niali. Wpuszczono nas spokojnie do Haeekera, który siedział za stołem,
i wyłuszczyłem powód naszego przybycia. Haecker, nie ruszając się z m iej
sca, oświadczył krótko, iże ponieważ usiłuje się go terroryzować, wobec
tego nie przyjm uje do wiadomości naszego oświadczenia i odmawia przy
jęcia sprostowania. Wyjaśnienie, że terroru nie stosujemy, skoro przyby-
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liámy sami, nie 'zmieniło stanowiska naszego rozmówcy, wobec czego po
żegnaliśmy go i weszliśmy ponownie do poprzedniego pokoju.. Był on ju ż
tak tłumnie wypełniony, łącznie z przedpokojem i korytarzem, że n ie b y ło
mowy o wydostaniu się. W tłumie, który wznosił przeciw nam bardzo nie
przyjazne i gwałtowne okrzyki, wzywające, aby mais zrzucić ze 'schodów,
spostrzegłem 'Romana Dąbrowskiego, a więc naszego kcflegę uniw ersytec
kiego, i głośno odezwałem się do niego, że czynię go osobiście odpowie
dzialnym za bezpieczeństwo delegacji. Dąbrowski energicznym głosem
wezwał towarzyszy 'do rozstąpienia się i wypuszczenia nas na schodyZeszliśmy nie tknięci, ale — nie kryję — z duszą na ramieniu.
Natomiast dość bliskie, zawodowe stosunki łączyły mnie z W incentym
Korolewiczem, ówczesnym reporterem „Naprzodu”, a równocześnie profe
sorem Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Z Korolewiczem stykałem się
często na gruncie pracy dziennikarskiej. Zaczynałem ją bowiem od w stęp
nego szczebla, to jest właśnie od reporterki, częściowo także w dziale
sądowym. Tę samą pracę wykonywał Korolewicz dla swojego pisma i po
mimo dużej różnicy lat pomiędzy nami stosunki układały się raczej po
myślnie. Jak się okazało, Korolewicz w pewnej chwili naruszył jednak
poprawne formy tej koleżeńskiej współpracy. Ale to był już nieco póź
niejszy okres.
„Nowa Reforma” była dziennikiem najbardziej skompromitowanym
w okresie pierwszej wojny, ponieważ pamiętano jej koneksje z koncepcją
zdecydowanie proaustriacką. Nie był od niej wolny także „Czas”, ale au
torytet tego pisma od dziesiątków lat ważył za mocno wśród społeczeń
stwa. „Nowa Reforma”, nieźle nawet redagowana, nie zatarła jednak
w opinii publicznej dawnych o sobie wspomnień, i w końcu, w latach
trzydziestych, upadła. We wstępnym okresie należała jeszcze do zespołu
prasy krakowskiej. Nie utrzymywałem nigdy z tą redakcją żadnych sto
sunków. Charakterystyczną w niej postacią, znaną i popularną w tym
czasie w Krakowie, był Bolesław Pochmarski, krytyk teatralny, piłsudczyk, później poseł na sejm.
Organem syjonistów był „Nowy Dziennik”. Było to pismo świetnie
i ciekawie redagowane, pozostające pod redakcją Schwarzbardta. Mój
kontakt z tym pismem ograniczał się do zawodowej współpracy z kole
gami, współdziałającymi na tym samym co ja odcinku dziennikarskim.
Stosunki między nami były zawsze poprawne i .nacechowane zawodową
solidarnością i życzliwością.
Osobną i szczególną pozycję w prasie krakowskiej zajmował nato
miast „Ilustrowany K urier Codzienny” M ariana Dąbrowskiego, nazywany
w skrócie „Ikacem”. Redakcja mieściła się w początkowym okresie przy
ul. Basztowej, później wybudowano Pałac Prasy przy Wielopolu, w tych
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czasach uchodzący za wyraz najbardziej nowoczesnego postępu technicz
nego. Osiągnięcie było istotnie duże, i godne podziwu. „Ilustrow any Ku
rier Codzienny” zawdzięczał swój fenomenalny rozwój i rozmach zarów
no sprytowi i cynizmowi, jak umiejętnościom wydawniczym Mariana Dą
browskiego, a także energii głównego jego doradcy i współpracownika —
Dobiji. Reszty dokonywała starannie dobierana redakcja. Było to jedyne
w Krakowie, a również w Polsce, pismo codzienne o powszechnym za
sięgu ogólnokrajowym, z niezawodną punktualnością dostępne każdego
ranka w każdym punkcie Polski. Ta zdolność regularnego, jak w zegarku,
docierania dziennika krakowskiego do wszystkich krańców i zakątków
kraju była tajemnicą Dąbrowskiego i Dobiji, którzy umieli znaleźć drogę
naw et do centralnych komórek państwowych, ustalających rozkład jazdy
pociągów wedle potrzeb „Ikaca”. Do tego dostosowana była wewnętrzna
organizacja pisma, nigdy nie zawodząca i wzorowo funkcjonująca. Rozwój
pisma osiągnął takie powodzenie, że Dąbrowski utworzył z czasem kon
cern prasowy z szeregiem różnych innych tygodników i pism dodatko
wych, wśród nich: „Światowida”, „Asa”, „Na szerokim świecie”, „Tajnego
Detektywa”, „Wróbli na dachu” . „Detektyw” wywołał protesty opinii
publicznej, ponieważ uważano to pismo za podręcznik służący do popula
ryzowania zamiłowań n atury kryminalnej. Ale cały koncern wzbudzał
niekłamany podziw dla inicjatywy i pomysłowości wydawcy. W Pałacu
Prasy zainstalowano nowoczesne maszyny rotacyjne i inne urządzenia
techniczne. Umożliwiały one wzorową realizację szeroko pomyślanego
planu.
Natomiast pismo krakowskie urągało wszelkim zasadom postawy i od
powiedzialności politycznej. „Ikac” nie był nigdy organem określonego
kierunku i zmieniał swoją linię zależnie od potrzeb wydawcy lub ludzi
przy nim skupionych. Był okres, w którym podjęto niepoważną próbę
utworzenia odrębnego stronnictwa pod przewodnictwem Mariana Dąbrow
skiego, który okazał się doskonałym wydawcą i businessmanem, ale nie
reprezentował żadnej klasy umysłowej, a tym. bardziej politycznej. Był
w tej dziedzinie przeciętnym przedstawicielem mieszczańskiego kołtuństwa, którego los i umiejętności handlowe wyniosły na szczyty powodze
nia w prasie. „Ikac” obliczony był na najbardziej prym ityw ne nastroje
i wulgarne hasła polityczne w społeczeństwie, ale ponieważ pod wzglę
dem informacyjnym był pismem znakomicie redagowanym i skupiał roz
ległe koła współpracowników różnego poziomu i autoram entu oraz roz
porządzał siecią korespondentów w centralnych punktach świata, cieszył
się ogromną popularnością i poczytnością. Zmiana linii i postawy poli
tycznej, naw et w zasadniczych zagadnieniach, nie stanowiła w tym piśmie
większego problemu, o ile godziło się to z określonymi interesami wydaw
nictwa. Czołowym dysponentem redakcyjnym pisma w owych latach był

W S P O M N IE N IA

408

Ludwik Rubel, późniejszy, w okresie II wojny i po tej wojnie, bliski
doradca gen. Andersa w II Korpusie i w Londynie.
Zespół redakcyjny „Ikaca” był duży, największy z zespołów krakow
skiej prasy i o znacznym wachlarzu osobistych poglądów ' poszczególnych
ludzi. Nie utrzymywałem kontaktów ze współpracownikami tej redakcji,
ale niektórych znałem. Należał do nich m. in. Szperber, miły, starszy ode
mnie dziennikarz, który darzył mnie nieukryw aną sympatią. Znałem po
pularnego Stanisława Stworę, który był poetą, a zarazem głównym re
porterem pisma, człowiekiem uroczym, ale znanym ze skłonności do alko
holu na nieograniczoną skalę. Redakcja „Ikaca” stanowiła swoisty klan
ludzi posiadających poczucie znacznej przewagi swego wydawnictwa nad
innymi gazetami i znajdujących się, jak mi się często wydawało, pod bez
ustannym naciskiem obawy przed wszechwładnym Dąbrowskim i Dobiją,
którzy dowolnie rozporządzali tymi ludźmi, zgodnie ze stylem i zwycza
jem zimnych kalkulatorów. Stąd stosunki między dziennikarzami z tego
pisma a resztą zespołów dziennikarskich nacechowane były dystansem
i ostrożnością, przestrzeganą przez zespół „Ikaca”.
M ariana Dąbrowskiego, którego nie znałem w tych czasach, spotka
łem i poznałem w wiele lat później po drugiej wojnie w Nowym Jorku.
Zdradzał wtedy wyraźne objawy starczej depresji i niezupełnej świado
mości i równowagi. Znajdował się w wielkiej nędzy i zbieraliśmy datki
w gronie tamtejszych dziennikarzy polskich, aby dawnemu potentatowi
umożliwić elementarne w arunki życia. Przez jakiś czas korzystał z za
siłków miejskiego zarządu nowojorskiego. Spotykałem często b. wydawcę
krakowskiego pisma na Riverside nad Hudsonem, stojącego bezczynnie
i bezmyślnie godzinami i wpatrującego się w drugi brzeg rzeki. W póź
niejszym okresie Dąbrowski wyjechał do Miami, gdzie, utrzym ywany
przez rodzinę, wkrótce umarł. Jego sylwetka w owym czasie stwarzała
mi zawsze przykre wrażenie symbolu katastrofy minionych czasów, strą
conych ze szczytu fantastycznego powodzenia w przepaść klęski, zapom
nienia i upokorzenia.
Było jeszcze jedno pismo w Krakowie, którego geneza łączyła się
z dziejami „Ikaca”. We wczesnych latach powojennych grupa dzienni
karzy tego pisma znalazła się w ostrym konflikcie z Dąbrowskim i po
stanowiła powołać do życia popularny organ konkurencyjny, którego ce
lem miało być uśmiercenie opuszczonego dziennika. W ten sposób powstał
„Goniec Krakowski” . Dąbrowski orientując się w zagrażającym mu nie
bezpieczeństwie, pogodził się wkrótce ze zbuntowanymi współpracowni
kami, którzy powrócili do „Ikaca”, a „Gońca” kupił wydawca lwowski
Battaglia. Nie pomnę dokładnie przebiegu dziejów pisma w tym okre
sie, ale ostatecznie Battaglia odstąpił „Gońca” Witosowi, którego partia
usiłowała w ten sposób uzyskać organ miejski. Inicjatyw a ta nie dała jed-
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пак rezultatu i „Goniec” dostał się w końcu w ręce Narodowej Demokra
cji. Wydawcą został Władysław Kucharski, późniejszy m inister skarbu.
W tym właśnie „Gońcu” znalazłem się jako współpracownik i był to
pierwszy w moim życiu start dziennikarski na szeroką skalę. Zanim jed
nak do tego doszło, życie wypełniły mi inne wypadki.
*
$

*

Aby dopełnić obrazu krakowskiej prasy tam tych lat i nie omijać
wstydliwie jej ciemnych także zaułków, trzeba wymienić tygodnik nazwa
ny „Hasłem Podwawelskim”. Nie wiem, kto był jego wydawcą i redak
torem, ale pamiętam, że pismo pozostawało poza prawami i przywilejami
normalnej prasy. Specjalizowało się w obskurnej kampanii antyżydow
skiej, nie gardząc plugawą metodą szantażu. Nie pomnę jego losów. Wy
chodziło stosunkowo niedługo i sczezło bez śladu i pamięci [...].

