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Czy w biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nie 
ma już tajemnic na tyle istotnych, by mogły w znaczący 
sposób poszerzyć wiedzę o dorobku literackim i działal-
ności publicystycznej pisarza? Dziesiątki publikacji jaw-
nych, potajemnych1 i znowu jawnych, w dziesiątkach ję-
zyków, zbierających dorobek pisarza z całego okresu 
życia, prace Zdzisława Kudelskiego, będące rezultatem 
prowadzonych z niezwykłą akrybią studiów bio- i biblio-
graficznych2, ukazujące istotne rozdziały biografii3, oraz 
skrupulatnie gromadzone notatki na podstawie rozmów 
i wywiadów, we fragmentach drukowane w prasie co-
dziennej, czasopismach naukowych i książkach konferen-
cyjnych, odsłoniły wiele nawet najdrobniejszych szczegó-
łów biograficznych. Ale nie wszystkie. Być może niektóre 
z zagadek rozwikła kilkuosobowy zespół, powołany do 
wydania Dzieł zebranych autora Innego świata; trzy pierw-
sze tomy Dzieł dają gwarancję takich odkryć. A jeśli bę-
dziemy pamiętać opracowania Włodzimierza Boleckie-
go, Pawła Kądzieli oraz wywiady Elżbiety Sawickiej, to 
zauważymy, że zainteresowanie jakiego doczekał się Her-
ling-Grudziński zarówno za życia, jak i po śmierci moż-
na porównać jedynie z tym, jakiego dostąpili Czesław 
Miłosz i Witold Gombrowicz. Czy przy tak wielkim za-
angażowaniu licznego grona osób w odkrywaniu twór-
czości pisarza, od co najmniej 23 lat4, mogło pozostać 
wiele tajemnic?
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A jednak. 
O ile okres przedwojenny w twórczości Herlinga-

-Grudzińskiego został, jak się wydaje, dość starannie opi-
sany, a publikacje zidentyfikowane i zapoznane, o tyle już 
twórczość wojenna pisarza wciąż wydaje się niekompletna 
i nierozpoznana. Mam tu na myśli nie tyle poszczególne 
teksty, zebrane w publikowanych Dziełach zebranych, ale 
bardzo szczególne zaangażowanie pisarza w wydawanie 
i redagowanie „Orła Białego” i związanych z II Korpusem 
Polskim czasopism i wydawnictw, takich jak „Kronika”, 
„Mała Kronika”, „Na Szlaku Kresowej” czy „Widnokrę-
gi”, którego echa widać choćby w korespondencji Jerzego 
Giedroycia z Zofią Hertz z lat 1945–1947. Niewiele mówił 
o tym sam pisarz; prawie nic jego biografowie. 

Bardzo dużo wiemy, za sprawą wspomnianych pub-
likacji, o współpracy Herlinga-Grudzińskiego z paryską 
„Kulturą” i Instytutem Literackim. Bibliografia Kudel-
skiego oraz tego samego autora praca poświęcona wza-
jemnym relacjom autorsko-redaktorskim, wyczerpały, 
jak się wydaje, to zagadnienie. Być może jakieś nowe in-
formacje przyniesie korespondencja między Giedroy-
ciem a autorem Innego świata, która ma się niebawem 
ukazać drukiem, ale ponieważ Kudelski wykorzystał już 
czytane listy w swoich opracowaniach, informacji waż-
nych będzie zapewne niewiele. 

Daleko za mało wiemy też o współpracy Herlinga-
-Grudzińskiego z Kongresem Wolności Kultury i jego 
wydawnictwami. Praca niżej podpisanego5 oraz wyzna-
nia samego pisarza6 nie wyczerpują zagadnienia, a jedynie 
mnożą pytania. Wolno jednak przyjąć, że w przeciwień-
stwie do np. Miłosza, który był dla Kongresu ważnym 
świadkiem zniewolenia kultury oraz bezcennym konwer-
tytą, czy Konstantego Jeleńskiego, dla którego Kongres 
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był miejscem pracy i sposobem na promocję młodej lite-
ratury i sztuki z krajów za żelazną kurtyną, Herling od-
grywał w tej instytucji rolę „żołnierza wolności” – kogoś, 
kto wysyłany jest z misją na teren wroga, by walczyć sło-
wem i zaświadczać o prawdzie. Wydaje się, że tak swoją 
rolę rozumiał sam pisarz, wybierając się do Birmy. I taką 
funkcję miał pełnić Inny świat tłumaczony na chiński, bir-
mański czy hiszpański. 

Coraz więcej wiemy też o pracy Herlinga-Grudziń-
skiego w Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Odnalezio-
ne audycje, niestety, nie wszystkie, zostały opublikowane 
w tomie 3 Dzieł zebranych7, a liczne z nich można usłyszeć 
ma platformie Polskiego Radia8. Drukowane w niniej-
szym opracowaniu listy pisarza, niejako przy okazji, uzu-
pełnią w interesujący sposób wiedzę na temat pierwszych 
lat jego pracy w Monachium, ale przede wszystkim po-
wiedzą wiele o stanie jego psychiki w tym okresie. 