*

*

[...] Moja współpraca z „Głosem Narodu” nie okazała się trwała. Był
to — jak już wspomniałem — organ sfer katolickich, i oczywiście stan
nie był na pewno normalny, jeżeli sprawy młodzieży akademickiej refe
rował na łamach tego dziennika działacz organizacjiWszechpolskiej.
„Po
lonia”,organizacja młodzieży katolickiej, była w tym czasie znacznie bar
dziej wpływowa aniżeli Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej,
stawiające na gruncie krakowskim zaledwie pierwsze kroki. Po ukonsty
tuowaniu się Młodzieży Wszechpolskiej kontrowersje nabrały ostrego cha
rakteru ideologicznego, z chwilą gdyśmy zaczęli uzasadniać naszą postawę
z punktu widzenia nacjonalistycznego, będącego w wyraźnej sprzeczności
ze światopoglądem katolickim. W miarę upływ u czasu moje stosunki
z dziennikiem przy ul. Sw. Tomasza zaczęły zatem słabnąć, aż w końcu
ustały. Moje miejsce w tym piśmie zajął Karol Górski.
W r. 1923 zostałem zaangażowany do „Gońca Krakowskiego”, który
po zmiennych kolejach swego losu znalazł się wtedy w rękach endecji.
Jako wydawca i redaktor naczelny występował początkowo Antoni Krzy
wy, dziennikarz raczej miernej klasy. Miałem z nim dość trudną współ
pracę, ponieważ Krzywy w stosunku do współpracowników odznaczał się
gwałtownymi i porywczymi metodami. Pewnego razu podarł rękopis re
cenzji Ludwika Skoczylasa w obecności jej autora i strzępy wrzucił do
kosza. Popadał w rozliczne konflikty także z innymi kolegami redakcyj
nymi. Pewnego razu wezwał mnie do swego gabinetu i w obecności
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ówczesnego dyrektora policji w Krakowie, Krupińskiego, krzycząc na
mnie, surowo mnie zganił za notatkę, w której podałem skromną infor
mację o kradzieży ziemniaków, dokonanej w piwnicy Krupińskiego. Po
nieważ jednak wymieniłem num er domu, w którym kradzieży dokonano,
bezpośrednio obok ilości skradzionych ziemniaków, mogło wynikać z no
tatki, że dyrektor policji przechowywał na składzie olbrzymie ilości tego
warzywa, co w tych czasach było karygodne ze względu na brak żyw
ności na rynku. Popełniłem na pewno gafę, aile forma, w jakiej Krzywy
udzielił mi nagany, niemal publicznej, żywo mnie dotknęła i była — jak
oceniłem — co najmniej przesadna.
Stanowisko swoje sprawował Krzywy do wiosny 1924 r., po czym re
dakcję naczelną objął Władysław Swirski, a wydawcą został Władysław
Kucharski. Krzywy, jak brzmiało oficjalne zawiadomienie, ustąpił na
własną prośbę. Przeniósł się najpierw do Katowic, gdzie redagował „Po
lonię”, a potëm do Łodzi, gdzie wydawał ilustrowany dodatek niedzielny
dla prasy endeckiej, a w kilka lat później, cierpiąc na rozstrój nerwowy,
popełnił samobójstwo.
W okresie jego redakcji pełniłem w „Gońcu” obowiązki reportera,
wypełniając szpalty wiadomościami z kroniki miejskiej. Nie cieszyłem się
ani sympatią, ani poparciem redaktora naczelnego, który nie dawał mi
szerszego pola do popisu. Mimo to była to dobra szkoła dziennikarska,
ponieważ stanowiła wprawdzie najniższy, ale nieodzowny szczebel pracy
zawodowej. Wykonywałem powierzone mi obowiązki z całym zapałem
młodego adepta dziennikarskiej sztuki.
Objęcie redakcji przez Świrskiego oznaczało wzmocnienie wpływu par
tii na pismo. Do tej pory w nagłówku dziennika pod tytułem znajdował
się napis: „Bezpartyjny dziennik ilustrow any” ; obecnie zmieniono go na:
„Narodowy dziennik ilustrowany”.
Zmianę w redakcji zsynchronizowano ze zjazdem dzielnicowym Związ
ku Ludowo-Narodowego, czyli Narodowej Demokracji. Udział w zjeździe
wzięło kilkuset działaczy, przewodniczył poseł Jan Zamorski, rezolucję
zgłaszał Swirski. W ten sposób nowy redaktor pisma prezentował się jako
miarodajny rzecznik partii. Z osobą Świrskiego wiązano w niej szcze
gólne nadzieje na terenie krakowskim. Niewątpliwie zdolny i wybitny,
nie posiadał jednak dostatecznych walorów organizatora i w tej dziedzi
nie raczej zawodził. Był bardziej publicystą aniżeli dziennikarzem. Pismo
pod jego kierownictwem cierpiało na różne niedomogi wewnętrzne. Re
daktor naczelny skupiał uwagę na problemach centralnych, pasjonowała
go w wysokim stopniu polityka zagraniczna, najmniej właściwy profil
dziennika o typie popularnym, posiadającego ambicje uzyskania masowego
kolportażu. Wobec słabego zainteresowania Świrskiego całością potrzeb
pisma i braku wszechstronnego wyczucia dziennikarskiej aktualności w piś-
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mie codziennym dość szybko stałem się w redakcji drugim po redaktorze
czynnikiem, wywierającym decydujący wpływ na treść i kierunek pisma.
Swirski ograniczał się do artykułów wstępnych i ogólnej linii pisma, nato
miast ja decydowałem o sprawach codziennych, roboczych. Finansowo
pismo stale cierpiało na niedostatek i posiadało niski nakład. Nie sięgał
on nigdy ponad 3 tys. egzemplarzy.
Wydawca „Ilustrowanego K uriera Codziennego” M arian Dąbrowski
podejmował akcje i stosował różne metody, aby utrudnić życie dzienni
kowi z ul. Dunajewskiego. M. in. posługiwał się w tej sprawie swoim
wpływem na kioskarzy krakowskich, rekrutujących się z inwalidów wo
jennych, wśród których M arian Dąbrowski, jako prezes Związku Inwali
dów, odgrywał czołową rolę. W ten sposób regulował sprzedaż pism
w kioskach, które „Gońca” nie lansowały wśród publiczności.
Nie pogardzano także metodami zgoła niegodziwymi. 26 lipca 1924 r.
ukazał się w „Gońcu” przedruk felietonu Kornela Makuszyńskiego pt. A ż
do śmierci i poza śmierć, poświęcony tragicznej decyzji znanej aktorki
Stanisławy Umińskiej, która w Paryżu zabiła z litości nieuleczalnie cho
rego przyjaciela Jana Żyznowskiego. „Kiedym tu na obczyźnie — pisał
Makuszyński — przeczytał w »Matinie« wiadomość o tym, że Stanisława
Umińska strzeliła w najukochańsze dla niej, jedyne na świecie serce Jana
Żyznowskiego, załomotało na wiadomość w mózgu jak piorun”. W prze
druku zecer w imieniu „Jan a” literę „n” zamienił na „j”. Nazajutrz „Ilu
strowany Kurier. Codzienny” w notatce pt. Cyniczny dowcip rozdarł szaty
nad rzekomym naigrawaniem się „Gońca” z tragedii paryskiej. „Goniec”
w odpowiedzi napiętnował „bandytyzm dziennikarski” organu Mariana
Dąbrowskiego.
Innym razem — a było to także w r. 1924 — w wigilię prima aprilis
zostałem późną nocą zaalarmowany w domu, że w redakcji „Gońca” zna
leziono bombę. W kilka m inut później przybyłem na miejsce i zastałem
już policję, która z zachowaniem wszelkiej ostrożności dokonywała rozła
dowania niebezpiecznego ładunku. Nie oczekując na zakończenie czynności
policyjnych, poleciłem wstrzymać druk gazety, dokonałem mutacji i na
pierwszym miejscu dużymi czcionkami zamieściłem alarmującą wiadomość
o zamachu na „Gońca”, po czym, po wykonaniu tego dziennikarskiego obo
wiązku, spokojnie udałem się na dalszy odpoczynek. W porannym wyda
niu „Ilustrowanego K uriera Codziennego” ukazała się wiadomość o zna
lezieniu bomby w redakcji „Gońca”, ale już z informacją, że ekspertyza
przeprowadzona w nocy wykazała jej całkowitą nieszkodliwość, ponieważ
bomba zamiast materiałów wybuchowych zawierała pospolite trociny. Oka
zało się, że ten zresztą pomysłowy, primaaprilisowy kawał zorganizowa
ny został przez wydawnictwo „Ikaca”, niemniej jednak cel był osiągnięty:
„Goniec” został ośmieszony. Podobnych akcji przeciw pismu organizowano
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w wydawnictwie „Ilustrowanego K uriera Codziennego” kilka i Marian
Dąbrowski był w tej sprawie niestrudzony.
Przez jakiś czas korzystaliśmy ze współpracy b. współredaktora „Ikaca” Antoniego Lekszyckiego, groteskowego maniaka wyróżniającego się
olbrzymimi bokobrodami na pulchnej twarzy, okrągłej jak księżyc. Lekszycki miał w yraźny uraz do „Ikaca” i M. Dąbrowskiego, opowiadając
nam stale o nieprawdopodobnych metodach krakowskiego potentata pra
sowego i przedstawiając jego redakcję jako środowisko właściwie krym i
nalne.
Ale specjalnością Lekszyckiego był także folklor krakowski, opiewany
przez niego w częstochowskich rymach. Ponadto Lekszycki ujaw niał rów
nież skłonności do swoistej pornografii, przemycanej w folklorystycznych
wierszach. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby nasz wielbiciel krakowskiej
ludowości nie nadużywał łam pisma do swoich upodobań, ale w sam dzień
Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia 1924, Lekszycki korzystając z nieobec
ności Swirskiego i mojej, ogłosił wierszowany felieton pt. Krakowianki
w kąpieli, w którym pisał m. in. :
Jak się objęli, czy spletli ramiona?
Kto zaczął figle? On czy ona?
Kto pierwszy pobiegł m iędzy zboża łany?
Kto rzucił bławatem , a kto znów makiem?
Kto rozpoczął zatem żarty sw aw olne
Na m iękkiej m urawie, czyli też w zbożu,
Tam na m iedzy prawie?

Po tym wierszu zrezygnowaliśmy ostatecznie z poezji i usług krakow 
skiego piewcy folkloru. Spotkałem go w kilka lat później podczas pogrze
bu Słowackiego. Lekszycki także wówczas usiłował opowiadać mi o po
nurych tajemnicach „Ikaca” i zaniechał tego dopiero wtedy, gdy mu zwró
ciłem uwagę na niestosowność tego tem atu w żałobnym kondukcie.
Mieliśmy w „Gońcu” inny, szczególnie przykry wypadek. Jednym z na
szych reporterów był niejaki Panenko, młody, początkujący dziennikarz
sprawiający wrażenie snoba, co manifestowało się w jego zewnętrznym,
bardzo ekstrawaganckim wyglądzie i monoklu doczepionym do bladej,
pociągłej twarzy. Panenko zawiadomił nas pewnego razu, że natknął się
na szczególną sensację. Oto — wedle relacji Panenki — w szpitalu gine
kologicznym w Krakowie znajdowało się kilkanaście dziewcząt w ciąży,
przy czym wszystkie były uczennicami krakowskiego Pedagogium i ofia
rami namiętności dyrektora tej instytucji Henryka Rowida. Relacja brzmia
ła tak nieprawdopodobnie, że zleciliśmy Panence ponowne sprawdzenie
tej wiadomości, i to przy pomocy bezpośrednich rozmów z zainteresowa
nymi pacjentkami szpitala. Prof. H enryk Rowid był postacią powszech-
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nie znaną w Krakowie, dyrektorem poważnej instytucji, wspomnianego
Pedagogium, to jest uczelni wyższego szczebla — studium nauczycielskiego,
a ponadto redaktorem znanego czasopisma „Ruch Pedagogiczny”. Wiado
mo było jednak także, że Rowid·, mężczyzna w średnim wieku, odznaczał
się w ybitną urodą. Panenko zgłosił się po kilku dniach z następną relacją,
że przeprowadził szczegółowe rozmowy z wszystkimi pacjentkam i szpitala
ginekologicznego i wszystkie potwierdziły wiadomość, i są gotowe zezna
wać przed sądem. Rzecz wyglądała poważnie i autentycznie i zdawało się,
że nie było dalszych powodów, aby w interesie dobra publicznego jej nie
ujawnić. W kilka dni później ukazał się w „Gońcu” artykuł omawiający
tę sm utną sprawę i domagający się jej wyświetlenia. I wtedy wybuchła
bomba. Panenko z motywów, które nigdy nie zostały wyjaśnione, wprowa
dził — jak się okazało — redakcję w błąd. W jego informacji nie było
ani słowa prawdy. Nasza kompromitacja była oczywista i absolutna. Ro
wid zażądał satysfakcji, której udzielono mu w całej rozciągłości, zamiesz
czając odpowiednie oświadczenie i odwołanie wiadomości z podyktowaną
przez Rowida formułą przepraszającą. Panenko pożegnał się z redakcją raz
na zawsze. Nigdy go potem .w życiu nie spotkałem ani o nim nie sły
szałem.
Redakcja „Gońca” mieściła się już od dawna przy ul. Dunajewskiego 7
(obecnej 1 Maja), w bezpośrednim sąsiedztwie „Naprzodu”, natomiast dru
kowano go w skromnie wyposażonej Krakowskiej Drukarni Nakładowej
przy ul. Kopernika 8, pozostającej pod zarządem J. Borkowicza; m etram pażem naszym był sympatyczny, młody Franciszek Krawczyński. Dziennik
odbijaliśmy na płaskiej maszynie. Redakcja nie była zbyt liczna: nie pa
miętam dokładnie jej składu, ale nie było nas więcej aniżeli sześciu lub
siedmiu stałych współpracowników. Wśród nich, jak pamiętam, był m. in.
b. redaktor naczelny „Głosu Narodu” Józef Trepka; Jan Procner — póź
niejszy współpracownik „Gońca Śląskiego” i „Ilustrowanego K uriera Co
dziennego” ; reporterem — Józef Hamerlak, a dział sportowy prowadził
W. Budzisz. Ten ostatni po wielu latach, już nie pracując w prasie, jako
sekretarz klinik uniwersyteckich w Krakowie stał się bohaterem większej
afery finansowej, którą odpokutował w więzieniu. Redakcje w owych la
tach nie posiadały licznych zespołów i ograniczały się w najlepszym w y
padku do kilkunastu współpracowników. Większy skład ze względu na
rozmiary i zamożność pisma posiadał w Krakowie tylko „Ilustrowany K u
rier Codzienny”.
Do „Gońca” sporadycznie w tym czasie pisywali: Stanisław Strzetelski.
J. Hłasko, H. Mościcki, prof. Eugeniusz Rybka, M. Skrudlik, S. Olszewski,
prof. Birkenmajer, Maciej Wierzbiński, Józef Flach; recenzje muzyczne
prowadził popularny w Krakowie Stanisław Bursa; recenzje plastyczne —
Józef Trepka, a teatralne w okresie Świrskiego — Ludwik Skoczylas.
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W późniejszym okresie od r. 1925 pisywali także: Witold Zechenter, Jan
Pietrzycki, Tadeusz Kiełpiński, Władysław Bryniarski, Jan Tabaczyński
i inni. Do „Gońca” pisywał od czasu do czasu również Tadeusz Bielecki.
Ukazywały się m. in. także artykuły mego Ojca na tem aty wychowawcze.
Moja pozycja w redakcji uległa zmianie. Z roli reportera przeszedłem
do działu politycznego. Wprowadzona została rubryka „Z prasy”, znaczona
początkowo znakami (xx), wkrótce zaś potem pierwszymi literam i mego
imienia i nazwiska. Z tej trybuny przez długi okres czasu rozprawiałem
się codziênnie z wszystkimi rzeczywistymi i urojonymi przeciwnikami po
litycznymi.
Rychło zmiana w redakcji spowodowała reakcje. W dniu 30 m arca zja
wili się w niej dwaj przedstawiciele Związku Strzeleckiego i Związku Le
gionistów, Bianchi i wspomniany już Kazimierz Zakrzewski, domagając
się zmiany stosunku do Piłsudskiego. Szło w tym wypadku o relację
z przebiegu akademii w Starym Teatrze. Swirski odmówił żądaniu i wtedy
Bianchi rzucił się na niego, ale osłonił go obecny właśnie przy rozmowie
młody literat Wiktor Doda. Nazajutrz Młodzież Wszechpolska ogłosiła
oświadczenie podpisane przez Kazimierza Piwarskiego i Zbigniewa Olesia,
że „przeciwnicy postępowaniem swoim zmuszą młodzież narodową do
czynnej reakcji wobec sprawców bezpośrednich gwałtów” . W kilka dni
później prof. Baudoin de Courtenay podczas swego odczytu w Starym
Teatrze obrzucony został jajami.
PIERWSZE PUBLIKACJE POLITYCZNE

Podjąłem w tym czasie pierwsze próby na polu publicystycznym.
W styczniu 1924 r. ogłosiłem artykuł pt. Szczepanówski w rozwoju idei
narodowej, nawiązując do jego roli w początkowym okresie ruchu narodowodemokratycznego. W lipcu tego raku z okazji sprowadzenia zwłok
Sienkiewicza do kraju i przyznania Reymontowi nagrody Nobla ogłosi
łem artykuł o wyróżnionym pisarzu i Sienkiewiczu. „Reymont i Sienkie
wicz — pisałem — są przedstawicielami tego prądu, który w latach 1895
i późniejszych wystąpi jako wyraz zaprzeczenia pozytywizmu, a jako wy
raz dążeń narodowych. Przez odznaczenie Reymonta wspaniale, głośno,
odważnie świat uchylił czoła przed nacjonalizmem. Bo Chłopi Reymonta
to nacjonalizm w literaturze”.
Dalsze artykuły dotyczyły zagadnień ściśle politycznych. W sierpniu
1924 r. z okazji rocznicy wymarszu Pierwszej Kadrowej Legionów pisa
łem m. in.: „Polityka Legionów byłaby sprawę polską pogrzebała zno
w u aż do najbliższej wojny. Z romantycznych, pięknych porywów mło
dzieży chciano przygotować drogę do wielkiego, historycznego oszustwa,
jakie gotowali stańczycy krakowscy Polsce przez »przymierze« jej z AusRocznik H istorii Czasopiśm iennictw a, t. VIII, z. 3
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trią i Niemcami. Błędem Legionów było to,, że poszły na lep stańczykom
i ich świadomy błędom” . [...]
W grudniu 1924 r. w artykule Piramidy 900 lat pisałem: „Małoduszne
teorie szkoły krakowskiej, które poza dostojnością karmazynowych m a
gnatów nie każą nam niczego widzieć, tylko bezmyślną szlachtę, rozhu
kany tłum, najgorszy ustrój i brak myśli państwowej — te wszystkie
głosy puszczyków dziejowych mogą dziś iść w zasłużony stan spoczynku.
Może i były potrzebne, gdy w podziemiach Polski kotłowało się niemal
w każdym dziesiątku lat ub. wieku zbrojne powstanie, oparte tylko na
wielkim entuzjazmie i szczerych zamiarach. Nie ocknęliśmy się jeszcze
ze snu, w jaki zapadł naród po rozbiorach. To wszystko, co się dzieje
w Polsce w tej chwili, dowodzi, że brak nam w iary w to, co czynimy. Nie
widzimy tego szczebla, z którego weźmiemy początek do prawdziwej siły
i potęgi [...] Polska myśl polityczna skierować się musi na zachód do walki
z niemieckim wrogiem. Pamiętać musimy, że pozostały tam po drugiej
stronie granicy ziemie, część Górnego Śląska, Gdańsk, Prusy Wschodnie.
Te podstępnie w ydarte nam ziemie, zdobyte dla kultury niemieckiej, m u
szą się stać jak dawniej ziemiami, na których kultura polska będzie kul
turą ich mieszkańców. Wielka kulturalna walka o ziemie polskie pod pa
nowaniem niemieckim, podjęta w imię mocarstwowych naszych intere
sów, ma się stać ośrodkiem naszej najbliższej przyszłości”.
Po moskiewskim przemówieniu komisarza spraw zagranicznych Gieorgija Cziczerina, który w r. 1918 podpisał trak tat brzeski, a w r. 1922
umowę w Rapallo, pisałem w maju 1925 r.: „Nie znajdziemy momentów
sprzecznych z Rosją. Wspólnie z nią możemy stworzyć blok przeciw Niem
com. I to jest największy problem naszej polityki. Kierować się w nim
starymi, sentym entalnymi wspomnieniami z czasów dawnych, . nacecho
wanych swoistymi obrazami — jest więcej niż dzieciństwem. Konflikt
polsko-niemiecki jest nieuniknioną koniecznością od tysiąca lat i zlikwido
wać się nie da pod żadnym pozorem. Pozostaje tylko Rosja. Z nią trzeba
i musi się dojść do porozumienia i ścisłej współpracy”.
Z okazji wizyty Cziczerina w Warszawie we wrześniu 1925 r. pisałem:
„Koncepcja zbliżenia polsko-rosyjskiego w porozumieniu z Francją* leży
na naszej historycznej drodze przeciwieństw niemiecko-polskich. Front
antyniemiecki stanie się silną fortecą, jeśli w jego szeregach staniemy
mocno oparci i zabezpieczeni od Rosji. Z tej praw dy musimy zdać sobie
jasno sprawę. Przyjazd Cziczerina jest koniecznością, która narzuca się
w obecnym momencie z nieodpartą siłą. Nie entuzjazmując się uczuciowo,
powinniśmy wiedzieć, że leży on w naszym interesie” .
W związku z pobytem radzieckiego komisarza spraw zagranicznych
w Polsce pisałem w innym artykule: „Rosja jest, istnieje na tym samym

W S P O M N IE N IA

411

obszarze, co dawniej. Zmienił się tylko ustrój, tak jak zmienił się on
w 18 wieku we Francji, nie zmieniając w niczym zasad polityki francus
kiej na dłuższą metę. Jako bezpośredni świadkowie kataklizmu w kolosie
rosyjskim, nie byliśmy w stanie objąć istoty dokonywaj ącego się procesu
i identyfikowaliśmy upadek caratu z upadkiem Rosji. Tak się nie stało”.
Pisałem w tedy również: „Zasadnicza tendencja antyrosyjskich nastro
jów [w Polsce] początek swój miała wcześniejszy i wiele zaczerpnęła z mo
ralnie gigantycznej, a politycznie zabójczej i naiwnej poezji romantycz
nej. I dlatego to właśnie hasłem dnia dzisiejszego staje się dewiza: zakoń
czyć z romantyzmem w życiu Polski. W sprawie rosyjskiej sięga on do
podstawowych problemów Polski i uniemożliwiając zgodne z potrzebą Pol
ski ich rozwiązanie, godzi w najżywotniejsze interesy państw a polskiego.
Nasze położenie geograficzne nie pozwala na romantyzm oraz sympatie
i antypatie”.
W tej samej serii artykułów pisałem następnie: „Wobec naszego poło
żenia między światem Wschodu i Zachodu chodzi w naszych interesach
politycznych i gospodarczych o to, abyśmy nie pozostawali między dwoma
wrogami, ale jednego z nich zrobili naszym sprzymierzeńcem. Ta rola przy
paść może i musi jedynie i wyłącznie Rosji, której interesy gospodarcze
ściągnięcia Zachodu na jej rynek przez Polskę łączą się jak najdokładniej
z interesami Polski”.
Pisałem dalej w tej samej sprawie: „Polska w ita w Cziczerinie nie
ustrój, którego jest on przedstawicielem. Witamy w nim tylko Rosję. Pol
ska chce porozumienia z Rosją i dążyć będzie do niego trwale, gdyż uwa
ża, że interesy polsko-rosyjskie wobec polityki niemieckiej, wchodzącej
w coraz ściślejszy kontakt z imperializmem angielskim, są bliskie i zgodne.
Dla Polski przyjazd Cziczerina oznacza początek wielkiego dzieła, które
będzie największym dla nas po traktacie wersalskim. Będzie to trak tat so
juszniczy między Polską a Rosją, rzucający trw ały pomost między dwoma
bratnim i narodami słowiańskimi. Chwila, w której dokona się ten sojusz,
będzie ukoronowaniem zwycięstwa obozu, który przekreślił politykę niewolną uzależniania się od Niemiec, a buduje niezależny gmach polityki
mocarstwowej Polski, związanej porozumieniem z Francją i Rosją przeciw
Niemcom. Zdrowa myśl z mozołem propagowana w narodzie czeka na
ostateczny triumf. Naród polski w ita z niekłamaną radością nową erę
stosunków polsko-rosyjskich”.
W sierpniu 1925 r. napisałem recenzję o miesięczniku „Słowianin”,
poświęconym zjednoczeniu Słowian i ukazującym się wtedy w Krakowie.
W recenzji napisałem m. in. o stosunkach polsko-czechosłowackich: „Kra
ków dzięki niesumiennej agitacji różnych pismaków, kto wie, czy nie sto
jących ina usługach kapitału niemieckiego, jest w Polsce jedyną ostoją,
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gdzie idea porozumienia polsko-czechosłowackiego natrafia na słaby zresz
tą opór. Zbyt wielkie rzeczy znajdują się w grze, aby interes tego lub
owego dorobkiewicza mógł tu odgrywać rolę. Od współpracy Polski i Cze
chosłowacji zależy bowiem w' wielkiej części nie tylko jej siła i mocar
stwowa potęga Polski, ale wobec niebezpieczeństwa niemieckiego także
i nasze istnienie jako państwa naprawdę niezależnego” . Aluzje w tym
artykule wymierzone były przeciw „Ikacowi” i M. Dąbrowskiemu, specja
lizującym się w nagonce antyczeskiej.
W styczniu tego roku omawiając Przedwiośnie Żeromskiego, pisałem
m. in.: „Epoka romantyzmu musi się już definitywnie skończyć w życiu
politycznym Polski. Wyrósł ideał wielkiej Polski z romantycznych mrzo
nek ludzi wczorajszych: z jednej strony, gdyby tylko mrzonką został,
byłby tragedią Polski, z drugiej zaś jest wiecznie płonącym zniczem, który
niewątpliwie oświecać będzie ścieżki potomnych”.
W lutym „Goniec” opublikował przedruk mego artykułu z „Przeglądu
Wszechpolskiego” na tem at historii tego czasopisma.
Fragm enty prasowych wypowiedzi, pisanych przez 23-letniego wówczas
jeszcze studenta uniw ersytetu i b. uczestnika świeżo zakończonej wojny
polsko-bolszewickiej, wykazywały — jak mi się w ydaje — znaczną dozę
obiektywizmu w stanowisku dotyczącym kluczowego zagadnienia,, jakim
był stosunek do porewolucyjnej Rosji. Wynikał on z zasadniczej linii obozu
Narodowej Demokracji, hołdującej koncepcji antyniemieckiej i sprzyja
jącej idei porozumienia i współdziałania z Rosją. Dmowski w tym okresie
ogłosił cykl artykułów przeciwstawiających się „komiwojażerom”, nawo
łującym do krucjaty przeciw komunistycznej Rosji. Stanowiska tego nie
należy identyfikować ze stosunkiem lżejszym wobec ustroju i' rewolu
cyjnej idei reprezentowanej przez nowe rządy w Moskwie. Pomimo to
jednak koncepcja nie tylko zbliżenia, ale ściślejszego współdziałania
z Rosją rewolucyjną i wytworzenia wspólnie z nią frontu antyniemieckiego
była w niektórych kołach narodowodemokratycznych żywa i popularna.
Sprzyjały jej szczególnie żywioły młodsze. Publikując wypowiedzi w tej
sprawie na łamach krakowskiego pisma, dawałem wyraz tym nastrojom
i tendencjom. Byłoby dziś trudno określić, o ile moje wypowiedzi repre
zentowały dokładnie oficjalną linię stronnictwa. Byłbym raczej skłonny
sądzić, że wybiegały one w tym czasie znacznie dalej w porównaniu
z opinią — jeśli nie większości, to w każdym razie znacznej części — kół
partyjnych. Mimo to stanowisko to nie zostało zdezawuowane, co świad
czy, że nie było sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem partii.
Polityczne sformułowania prasowe w organach partyjnych w owych
latach nie podlegały szczegółowej, wewnętrznej cenzurze partyjnej. P u
blicysta polityczny prasowego organu partyjnego nie posiadał obowiązku
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konsultowania się z kierownictwem partii, ani centralnym, ani lokalnym,
i posiadał szeroki margines swobody w formułowaniu swoich poglądów,
z tym oczywiście, że zobowiązany był do przestrzegania najogólniej obo
wiązujących zasad i generalnej linii swojego stronnictwa. Stwarzało to
znaczne możliwości w dziedzinie szerszego albo węższego interpretow a
nia tych zasad, co w niejednym wypadku doprowadzało do sprzecznych
naw et rozbieżności w opiniach wyrażanych przez poszczególne organy pra
sowe. Wydaje mi się, że w omawianym wypadku na tle wizyty Cziczerina
w Polsce moje wypowiedzi należały do najdalej idących enuncjacji w ze
spole prasy co najmniej endeckiej. 'Nie był to jedyny wypadek w mojej
publicystyce. Cytowany fragm ent artykułu, dotyczącego bitwy nad Wisłą
w r. 1920, pozostawał również w rażącej sprzeczności z popularyzowanym
wówczas przez koła partyjne sloganem o „cudzie nad Wisłą”, proklamo
wanym przez Stanisława Strońskiego na łamach dziennika „Rzeczpospo
lita”. Przeciwstawiając się temu sloganowi, byłem na pewno rzecznikiem
poglądów ówczesnego młodszego pokolenia, niechętnego tworzeniu tego ro
dzaju legend w stosunku do wydarzeń historycznych.
W maju 1925 r. witałem artykułem wstępnym prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, jako gościa Krakowa. Wziąłem w tedy także udział
w bankiecie wydanym z okazji tej wizyty przez 20 pułk piechoty.
*

*

*

W pierwszym kw artale 1924 r. świat i Polskę obiegły dwie wiado
mości, których doniosłości nie doceniano, notując je zaledwie jako incy
denty bez szczególnego znaczenia. W styczniu z Moskwy nadeszła wiado
mość o zgonie Włodzimierza Lenina. Niewielu ludzi w szerokich ówczes
nych kołach społeczeństwa polskiego rozumiało należycie postać przy
wódcy rewolucji październikowej, znaczenie i rozmiary jego dzieła i ży
cia, i następstwa jego śmierci. Komentarze prasy polskiej były w tej sprawiej raczej banalne i zwięzłe. Cieplejszy artykuł napisał m. in. Haecker
w „Naprzodzie”.
W kilka tygodni później zanotowano w kronice drobnych wydarzeń
monachijski proces Adolfa H itlera po jego nieudanym puczu w Mo
nachium. „Berliner Tageblatt” — jak cytował to dziennik krakowski —
nazwał go „duszą sprzysiężenia” i pisał: „rysownik z zawodu, bez głęb
szego wykształcenia. Do protokołu podaje z dumą swoje studia nad ra
sami ludzkimi, studia, które go natchnęły ideą o posłannictwie Niemiec
na świecie. Potem znany herszt band narodowo-socjalistycznych. Jed 
nostka o inteligencji przeciętnej, dużej brawurze, a przecież małej od
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wadze w chwilach decydujących”. Cokolwiek jednak pisano, w prasie pol
skiej iproces monachijski przeszedł na ogół ibez echa, nikt ani przez chwilę
nie przeczuwał wtedy, że na horyzoncie świata podczas procesu mona
chijskiego zjawił się sprawca drugiej wojny światowej, ludobójca na gi
gantyczną skalę, pogromca Europy i morderca Polski.
W tym samym czasie Dmowski na łamach „Gazety Warszawskiej”
rozpoczął druk rozległej serii artykułów na tem at: Jak odbudowano Polskę,
w której rozsnuwał wspomnienia z przeszłości, mające świadczyć o nie
naruszalnej trwałości osiągniętego zwycięstwa. W pół roku później, we
wrześniu, terroryści z tajnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pułk.
Konowalca dokonali zamachu na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
we Lwowie. Jako sprawca aresztowany został student uniw ersytetu Sta
nisław Steiger, Żyd, nie mający nic wspólnego z tym zamachem i urato
w any od wyroku śmierci tylko dzięki sprzeciwowi jednego z sędziów
w sądzie doraźnym. Zamach lwowski nie był pierwszy. Dwa lata przed
tem, we wrześniu 1921 r., zamachu na Piłsudskiego dokonał we Lwowie
Ukrainiec Fedak, strzelając do Naczelnika Państw a przed lwowskim ra
tuszem. Z horyzontu polskiego nie ustępowały ciężkie chmury. Atmosfera
narastała coraz bardziej gwałtowna i napięta.
*
*

*

Rok 1924 zamykał się o tyle pomyślnie bilansem okresu Świrskiego
w „Gońcu”, że pismo skupiło liczniejszą grupę pisarzy zasilających łamy
dziennika. W numerze świątecznym w grudniu tego roku ■
— oprócz Świr
skiego i mnie — ogłosili artukuły m. in.: Kazimierz Piwarski, Kazimierz
Gołba, Ludwik Skoczylas i Józef Trepka. Popieraliśmy wtedy twórczość
literacką Jalu Kurka. O nim to właśnie, po korespondencji K urka nade
słanej z Florencji, napisał w tym czasie Franciszek Xawery Pusłowski:
„»Florencją nie jestem zachwycony« — pisał nam onegdaj w swej kore
spondencji pan Jalu Kurek, młody Mandżur, sądząc z nazwiska, a w każ
dym razie barbarzyńca, który dziwnie prędko przyswoił sobie szablony
filistra”.
Mandżurem Jalu Kurek oczywiście nie był, o czym wiedzieliśmy od
niego. Natomiast opowiadał, że jego niezwykłe imię jest po prostu nazwą
rzeki, nad którą w w o jnie rosyjsko-japońskiej w roku jego urodzenia
Rosjanie ponieśli decydującą klęskę. Ojciec podobno w zapale antyrosyj
skim nadał synowi imię tej rzeki. Natomiast nie rozumieliśmy, dlaczego
młodemu Europejczykowi i Polakowi tak bardzo nie podobała się Floren
cja. To pozostało nie wyjaśnioną jego tajemnicą.
Kiedy indziej, w latach nieco późniejszych już we Lwowie, prof. Fran-
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ciszek Bujak, prezes Towarzystwa Historycznego, a równocześnie, sam
będąc synem chłopskim, znakomity badacz i znawca zagadnień wsi, a m. in.
jej klęsk elementarnych, na wieczorze „Pam iętnika Literackiego” (urzą
dzonym przez lwowskie Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza) ana
lizując powieść Jalu K urka Grypa szaleje w Naprawie, poddał ją druzgo
cącej krytyce, wykazując autorowi „nieznajomość chłopskiej kultury du
chowej i materialnej, brak wyczucia duszy podhalańskiego ludu, nieumie
jętność w posługiwaniu się term inam i wsi, wewnętrzne sprzeczności
w w ątku powieściowym”. Słowem — ten najwybitniejszy w tym czasie
znawca wsi uznał książkę krakowskiego pisarza za słabą, a naw et szkod
liwą. Byliśmy wtedy zaszokowani tą oceną, ale autorytet Franciszka Bu
jaka był bezsporny. Ocena z tej strony naruszała niewątpliwie pozycję
Kurka, o którym mieliśmy zawsze raczej pozytywne mniemanie.
Pisywał do nas również Michał Asanka-Japołł. Zamieszczał wiersze
młodziutki jeszcze Witold Zechenter, późniejszy redaktor „Gazety Lite
rackiej” w latach 1926—1927, wydawanej przez Jerzego Brauna. Zechen
ter był znany w każdej redakcji z oferowania wierszy okolicznościowych
na różnego rodzaju święta patriotyczne, kościelne i religijne. Jerzy Braun
zajmował się w tych latach pacyfizmem i był jego nam iętnym rzeczni
kiem, za co go raz w jakiejś polemice nazwałem „pacyfryekiem”.
WSPÓŁPRACA Z ALEKSANDREM BŁAŻEJOWSKIM

Wkrótce nastąpiła zmiana i z dniem 1 lutego 1925 r. Władysław Swir
ski ustąpił z redakcji. Oficjalna, opublikowana w ersja wyjaśniała, że re
daktor naczelny pisma „od dawna oświadczył zamiar usunięcia się z bez
pośredniej pracy redakcyjnej, aby poświęcić się pracy na polu nauko
w ym”. W miesiąc później Swirski opuścił Kraków, udając się do Lwowa,
gdzie — wbrew zapowiedzi — redagował tygodnik przeznaczony dla wsi
pt. „Ojczyzna”, a następnie przez dłuższy czas był publicystą „Słowa Pol
skiego” . Pozostałem z nim nadal w bliskich i serdecznych stosunkach, co
znalazło wyraz w różnych dalszych moich losach w latach późniejszych..
Następcą Świrskiego został Aleksander Błażejowski, który na stano
wisko redaktora naczelnego „Gońca” przybył z „Gazety Bydgoskiej”.
Błażejowski był lwowianinem i synem znanego tam w swoim czasie ad
wokata. Odznaczał się usposobieniem żywym i pełnym temperam entu,
wybitnym nerwem dziennikarskim i ujm ującą umiejętnością koleżeńskiego
i towarzyskiego współżycia. Był z natury pogodny i jowialny. Napisał
kilka powieści kryminalnych, z których Czerwony błazen zyskał sobie na
w et znaczną poczytność i popularność. Nowy redaktor miał w sobie wiele
cech typowego przedstawiciela cyganerii. Zaprzyjaźniliśmy się wkrótce
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i pomimo stosunkowo znacznej różnicy wieku pozostawaliśmy w dobrych,
zażyłych stosunkach przez długie lata. Błażejowski wprowadził mnie
w nocne życie Krakowa, którego przedtem nie znałem. Włóczyliśmy się
wspólnie po nielicznych nocnych lokalach i przeżywaliśmy tam różne
emocje. Błażejowski był niezastąpionym ,. znakomitym kompanem i wi
docznie odpowiadałem jego cygańskim upodobaniom, ponieważ darzył mnie
zawsze w tych sprawach szczególnym wyróżnieniem. Miewał dni całko
witego zatracenia i w tedy wynajmował konną dorożkę, która woziła go
po różnych lokalach. Dniem i nocą przetrzymywał wtedy dorożkarza, ży
wiąc go przez cały czas postoju, i po dwóch, a bywało, że trzech dniach
takiej libacji powracał do domu. Te eskapady pożerały mu mnóstwo pie
niędzy, a jednym z największych kosztów była taksa płacona dorożka
rzowi.
Polityka nie była ani specjalnością, ani namiętnością nowego naczel
nego redaktora, i ta dziedzina w piśmie pozostawała w zasięgu moich w y
łącznych wpływów i decyzji. Błażejowski natomiast zajmował się oży
wieniem dziennika i wzmaganiem jego poczytności, która w okresie Świr
skiego doznała widocznego niepowodzenia.
Nowy redaktor przeprowadził różne zmiany i innowacje w piśmie,
jak np. zamieszczaliśmy codziennie kalendarzyk na pierwszej stronie, co
dzienny spis gości w hotelu Saskim i Grand, rozkład pociągów itp. Do
współpracy zaproszono nowe pióra. Pisywał w tym czasie Karol H ubert
Rostworowski, Jan Brzękowski, Kazimierz Bartoszewicz, W iktor Doda,
Feliks Teodorowiez.
Z tym ostatnim łączyły mnie również bliskie stosunki przyjaźni.
Teodorowiez był swoistego rodzaju dziwakiem także ze świata cyganerii,
wyróżniającym się rozległą wiedzą. Jego prawdziwą namiętnością były
jednak grzyby, na których jako w ybitny mykolog znał się w szczególny
sposób. Był powszechnie znany w Krakowie jako poszukiwacz trufli na
plantach krakowskich, propagował zakładanie hodowli pieczarek w piw
nicach i twierdził, że grzyby są największym, ale całkowicie nie wyzyska
nym bogactwem Polski. Jeszcze w kilka lat później, w r. 1929, pisał
w „Kurierze Poznańskim” : „Polskimi grzybami można świat podbić.
Byleśmy prawdę tę jak najprędzej zrozumieć i w czyn wprowadzić umieli” .
Drugą szczególną specjalnością Teodorowicza była grafologia. Umiał na
podstawie rękopisu nie znanych mu ludzi określać trafnie ich charakter,
wady i zalety i odczytywać naw et różne szczegóły z ich życia. Przeprowa
dzaliśmy nie kończące się eksperymenty grafologiczne z naszym kolegą
redakcyjnym, które utrw alały przekonanie, że Teodorowiez zna rzeczy
wiście zagadki ludzkiego pisma. Pisał dużo i lekko, miał niewątpliwie
znaczne, nieprzeciętne zdolności pisarskie i dziennikarskie, ale sprawiał
wrażenie człowieka życiowo zmarnowanego. Spotkałem go jeszcze we

W S P O M N IE N IA

417

Lwowie, a w latach późniejszych osiadł w Poznaniu, gdzie poświęcił się
wyłącznie grzyboznawstwu i był asystentem w tej dziedzinie na tam 
tejszym uniwersytecie. Zmarł w czasie drugiej wojny w klasztorze bene
dyktynek w Staniątkach. Należał do ludzi, których wspominam z żywym
i prawdziwym wzruszeniem. Reprezentował typ człowieka bezintere
sownego, bezpośredniego i szlachetnego.
, Jan Brzękowski, studiujący farmację, zapisywał się już w tych latach
jako w ybitny i oryginalny poeta, należąc do czołówki młodych przedsta
wicieli krakowskiego Parnasu. Wiktor Doda zapowiadał się ciekawie jako
krytyk literacki o rozległych ambicjach. Należał także do bliskiego nam
grona ideowego. Natomiast Kazimierz Bartoszewicz zaliczał się do daw
nego pokolenia. Historyk literatury, krytyk, pisarz, trochę poeta, stale za
niedbany, był jednym z najbardziej czarujących typów starego Krakowa,
zaprzyjaźniony z młokosami i znajdujący z nami wspólny język. W tym
czasie odszedł od nas Ludwik Skoczylas, przenosząc się do Warszawy.
Stwarzało to ulgę w naszych stosunkach z teatram i i innymi imprezami
scenicznymi, w stosunku do których Skoczylas rozwijał namiętną, gwał
towną, a naw et napastliwą kampanię, wchodząc bezustannie w ciężkie
konflikty z dyrektoram i scen. Doszło do tego, że odmawiano mu biletów
jako recenzentowi, co stawiało naszą redakcję w trudnych sytuacjach.
O tem peraturze konfliktów na tym odcinku świadczył m. in. list dyrektora
teatru miejskiego w Krakowie, Teofila Trzcińskiego, opublikowany
w „Głosie Narodu”, w którym Trzciński stwierdził, że Skoczylas w recen
zji o Śnie nocy letniej popełnił plagiat, niemal dosłownie tłumacząc arty
kuł z dzieła Heinza Heralda Reinchardt und seine Buehne pt. Ein Somm em achtsraum, oczywiście nie cytując źródła.
Do grona współpracowników pisma tego okresu należał także Józef
Bajsarowicz, Ormianin z pochodzenia, b. legionista i nie dokończony me
dyk. On również zdradzał skłonności cygańskie. Wyróżniał się encyklo
pedycznym bogactwem wiadomości z różnych dziedzin, także technicznych.
Był miłym, bezpośrednim towarzyszem pracy dziennikarskiej, który wno
sił do niej wiele inicjatyw y i pozytywnych wartości. Z Bajsarowiczem
spotkałem się ponownie we Lwowie, ale później straciłem go z oczu. Na
leży do ludzi, którzy w kalejdoskopie moich wspomnień 'zapisali się po
godną i trw ałą pamięcią.
Jako adm inistratora Błażejowski wprowadził M ariana Bobrowskiego,
męża głośnej i pięknej Wiery, później podobno — po rozwodzie z Bob
rowskim — żony jednego z książąt niemieckich. Bobrowski przedstawiał
typ oryginalny. Używał stale monokla, co nawet w tych czasach uchodziło
już za manierę trącącą myszką. Podpisywał początkowo pismo jako re
daktor odpowiedzialny, wkrótce jednak usunięto jego nazwisko. Od lipca
na polecenie władz partyjnych ja z kolei zacząłem podpisywać dziennik.
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Celem spopularyzowania „Gońca” z inicjatywy Bobrowskiego zorgani
zowano sportową imprezę w formie wyścigu kolarskiego w Krakowie.
Rozpoczęliśmy wydawanie dodatku poświęconego uzdrowiskom pod re
dakcją Dante-Baranowskiego, b. dyrektora teatrów prowincjonalnych,
zmarłego jednak wkrótce w Krynicy. Wprowadziliśmy ilustrowany dodatek
niedzielny. Do znacznego, ale przejściowego spopularyzowania pisma przy
czyniły się sprawozdania z rozprawy sądowej w sprawie głośnych w y
padków listopadowych, o których piszę osobno.
Pomimo to jednak trudności „Gońca” nie malały. Przyczyniał się do
tego przede wszystkim brak środowiska sprzyjającego pismu endeckiemu.
Ani klim at i atmosfera Krakowa oraz zachodnich części Małopolski, ani
układ sił politycznych na tym terenie nie stanowiły pomyślnych w arun
ków dla rozpowszechniania dziennika, przeciw którem u w miastach pa
nowały nastroje nieprzychylne ze strony socjalistów, ludności żydowskiej
i mieszczaństwa, a na wsi ze strony silnych w Małopolsce ludowców.
Kadry endecji ograniczały się w Małopolsce zachodniej do stosunkowo
nielicznych grup inteligencji. Wieś w tych latach dzienników nie czytała.
Inną równie ważną przyczyną załamania pisma była sprawa Włady
sława Kucharskiego, wydawcy „Gońca”, b. m inistra byłej dzielnicy p ru
skiej i m inistra skarbu z ramienia endecji. Kucharski był właścicielem
fabryki wyrobów metalowych w Krakowie, na Podgórzu. Dmowski, nie
wiadomo dlaczego, upatrzył go sobie na m inistra skarbu w rządzie, ale
popełnił pomyłkę, ponieważ Kucharski nie ziścił nadziei, jakie w nim
partia pokładała. Głośna afera żyrardowska, w której ujawnione zostały
wpływy i matactwa kapitału francuskiego w przemyśle polskim, uderzyła
w Kucharskiego z całą mocą. Kucharski został oskarżony o współodpo
wiedzialność za tę aferę.
Dotyczyła ona umowy, jaiką w listopadzie 1923 r. podpisano za rządów
Kucharskiego z firm ą francuską Comptoir Industriel du Coton (CIC), która
należała do przemysłowca francuskiego Marcelego Boussaca. Uzyskał on
na mocy tej umowy 40% udziałów zakładów włókienniczych w Żyrardo
wie, wykupionych przez rząd polski od poprzednich właścicieli z okresu
rosyjskiego — Hfflego i Ditricha. Odbudowa zniszczonych w czasie wojny
zakładów kosztowała rząd polski 2,5 miliona franków, czyli 22 miliardy
marek polskich, a Boussacowi oddano udziały za 448 tys. franków. Inte
resom Boussaca patronował Lewiatan (Centralny Związek Polskiego Prze
mysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów), którego prezes, Andrzej Wierz
bicki, także członek partii endeckiej i b. m inister handlu i przemysłu
w gabinecie Swierzyńskiego w r. 1918, został jednym z dyrektorów ży
rardowskich zakładów Boussaca. W kw ietniu 1924 r., już po ustąpieniu
Kucharskiego z ministerstwa skarbu (w listopadzie 1923 r.), Sejm wyłonił
komisję w sprawie zarzutów przeciw b. ministrowi, dotyczących sprzedaży
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Żyrardowa. Żądano postawienia Kucharskiego przed Trylbunałem Stanu,
który był powołany do sądzenia członlków rządu w związku z wszelkimi
sprawami dotyczącymi przestępstw czy nadużyć związanych z ich funk
cjami ministerialnymi. W Sejmie wniosek jednak upadł, chociaż padło za
nim 175 głosów, przeciw tylko 139, przy 32 białych kartkach. Uchwała
wymagała jednak większości % głosów.
Prasa opozycyjna podjęła olbrzymią akcję, wymierzoną przeciw m i
nistrowi skarbu, skutecznie podrywając do niego zaufanie. Prym w tej
kampanii prowadził „Ilustrow any K urier Codzienny”, co oczywiście nie
m ogło. pozostać 'bez śladu na pozycji „Gońca Krakowskiego”, którego
oskarżony minister był wydawcą. W rzeczywistości jednak Kucharski nie
zajmował się pismem, pochłonięty stanowiskiem ministerialnym. Pewnego
razu, już w pełni kampanii i po ustąpieniu z rządu, Kucharski przybył do
redakcji. Zapytałem go, dlaczego nie podjął obrony przeciw zarzutom,
które groziły postawieniem go przed Trybunałem Stanu. Kucharski, ku
mojemu zdumieniu, oświadczył wówczas, że nic nie wiedział o odbywa
jącej się przeciw niemu kampanii prasowej, ponieważ Dmowski polecił
mu w czasie sprawowania urzędu m inistra nie czytać nigdy gazet, aby
nie ulegać ich sugestiom. Kucharski podobno zastosował się do zalecenia
szefa obozu i twierdził, że nie doszły go dlatego żadne wiadomości, do
tyczące kierowanych przeciw niemu oskarżeń, a gdy się o nich dowiedział,
było już za późno na obronę. Przyjąłem to wyjaśnienie z dużą dozą w ątpli
wości, aczkodwiek nie można wykluczyć, że zawierało ono także część
prawdy.
Kampania prasowa „ІКС” i innych pism przeciw Kucharskiemu od
biła się na sytuacji „Gońca” i w poważnym stopniu przyczyniła się do
likwidacji pisma.
Kryzys nastąpił we wrześniu 1925 r. Drukarnia krakowska, aczkolwiek
zaprzyjaźniona, odmówiła dalszego druku pisma na kredyt bez pokrycia.
Postanowiono wobec tego drukować „Gońca” wt Katowicach w „Drukarni
Gońca Śląskiego” i posługiwać się m utacją tego pisma w Krakowie. Po
mysł nie okazał się fortunny. Styl dziennika śląskiego nie odpowiadał czy
telnikom krakowskim, a co gorsze — ośmieszał „Gońca” w oprawie śląs
kiej gwary. Ogłoszenia firm katowickich — zachowywane w wydaniu k ra
kowskim i reklamujące „wieprzobicie” lub „świniobicie z koncertem”, co
oznaczało świeżo przyrządzone wędliny i potrawy wieprzowe podawane
w restauracji podczas koncertu orkiestry — powodowały w Krakowie
huragany śmiechu. Zaśmiewano się też ze „sztywnych męskich przodków”
w pralniach górnośląskich. Było podobnych językowych dziwolągów wię
cej, nie mówiąc o tym, że w krakowskim wydaniu śląskiego pisma uka
zywało się sporo wiadomości i artykułów dotyczących czysto lokalnych
spraw Śląska, które zdradzały od razu, że pismo nie pochodzi z Krakowa.

420

K L A U D IU S Z H R A B Y K

Dla publiczności krakowskiej, przyzwyczajonej do dobrej, samodzielnej
tradycji wzorowej prasy miejscowej, tego rodzaju karykatura pisma była
nie do przyjęcia.
Redakcja krakowskiego „Gońca” pozostała w Krakowie, ale z jej ra
mienia zostałem delegowany do Katowic, aby redagować tam wydanie
przeznaczone dla Krakowa. Jak się później okazało, to skierowanie ozna
czało moje pożegnanie z Krakowem. Wróciłem wprawdzie do niego już
w innym charakterze w rok później, ale na krótko. Drugi raz przebywałem
w Krakowie zaledwie przez miesiąc w r. 1934. Ale stało to w związku
z innymi, już lwowskimi moimi czasami.
Wydawanie „Gońca” w Katowicach nie trwało długo i z końcem
grudnia 1925 r. druk pisma przeniesiono znowu do Krakowa, tym razem
do socjalistycznej Drukarni Ludowej, w której wydawany był „Naprzód”.
W tym ostatnim okresie redaktorem naczelnym został Józef Trepka. Była
to ostatnia, już beznadziejna próba ratowania pisma, w której jednak nie
uczestniczyłem. Pozostałem w „Gońcu Śląskim”, do którego zaprosił mnie
redaktor naczelny tego pisma Edward Rybarz.
*
*

*

Wśród różnych wspomnień z tego okresu pozostało mi pierwsze spot
kanie z W incentym Witosem, jesienią 1925 r. Wracałem właśnie z Targów
Wschodnich pociągiem ze Lwowa do Krakowa i w jednym z przedziałów
I klasy zauważyłem Witosa. Aktualna była w tym czasie sprawa zapo
wiedzianej konferencji przywódców sejmowych byłej większości rządo
wej, celem utworzenia nowego rządu parlamentarnego z Ratajem jako
premierem. Postanowiłem skorzystać z okazji, aby zasięgnąć języka u źró
dła. Wszedłem do przedziału, przeprosiłem Witosa za nagabywanie go
podczas podróży, ale usprawiedliwiłem to uprawnieniem, jakie posiada
dziennikarz przy każdej nadarzającej się okazji. Witos uprzejmie zgodził
się na udzielenie mi wywiadu. Wyłuszczyłem sprawę, która mnie intere
sowała. Witos zaprzeczył, jakoby konferencja przywódców miała się
odbyć.
— Jak się Pan, Panie Premierze, zapatruje na polemikę p. Piłsudskie
go z ministrem spraw wewnętrznych? — zagadnąłem dodatkowo.
— Staram się nierozsądnymi rzeczami nie zajmować — odpowiedział
mi krótko Witos.
Dojeżdżaliśmy do Rzeszowa, pożegnałem mego rozmówcę i korzystając
z postoju udałem się do naczelnika stacji z prośbą.o zezwolenie na użycie
służbowego, kolejowego aparatu telefonicznego do przekazania wywiadu
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prasowego z Witosem do mojego dziennika. Urzędnik ułatw ił mi wykona
nie tego obowiązku i zdążyłem rozmówić się z redakcją przez odejściem
pociągu. Ten fragm ent w mojej pracy dziennikarskiej utkw ił mi w pa
mięci jako dowód wzorowego współdziałania wszystkich czynników z pracą
ówczesnych dziennikarzy, przeznaczoną do szybkiego informowania opinii
publicznej nawet w sprawach mniejszej wagi.
ROZŁAM W KRAKOWSKIM SYNDYKACIE DZIENNIKARSKIM

W r. 1923 w krakowskim świecie dziennikarskim nastąpiło wydarzenie
nie notowane dotąd w tych kołach, a charakterystyczne dla ówczesnego
klimatu tego środowiska. W listopadzie znaczna grupa dziennikarzy kra
kowskich ogłosiła oświadczenie, że „odczuwając potrzebę stworzenia
w Krakowie organizacji dziennikarskiej o polskim charakterze naro
dowym”, zgłasza przystąpienia do grona organizacyjnego Związku Dzien
nikarzy Polskich. Dodać należy, że ogólnopolską organizacją zawodową
dziennikarzy po pierwszej wojinie był w Polsce Związek Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, którego oddział w formie Syndykatu istniał
naturalnie także w Krakowie. Nowa organizacja krakowska oznaczała za
tem rozłam, tym bardziej że grupa organizująca Związek Dziennikarzy
wystąpiła z Syndykatu.
Najbardziej jednak znamiennym szczegółem w tej sprawie był fakt, że
organizatorami Związku byli nie tylko dziennikarze z dwu istniejących
w tedy dzienników prawicowych, tj. „Głosu Narodu” i „Gońca”, ale rów
nież liczna grupa dziennikarzy z innego także pisma. Byli wśród nich
m. in.: Józef Długołęcki, Józef Heynar, A rtur Popiel, Mieczysław Dąbrow
ski, Mieczysław Zielenkiewicz, Jan Stankiewicz, Wacław Szperber, Lud
wik Tománek, Ludwik Szczepański — wszyscy z „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego”.
W grudniu odbyło się w redakcji „Gońca Krakowskiego” zebranie
organizacyjne nowego Związku w obecności 20 osób na 36 zgłoszonych.
S tatut postanawiał, że członkiem Związku może być tylko dziennikarz
Polak, chrześcijanin. Wybrano komitet złożony ze Szczepańskiego, Szperbera i Długołęckiego z „IKC”, Krzywego z „Gońca” i Chmurkowskiego
z „Głosu Narodu”. Zatwierdzono równocześnie osobną uchwałę, że Syn
dykat nie reprezentuje nadal ogółu dziennikarzy krakowskich. W kilka
dni później, w sali konferencyjnej krakowskiego magistratu, odbyło się
konstytuujące zebranie Związku, który skupił 40 uczestników, czyli prak
tycznie większość dziennikarzy krakowskich. Zagaił zebranie Jan Matyasik,
redaktor naczelny „Głosu Narodu”. Przewodniczył Karol H ubert Rostwo
rowski, którego wybrano następnie prezesem Związku. Do zarządu weszli:
Ludwik Szczepański i prof. Kutrzeba jako wiceprezesi oraz Krzywy, Dłu
gołęcki, Matyasik, Chmurkowski, prof. Surzycki, Stankiewicz, Swirski,
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Szperber, Trepka; do komisji rewizyjnej — Flasiński, Popiel i Lipecki;
do sądu honorowego — Kutrzeba, Chrzanowski, Mieczysław Dąbrowski.
W tym okresie skład władz Syndykatu krakowskiego przedstawiał się
następująco: prezes — A. Beaupré („Czas”); wiceprezes — R. Woyczyński
(Agencja Wschodnia); sekretarz — W. Korolewicz („Naprzód”); skarb
nik — Bassara („Czas”); członkowie: Grzywiński (Polska Agencja Telegra
ficzna), Haecker („Naprzód”), Rubel („IKC”), K. Srokowski („Nowa Refor
ma”), Święcicki (PAT), E. Zechenter (wojewódzkie biuro prasowe); poza
tym do komisji rewizyjnej należeli: T. Mleczko z „IKC”, S. Mróz z ,,IKC”,
W. Prokesch z „Nowej Reformy”. Linia podziału w obu organizacjach
biegła zatem nie- wedle przynależności do poszczególnych redakcji, ale
wedle osobistego stanowiska politycznego poszczególnych dziennikarzy.
Nowy Związek rozwinął ożywioną działalność,.organizując imprezy kulturalno-rozrywkowe w lokalach publicznych Krakowa i uzyskując w ten
sposób znaczną popularność w społeczeństwie. Jalu K urek w Moim Kra
kowie przypisuje niesłusznie te imprezy Syndykatowi Dziennikarzy, no
tuje je z sym patią jakó wydarzenia literackie i kulturalne ówczesnego
Krakowa. Naczelne władze w Warszawie zapewniły sobie lojalność kra
kowskiej organizacji rozłamowej wobec centralnych czynników Związku
Dziennikarzy R. P. i w ten sposób uratow ana została chociaż częściowo
ogólnopolska jednolitość zawodowej organizacji dziennikarskiej. Niemniej
na terenie Krakowa rozłam istniał i przybrał formy organizacyjne. Jego
tłem były oczywiście motywy polityczne, oparte na nastrojach antyse-.
mickich, a także antylewicowych. Wachlarz uczestników rozłamu w Syn
dykacie, i to na gruncie krakowskim, świadczył o znacznych rozmiarach
fermentu, jaki ogarnął społeczeństwo, i to nie tylko jego w arstw y mniej
oświecone i ulegające demagogii, ale również niektóre koła zaliczające
się do czołowych sfer intelektualnych, wśród nich znanych prominentów
nauki. Zjawisko to stanowiło interesujący przyczynek do atmosfery tych
lat i narastających w nich konfliktów.
Osobiście nie brałem udziału w organizowaniu rozłamu w Syndykacie
krakowskim, ponieważ mój krótki w tedy staż zawodowy nie kwalifi
kował mnie do współuczestnictwa w akcjach podejmowanych przez kole
gów starszych, posiadających w dziennikarstwie ustaloną pozycję. Stosu
nek młodych dziennikarzy do starszych odznaczał się w tych czasach do
kładnie wymierzonym dystansem, jaki dzielił nas od doświadczonych we
teranów dziennikarskiego zawodu. Kierowaliśmy się w stosunku do nich
należytym szacunkiem i przestrzegaliśmy dyscypliny wobec starszych, nie
tylko w pracy redakcyjnej, ale również na odcinku organizacji zawodowej.
Było nas młodszych zresztą niewielu. Decyzje należały do starszych. Zgod
nie z tym należałem do Związku Dziennikarzy Polskich jako współpra
cownik redakcji „Gońca”.
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WYPADKI KRAKOWSKIE W LISTOPADZIE 1923 R.

Ważnym jednak, bodaj najważniejszym fragmentem okresu krakow
skiego był w mojej karierze dziennikarskiej proces'w sprawie wypadków
listopadowych. Rozpoczął się on w czerwcu 1924 r. i trw ał przez dwa
miesiące.
Wypadki krakowskie wstrząsnęły opinią całego kraju w dniu 6 listo
pada 1923 r. Podczas strajku generalnego przeciw rządowi Witosa, pod
hasłami poprawy katastrofalnych warunków bytowych, robotnicy kra
kowscy zwołali potężne zgromadzenie publiczne przy ul. Dunajewskiego
przeciw zmilitaryzowaniu kolejarzy, jakie zarządził m inister spraw we
wnętrznych Władysław Kiernik z PSL-,, P iast”, aby w ten sposób
uniemożliwić kontynuowanie strajku. Policja nie zdołała opanować sytuacji
i wówczas Kiernik skorzystał z ustaw y zezwalającej na przekazanie woj
sku zadania przywrócenia ładu. Przeciw tłumom robotników wystąpiła
kompania wojska, sprowadzona z Tarnowa pod komendą ówczesnego ofi
cera, a późniejszego, w okresie rządów Piłsudskiego, wojewody Dziado
sza. Robotnicy podeszli jednak do uzbrojonej kompanii i, nie napotykając
oporu z jej strony, rozbroili żołnierzy. W ten sposób broń dostała się
w ręce tłumów.
Wówczas dowódca okręgu krakowskiego gen. Czikiel wydał szwadro
nowi ułanów rozkaz zlikwidowania uzbrojonych robotników i rozprosze
nia tłumów. Ten szaleńczy pomysł spowodował tragiczne następstwa. Ro
botnicy zajęli pozycje na plantach i na ulicach. Szwadron napotkał
strzały. W czasie zbrojnego starcia padło 13 żołnierzy, w tym dowódca
szwadronu rotm istrz Łucjan Bochenek, oraz 16 cywilnych osób. Ranne
zostały 72 osoby, w tym 37 cywilnych i 35 żołnierzy. Potw orna masakra
zelektryzowała miasto i całą Polskę. Robotnicy objęli rządy w śródmieściu
Krakowa. Na ulicach zamiast policji ukazały się oddziały milicji robotni
czej z czerwonymi opaskami na ramieniu. Przed budynkiem „Naprzodu”
stał unieruchomiony czołg wojskowy, z którego przemawiali mówcy so
cjalistyczni. Karol H ubert Rostworowski w liście otw artym do Piłsudskie
go pisał w tych dniach: „Z nazwiskiem Twoim na ustach strzelali w piersi
ozdobione przez Ciebie Krzyżem Walecznych i V irtuti Militari. Twoje
dzieło, Twoi ludzie, którzy cudem przeszli wszystkie fronty, padali trupem
na kam ieniu”. .
Podłożem oskarżenia był fakt, że dowódca kompanii wojska, rozbro
jonej przez robotników, zachował się biernie wobec akcji rozbrajania
kompanii, do której dopuścił demonstrantów, i że następnie strzęlający do
wojska robotnicy manifestowali przyjazne uczucia dla Piłsudskiego. Za
równo bowiem strajk, jak demonstracje skierowane były przeciw rządowi
koalicji m iędzypartyjnej, wrogiej Piłsudskiemu po jego wycofaniu się do

424

K L A U D IU S Z H R A B Y K

Sulejówka. Zwolennicy Piłsudskiego brali czynny udział zarówno w orga
nizowaniu, jak w samej akcji ulicznej. Wypadki listopadowe były dzie
łem współdziałania PPS z piłsudczyzną. Sytuacja stała się groźna.
„Rok ten — pisał rozpaczliwie K. H. Rostworowski w noworocznym
artykule na rok 1924 — musi być albo rokiem społecznej pokuty, albo
społecznej katastrofy. Lichwa, spekulacja i żądza rabunku zaczęły pano
wać niepodzielnie. Ten straszny trium w irat zniszczył jedyny, prawdziwie
złoty podkład, który stanowi o dobrobycie; zniszczył wartości moralne.
Pamiętajmy, że w Polsce stać nas tylko na dwie rzeczy: na popieleć albo
na barykady”.
W osiem miesięcy później w czerwcu 1924 r. rozpoczął się przed ławą
przysięgłych w Krakowie wielki proces przeciw sprawcom rozruchów.
Lista oskarżonych obejmowała 55 nazwisk, a wśród nich znanych przy
wódców PPS: Jana Stańczyka, Klemensiewicza i Hofmana, obok których
występował dr Bolesław Drobner — typowany przez prokuratora na głów
nego bohatera tej sprawy. Wśród oskarżonych znalazł się także Stefan
Langrod, prezes krakowskiego Związku Strzeleckiego, domeny piłsudczyków, oraz syn Daszyńskiego. Poza tym wśród oskarżonych zasiadł długi
zastęp pomniejszych członków i działaczy PPS, pomieszanych z przestęp
cami, którzy wykorzystali wypadki do różnych drobnych wykroczeń na
tury kryminalnej. Rozprawie przewodniczył sędzia Markiewicz, oskarżali
prokuratorzy Sozański i Huebel. Ławę obrońców wypełnili czołowi przed
stawiciele palestry krakowskiej, wspierani przez adwokatów warszawskich:
Herman Liebermann, Woźniakowski, Heski, Zakrzewski, Aschenbrenner,
Smiarowski, Ringelheim, Bogdani, ze strony poszkodowanych Stanisław
Szurlej i Dobrzański. Z ramienia generalnej prokuratury skarbu występo
wał Gwiazdomorski. Szczelnie wypełniła się także ława sprawozdawców
dziennikarskich: z ramienia „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i „No
wej Reformy” występował Szperber, „Nowego Dziennika” — Moser, „Gło
su Narodu” — Lipecki, „Naprzodu” — Korolewicz, „Gońca Krakowskie
go” — Hrabyk. Obecni byli również korespondenci prasy pozakrakowskiej.
W pierwszym dniu rozprawy zjawił się m. in. Tadeusz Opioła z War
szawy, reprezentujący „Rzeczpospolitą” redagowaną przez Stanisława
Strońskiego, a finansowaną przez I. Paderewskiego. Był to w tym czasie
czołowy i chyba najlepiej redagowany dziennik warszawski. Opioła, wów
czas już starszy, doświadczony dziennikarz, nie miał ochoty spędzać dłu
gich tygodni na rozprawie krakowskiej, spieszyło mu się bowiem do Za
kopanego na umówione spotkanie. Znaliśmy się już przedtem i Opioła
zaproponował mi, abym go zastąpił. W arunki były szokujące dla młodego
dziennikarza. Do moich obowiązków należało nadawanie dwa razy dzien
nie telefonem obszernych sprawozdań z przebiegu procesu, które miały

W S P O M N IE N IA

425

być przez cały czas zamieszczane na pierwszej stronie dziennika z peł
nym moim nazwiskiem jako sprawozdawcy „Rzeczypospolitej”. Z pracą
związane było honorarium kilkakrotnie większe od normalnych moich
zarobków.
Ofertę oczywiście przyjąłem i w ten sposób stałem się niespodziewanie
dziennikarzem czytanym codziennie przez całą Polskę. „Rzeczpospolita”
należała do bardzo poczytnych dzienników, a na jej łamach publikowali
swoje artykuły najwybitniejsi nie tylko dziennikarze, ale również czo
łowi ówcześni pisarze. Współpraca z tym pismem uważana była za szcze
gólny przywilej i wyróżnienie. Rezultaty nieoczekiwanego awansu nie
dały długo na siebie czekać. W ciągu kilku następnych dni zamówiły
u mnie sprawozdania z procesu krakowskiego: lwowskie „Słowo Polskie”,
„K urier Poznański” i toruńskie „Słowo Pomorskie” — dzienniki o ustalo
nej pozycji i dużych nakładach. Reprezentowałem w ten sposób pięć dzien
ników. Każdy domagał się sprawozdań telefonicznych, co wymagało du
żego wysiłku. Podołałem' temu zadaniu bez trudności i pracowałem od
wczesnego rana do późnej nocy. Moje honoraria, wypłacane przez pięć
pism, sięgały zawrotnych dla mnie sum. Nie tylko jeździłem w tym czasie
pierwszą klasą pociągów pospiesznych, ale wspólnie z adwokatami i oskar
żonymi chodziłem podczas przerw na znakomite zakąski do popularnego
wówczas śniadankowego lokalu Kosza przy rogu ul. Grodzkiej i Poselskiej
w pobliżu sądu. Za zarobione pieniądze kupiłem frak i wyposażyłem się
w różne inne luksusowe dodatki. Moje nazwisko jako dziennikarza w y
płynęło na szerokie wody. Codziennie w południe i wieczorem z oddziału
redakcji „Rzeczypospolitej” przy ul. Karmelickiej dzwoniłem do Warsza
wy. „Rzeczpospolita” posiadała bowiem dwa wydania dziennie. Wieczo
rami telefonowałem do pozostałych pism.
Ale nie była to jedyna emocja związana z procesem. W dniu 8 czerwca
ogłosiłem w sprawozdaniu uwagi o zeznaniach Stefana Langroda, pisząc
na ten tem at:
„Clou wczorajszego dnia było przesłuchanie osk. Langroda. Ruchliwy,
żywy, piskliwy, usiłował osk. Langrod pokryć teatralnym i rucham i i za
chowaniem się to, o czym nie chciał mówić. Ale dzięki pytaniom mec.
Szurleja wyszły na jaw takie rzeczy, które komprom itują nie tylko osk.
Langroda, ile »państwotwórczy« Związek Strzelecki. Zeznania osk. Lan
groda w sposób niezbity dowiodły, że Związek Strzelecki nie był bez kon
taktu z rzezią ułanów 6 listopada. Osik. Langrod, jako wysoka figura
w Związku Strzeleckim, nie zaprzeczył bowiem, że nie wolno było. człon
kom Związku Strzeleckiego brać udziału w rebelii 6 listopada”.
Nazajutrz Langrod przed rozpoczęciem rozprawy podszedł do stołu
dziennikarskiego na sali sądowej i w związku z opublikowanymi o nim
uwagami rzucił pod moim adresem jakieś obelżywe słowa. Inny, analoR ocznik H istorii C zasopiśm iennictw a, t. VIII, z. 3
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giczny incydent zaszedł z końcem miesiąca w czwartym tygodniu pro
cesu. Brat Langroda, Jerzy, późniejszy docent prawa administracyjnego
w Wolnej Wszechnicy w Warszawie, zjawił się w redakcji „Ilustrowa
nego Kuriera Codziennego” i zagroził pobiciem sprawozdawcy tego pisma
Szperbera za jego sprawozdamia dotyczące Stefana Langroda. W podobny
sposób próbował zastraszyć mnie także Wacław Lipiński, wówczas jesz
cze student UJ.
Wobec tych metod, stanowiących próby nacisku na dziennikarzy w y
konujących swoje obowiązki na procesie, do przewodniczącego procesu
Markiewicza udała się delegacja sprawozdawców w towarzystwie adwoka
tów Szurleja i Dobrzyńskiego, aby przedstawić sprawę i prosić o zapew
nienie dziennikarzom na sali sądowej swobody w wykonywaniu ich za
wodowej pracy.
Stefan Langrod usiłował skierować sprawę zatargu ze mną na drogę
tak zwanego postępowania honorowego. Ogłosiłem wtedy oświadczenie
w prasie, że jeżeli zamierzał on nadać tej sprawie taki tok, powinien był
przysłać mi swoich zastępców, natom iast nie mógł podejmować napaści,
choćby słownej, ponieważ posiadała ona charakter prowokacji, która nie
podlega postępowaniu honorowemu. Zwróciłem również uwagę, że pro
tokół, sporządzony przeciw mnie przez Langroda, podpisał Emil Haecker,
redaktor „Naprzodu”, który z punktu widzenia tzw. kodeksu honorowego
nie jest zdolny -.do wykonywania czynności typu honorowego, ponieważ
sam posiada przeciw sobie tzw. protokół jednostronny, ogłoszony w-„W ia
domościach Krakowskich” w październiku 1922 r.
Aby zrozumieć labirynt związany ze sprawami honorowymi w owych
czasach, należy przypomnieć, że w obyczajowości owych lat stanowiły one
nierozłączny element stosunków towarzysko-osobistych w kręgach zali
czających się do inteligencji miejskiej, 'sfer szlacheckich, a w ogóle do
osób należących do w arstw y ludzi wykazujących się co najmniej wykształ
ceniem średnim. Kobiety tym rygorom nie podlegały. Nacisk opinii pu
blicznej w tych sprawach był tak powszechny, że żaden mężczyzna, dbały
o swoje dobre imię i o zachowanie pozycji społecznej czy zawodowej, nie
mógł uchylić się od postępowania honorowego, jeżeli został do niego
wciągnięty przez przeciwnika. Odmowa udziału w tym postępowaniu po
wodowała spisanie tzw. protokołu jednostronnego, co należało do obo
wiązków dwu zastępców reprezentujących stronę, po czym w ten sposób
zdyskwalifikowany mężczyzna — wedle ówczesnych pojęć — przestawał
korzystać z praw gentlem ana: mógł być bezkarnie obrażany, nie mógł
uczestniczyć w innych sprawach honorowych i dźwigał na sobie piętno
człowieka pozbawionego czci osobistej. Sprawy związane z dziedziną po
stępowania honorowego regulował kodeks Boziewicza, najczęściej używa
ny we wszystkich sprawach honorowych. Bywało, że kończyły się one
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kompromisowo przy pomocy wzajemnych przeprosin i oświadczeń, ale
w dość znacznej części wypadków odbywały się pojedynki na szable albo
na pistolety. Dotyczyło to wypadków ciężkiej obrazy dokonanej przy po
mocy czynnej zniewagi, ehoćby tylko zamierzonej, lub innych, szczegól
nych obraz, naw et słownych. Cała ta procedura, niesłychanie skompliko
wana i obwarowana drobiazgowymi przepisami oraz specjalnym rytuałem
stosowanym podczas postępowania honorowego, sądów honorowych i po
jedynków, była w tych czasach utrapieniem wielu ludzi, którzy w tym
postępowaniu uczestniczyli. Imprezy honorowe pociągały bowiem znaczne
koszty. Wytworzył się typ specjalistów od spraw honorowych, znających
na wylot wszystkie przepisy i kruczki właściwe w różnych wypadkach.
Istnieli specjaliści od pojedynków. Ci ostatni nazywali się z niemiecka
„Kampfleiterami” . Cała ta średniowieczna procedura ochrony czci ludzkiej
miała swój początek w obyczajowości niemieckiej i stanowiła swoistą pla
gę okresu jeszcze mojego pokolenia. Ulegałem jej kilka razy w życiu nie
dlatego, abym był do niej przekonany, ale ponieważ dla człowieka zajmu
jącego jakąkolwiek pozycję w życiu publicznym nie było normalnego spo
sobu, aby uchylić się od tego przesądu. Przetrw ał on aż do r. 1939 i do
piero druga wojna położyła kres temu absurdowi obyczajowemu.
Proces krakowski przeciągnął się aż do końca lipca. M. in. zeznawał
w nim m inister spraw wewnętrznych Władysław Kiernik, który oświad
czył: „Pracownikom państwowym nie wolno strajkować. S trajk miał cha
rakter polityczny. M ilitaryzacja kolejarzy była uzasadniona, tak samo jak
sądy doraźne. Zakazałem zgromadzeń i władze wojskowe otrzymały zle
cenie udzielenia asystencji”.
W czasie procesu wynikł niecodzienny skandal, kiedy, obrońcy ujaw 
nili przed trybunałem, że prokurator Sozański namawia sędziów przy
sięgłych do uznania oskarżonych za winnych. Bezpośrednio po ujawnieniu
tego faktu, Sozański, główny autor aktu oskarżenia i bezpośredni reżyser
procesu, został z niego wycofany; oskarżał dalej tylko prokurator Huebner.
Incydent ten miał dla oskarżenia fatalne następstwa. Obrońcy z Liebermannem na czele rozwinęli przed trybunałem i ławą przysięgłych pełny
kunszt swoich umiejętności. Była to prawdziwa rewia znakomitego po
ziomu, wiedzy i metody obrońców sądowych. Przedstawiciele oskarżenia
stali się bezbronni wobec druzgocącej argumentacji obrony. Nie pomogła
świetna mowa adw. Szurleja, który z ramienia wdowy po rotm. Bo
chenku popierał oskarżenie i domagał się dla niej symbolicznego zadość
uczynienia w postaci 1 mkp.
W dniu 31 lipca ława przysięgłych wydała w erdykt uwalniający wszyst
kich oskarżonych od winy. Trybunał na tej podstawie zwolnił ich od od
powiedzialności karnej. Był to zarówno wielki sukces polityczny dla PPS
i piłsudczyzny, jak poważny cios dla ówczesnego tzw. Chjeno-,,Piasta”,
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tj. bloku endecji z „Piastem ”, koalicji m iędzypartyjnej skierowanej prze
ciw piłsudczyźnie i sprzymierzonym z nią siłom Lewicy. W erdykt k ra
kowski 'stał się pośrednim potępieniem rządów tej koalicji i wyzwaniem
rzuconym przez przedstawicieli społeczeństwa systemowi parlam entarne
m u i jego rządom oraz rozgrzeszeniem dla czynników, które domagały się
likwidacji chaosu i radykalnego zahamowania zbliżającej się szybko i nie
uchronnie katastrofy.
Próba nadania wypadkom listopadowym cech, jeśli nie inicjatywy ko
munistycznej, to co najmniej radykalnie lewicowej, do czego podczas pro
cesu miała służyć osoba dra Drobnera w charakterze głównego oskarżo
nego ■
— całkowicie zawiodła. Na tle zakończonego procesu pisałem w tym
czasie m. in.: „Wśród oskarżonych nie było ani jednego komunisty.
Dra Drobnera za komunistę uważać nie można, poza tym zaś jego udział
w rebelii 6 listopada równał się bezczynności. Komuniści przespali dzień
6 listopada. Ani jeden mówca komunistyczny, ani jeden tłum bolszewicki
nie zaznaczył się działalnością w tych chwilach” .
Koła prawicowe po werdykcie zawrzały. Przewodniczący ławy przy
sięgłych Turski, urzędnik Banku Małopolskiego w Krakowie, w dwa mie
siące po zakończeniu procesu został zwolniony z pracy.
W kwietniu następnego roku odbył się proces b. dowódcy okręgu kra
kowskiego gen. Czikla, odpowiedzialnego za zarządzenia wojskowe zwią
zane z wypadkami krakowskimi. Generał znalazł się na ławie oskarżo
nych wspólnie z czterema innymi oficerami: mjr. Biernackim, kpt. Obidzińskim, por. Skarskim i por. Nowakowskim. W trybunale zasiadali: jako
przewodniczący płk. Dąbrowski — sędzia orzekający Najwyższego Sądu
Wojskowego, a jako asesorowie: gen. dyw. Lamezan-Salims, gen. Pogorzel
ski, gen. Thulie i gen. Berbecki. Oskarżał prok. Libkind-Lubodziecki. Roz
praw a była tajna, ale uczestniczyłem w niej wspólnie z kilkoma innymi
dziennikarzami krakowskimi, dopuszczonymi w charakterze mężów zau
fania oskarżonych. Czikiel, b. oficer austriacki, zeznał w czasie procesu,
że działał z polecenia m inistra spraw wewnętrznych, który z kolei cofnął
to zarządzenie już po krwawych zajściach na ul. Dunajewskiego. To jed
nak właśnie stanowiło główny zarzut przeciw Czikielowi, ponieważ, wbrew
przepisom regulaminu asystentacyjnego, zgodził się po przejęciu asysten
cji na zaniechanie dalszej akcji, pomimo że autorytet oddziałów wojsko
wych został w ten sposób w najwyższym stopniu narażony na szwank
i poddany woli tłum u ulicznego. Czikiel bronił się, że przygotował dalszą
akcję, która m. in. miała polegać na tym, iż wydał rozkazy ustawienia
.artylerii na Wawelu, skąd miał zamiar bombardować odcinki miasta zajęte
przez demonstrantów. Ujawnienie tych planów generalskich wywołało
•olbrzymie wrażenie, wskazując na całkowitą nieodpowiedzialność dowód
cy, sprawującego wówczas funkcje na krakowskim terenie. Czikiel ska-
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zany został na trzy miesiące twierdzy, karę tę odbył w Stanisławowie. Tak
się zakończyła ta sm utna i tragiczna karta owych lat, stanowiąca zapo
wiedź dalszych gwałtownych wypadków w historii Polski okresu dwu
dziestolecia.
NA SZPALTACH PRASY POZAKRAKOWSKIEJ

W okresie krakowskim wyszedłem po raz pierwszy poza granice prasy
lokalnej i znalazłem się na szpaltach prasy ogólnopolskiej obozu endec
kiego, do którego należałem. Nawiązałem w tedy współpracę z tygodni
kiem „Myśl Narodowa”, redagowanym przez Zygmunta Wasilewskiego.
Sekretarzem redakcji był Jan Rembieliński, z którym łączyły mnie zawsze
stosunki przyjazne.
Zygmunt Wasilewski należał do seniorów i weteranów endeckiej pu
blicystyki. Był chyba wśród nich najstarszym i najwybitniejszym. K iedy
go poznałem, był już na poły ślepcem, ale ciągle czynnym i umysłowa
żywotnym. Kiedy zaglądałem do jego redakcji, stary, siwiuteńki i sta
rością niepozorny Wasilewski brał mnie młodego pod rękę i przechadzając
się po pokojach, rozmawialiśmy to o sprawach bieżących, to dotykaliśmy
problemów ideologicznych, w których Wasilewski celował. Należał dobardzo starej, niemal zamierzchłej szkoły. Był z końcem ub. stulecia naj
pierw bibliotekarzem w Raperswilu, potem wydawcą i redaktorem jeszcze
warszawskiego „Głosu”, współpracując z Popławskim i otwierając wtedy
wstępne karty późniejszego ruchu ideowego. Następnie przez 13 lat, doг. 1915, był redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w jego najśw iet
niejszym okresie, następnie redaktorem „Sprawy Polskiej” w Petersburgu
w czasie I wojny, a po niej, od r. 1918 do 1925, redaktorem naczelnym
centralnego organu partii „Gazety Warszawskiej”, a potem „Myśli Naro
dowej” . Był żywą, napęczniałą kroniką i tradycją ruchu, wielkim znawcą:
literatury i sztuki, ostatnim chyba z tego typu ogniwem pomiędzy postyczniowym pokoleniem pozytywizmu i ostatnich dziesiątków lat wieku
XIX a naszymi czasami, filozofem i dynamicznym zarazem publicystą, zewszystkimi zaletami i wadami swojej epoki i swoich poglądów, w praw 
dzie opartych na głębokiej, wnikliwej wiedzy, to jednak przerażająco^
ścieśnionych w trybach talmudycznego dogmatyzmu. Znał setki ludzi naj
wybitniejszych swojego okresu, przyjaźnił się z poetami, pisarzami i ar
tystam i i umiał o nich wiele powiedzieć.
Za moich czasów nie uczestniczył już w czynnych pracach partii, tym·,
namiętniej poświęcając swój talent i końcowe siły zagadnieniom koncep
cyjnym wedle utartego szablonu, którego nie był twórcą, ale echem. Sza
nowałem go i ceniłem, chociaż zawsze wyczuwałem odległość jego myśli,
oderwanej od potrzeb nowych czasów. Rysował mi się raczej jako czci
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godny świadek i współuczestnik lat minionych i już m artwych niż twórca
lat nowych.
Pisywałem sporadycznie do „Gazety W arszawskiej” — centralnego
organu Narodowej Demokracji. W miarę lat moje kontakty poszerzyły się.
W okresie lwowskim byłem stałym korespondentem „K uriera Poznań
skiego”, zaangażowany przez M ariana Syedę, pisałem stale do „Słowa Po
morskiego”, gdzie redaktorem był Stefan Sacha, współpracowałem później
również z „Warszawskim Dziennikiem Narodowym” po zamknięciu
w 1926 r. „Gazety W arszawskiej”. Istniał w mojej karierze krótki okres
współpracy także z „K urierem Warszawskim”.
Było to w okresie procesu o zamordowanie wspomnianego tu już dzia
łacza partii Chudzika w Brżozowie. Proces, o którym obszerniej piszę
na innym miejscu, odbywał się w Sanoku i nabrał dużego rozgłosu. Znaj
dowałem się na tym procesie jako korespondent „K uriera Lwowskiego” .
Pewnego dnia redakcja „K uriera Warszawskiego” telefonicznie zwróciła
się do mnie o dostarczanie jej do codziennego, południowego wydania
krótkich relacji z przebiegu procesu. Podjąłem się tego niełatwego, jak
się okazało, zadania. Niełatwe było ono dlatego, ponieważ uzyskanie po
łączenia telefonicznego między Sanokiem a Warszawą w samo południe
było już w tedy wysiłkiem nadludzkim. Kiedy zaś doszło do połączenia,
okazywało się, że num er pisma jest złamany i redakcja może przyjąć za
ledwie dwa ailbo trzy zdania. Byłem zniechęcony tą pracą, która przy
ogromnej stracie czasu, przeznaczonego w czasie południowej przerwy
w rozprawie na krótki odpoczynek, pozwalała na tak nikły efekt. Nie od
mawiałem jednak dalszej pomocy tylko ze względu na autorytet i pozycję
„K uriera Warszawskiego” Jakież tedy było moje zdumienie, gdy’ po za
kończeniu procesu spotkał mnie na ulicy lwowski korespondent i kierow
nik miejscowego oddziału „K uriera” Kiełb i zawiadomił, że w biurze jego
adm inistracji oczekuje na mnie honorarium z Warszawy. Okazało się ono
dwukrotnie wyższe niż moje normalne pobory miesięczne w macierzystej
redakcji lwowskiej, pomimo że obsługa z Sanoka, zajmująca mi godzinę
czasu dziennie i nadanie kilku zdań, nie obejmowała więcej niż kilkanaście
dni. Wspominałem długo i rzewnie ten fragm ent kontaktu z wielkim i za
możnym dziennikiem warszawskim.
Pobory dziennikarskie w tych czasach kształtowały się u mnie roz
maicie. W „Gońcu”, w okresie Krzywego, były bardzo skromne i mogły
wystarczać zaledwie na wyżywienie. Później otrzymałem wyższe w yna
grodzenie, które wydawało się zawrotne, ponieważ sięgało około 500 zł
przedwojennych. Uzupełniałem znacznie ten dochód współpracą z innymi
pismami. Fatalnie kształtowały się stosunki pod tym względem w Kato
wicach. Otrzymywałem tam nawet spore wynagrodzenie, ale wydawnictwo
było niewypłacalne. Obiady jadaliśmy z żoną w restauracji przy ul. Mic
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kiewicza za okazaniem kwitów wystawianych przez adm inistrację „Gońca
Śląskiego”, który rachunki wyrównywał potem przy pomocy ogłoszeń.
Kiedy opuszczałem Katowice, moja Matka przybyła po mnie, aby mnie
z tego miasta wykupić, zapłacić za zaległe komorne i załatwić inne długi.
Wydawnictwo nie miało pieniędzy, aby pokryć te pozycje. Normalne po
bory, sięgające 400—500 zł, otrzymywałem we Lwowie w „Słowie Pol
skim”, ale za to w późniejszym „Lwowskim Kurierze Porannym ” w yna
grodzenie za bardzo wytężającą pracę było poniżej wszelkiej normy
i wynosiło 90 zł miesięcznie. Wystarczało to z trudem na czynsz za miesz
kanie. Była to jednak placówka na dorobku i pracę w tym piśmie trak
towałem jako czysto ideową. Przedtem przez przeszło rok byłem bezro
botny.
Pomiędzy r. 1925 a 1935 pozostawałem bez pracy łącznie przez 56 mie
sięcy, tj. przez przeszło cztery lata, zawsze — z w yjątkiem rocznego okresu
służby wojskowej — z powodu konfliktów wynikłych na tle odrębności
moich poglądów politycznych. Były to lata niełatwej i często twardej
szkoły. Od r. 1930 w arunki pracy ustabilizowały się na tyle, że wynagro
dzenie za pracę otrzymywałem na ogół godziwie zarówno w „Kurierze
Lwowskim”, jak później w „Dzienniku Polskim”. Na dwa lata przed wojną
w „Kurierze Porannym ” po raz pierwszy w życiu zarabiałem wiele: w re
dakcji warszawskiej pobierałem łącznie 1000 zł, a jako korespondent
„Dziennika Polskiego” 400 zł.
Normy poborów kształtowały się podobnie także u innych dzienni
karzy, zależnie oczywiście od pisma, jego zamożności i poczytności, środo
wiska, a także od wartości i przydatności poszczególnych dziennikarz;'-.
Oceniając spraw y w tej dziedzinie przeciętnie, wynagrodzenia za pracę
dziennikarską były na ogół godziwe.
Wspominam o tym szczególe pracy zawodowej, aby wskazać, że wa
runki, z jakich korzystałem w prasie partyjnej przed r. 1934, tj. przed
secesją z szeregów obozu, były dla mnie znacznie korzystniejsze aniżeli
poza tą prasą, z wyjątkiem stosunkowo krótkiego, półtorarocznego okresu
„K uriera Porannego”. W latach współpracy z prasą obozu endeckiego poza
macierzystym dziennikiem posiadałem bardzo szeroki wachlarz pism, któ
rych szpalty były dla mnie wówczas szeroko otwarte, co stanowiło okazję
do znacznego zwiększenia zarobków. Po r. 1934 te możliwości zostały
ograniczone do jednego dziennika warszawskiego, a zanim znalazłem się
w jego redakcji, pozostawałem w niezamożnym piśmie lwowskim, które
nie mogło gwarantować dużych dochodów. Przez przeszło rok po secesji
znajdowałem się po prostu „na bezrobociu”, nie zarabiając samodzielnie
ani grosza. Bywały dni, w których w tym okresie nie miałem pieniędzy
na najskromniejszy obiad. Ratowali mnie wtedy najibliżsi mi ludzie [...].