W kontekście niniejszego tomu, zaskakujące i niezro-
zumiałe jest to, jak niewiele miejsca poświęcili biografo-
wie i literaturoznawcy współpracy Herlinga-Grudzińskie-
go z „Wiadomościami”. Z jaką nonszalancją potraktowali 
kilkanaście lat współpracy, której owocami były pierwo-
druki ważnych, a czasem bardzo ważnych tekstów pisa-
rza. Bo przecież w londyńskim tygodniku ukazał się nie 
tylko po raz pierwszy w odcinkach Inny świat, ale też np. 
Siedem śmierci Maksyma Gorkiego, Dwie świętości, Szkic do 
portretu ex-komunisty, Willa „Tritone”, Klęska i bunt dworza-
nina, Il Gatopardo czy Podróż do Burmy – teksty, które two-
rzyły później osobne książki lub weszły do tomów ese-
jów. Tymczasem – cisza. Jak gdyby obowiązywało daleko 
niesprawiedliwe i absurdalne „streszczenie” londyńskie-
go etapu życia Herlinga, które po raz pierwszy w 1991 r. 
wyartykułował Marian Stępień, pisząc: „Podczas pobytu 
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w Londynie [Herling-Grudziński] długo odczuwał nie-
przychylną atmosferę, na którą decydujący wpływ mieli 
Mieczysław Grydzewski i Zygmunt Nowakowski”9. Lek-
tura listów Herlinga-Grudzińskiego i Mieczysława Gry-
dzewskiego pokazuje, jak bardzo mylna to była ocena. 

Przeszkodą w podejmowaniu trudu badań nie mo-
gło być ograniczenie dostępu do treści tygodnika, czy 
niemożność lektury korespondencji. Jest prawdą, że bi-
blioteki naukowe w Polsce, poza Biblioteką Narodo-
wą i Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, nie posiadają 
kompletu „Wiadomości”, ale jest też prawdą, że zeska-
nowane roczniki tygodnika z lat 1946–1981 są od prawie  
10 lat w domenie publicznej Kujawsko-Pomorskiej Biblio-
teki Cyfrowej, a i wcześniej były w Toruniu udostępnia-
ne w Archiwum Emigracji. Także archiwum redakcyjne 
tygodnika „Wiadomości”, uporządkowane i zinwentary-
zowane, jest udostępniane badaczom praktycznie od 1997 r., 
a wydrukowany inwentarz znajduje się w każdej biblio-
tece naukowej w Polsce10. Skąd zatem ten brak zaintere-
sowania? 

Pierwszym, który zwrócił uwagę na teksty Herlin-
ga-Grudzińskiego publikowane w „Wiadomościach”, 
a przede wszystkim podniósł znaczenie tej publicystyki 
i tekstów recenzyjnych w twórczości, pisarza był Kudel-
ski. W opublikowanej w 1998 r. próbie biografii Herlinga 
zauważył on słusznie, że w okresie londyńskim ukształto-
wało się kredo literackie autora Innego świata11. Kudelski 
przywołał ważną wypowiedź Herlinga w Ankiecie „Wiado-
mości” pod tytułem: Profile intelektualne pisarzy polskich: 

Jestem do tego stopnia pozbawiony wyobraźni historycznej, 
że nie potrafię sobie nawet wyobrazić jakiejkolwiek minio-
nej epoki na tyle żywo, aby chcieć w niej żyć. Dokładna zna-
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jomość faktów nie jest bynajmniej równoznaczna z praw-
dziwym zaangażowaniem intelektualnym lub uczuciowym. 
[…] Z czego wniosek, że można żyć tylko we własnej epoce, 
bo żyć, nie znaczy jedynie znać. […] dobra proza polega na 
umiejętnym połączeniu szczerości wewnętrznej, wysokiej 
kultury osobistej, prawości intelektualnej i… powściągliwo-
ści. Szczególnie ważna wydaje mi się powściągliwość12. 

Analiza i trafne spostrzeżenia Kudelskiego nie spowo-
dowały jednak praktycznie żadnego zainteresowania ar-
tykułami Herlinga w „Wiadomościach” przez kolejne 
kilkanaście lat. Dopiero Rafał Moczkodan i jego synte-
za krytyki literackiej na łamach „Wiadomości” w latach 
1946–1956, która w dużej mierze opiera się na charaktery-
styce tekstów autora Innego świata, „przywróciły” „Wia-
domości” biografii Herlinga-Grudzińskiego. Moczko-
dan był także pierwszym autorem, który pochylił się nad 
wcale sporym zbiorem listów pisarza do redaktora Gry-
dzewskiego13. Przyznajmy mu również pierwszeństwo 
w rozczytaniu niektórych z nich, choć lekcja niniejsze-
go wydania często proponuje nieco inną treść. Książka 
Moczkodana nie przedrukowuje ani jednego listu w cało-
ści, dlatego w przypisach do listów nie podano odsyłaczy. 

Jak to się stało, że Herling-Grudziński zaczął pisać do 
„Wiadomości”, czy raczej – o czym dalej – dla Grydzew-
skiego? W Najkrótszym przewodniku po sobie samym, pisarz 
zanotował:

Gdy przyjechałem z Krystyną do Londynu, nawiązałem 
kontakt z „Wiadomościami” Grydzewskiego. […] Mój kon-
takt z „Wiadomościami” zaczął się od artykułu poświęco-
nego małżeństwom polsko-włoskim Fontamara, który tak 
bardzo podobał się Grydzewskiemu, że zaprosił mnie do 
współpracy. Wkrótce ta współpraca stała się bardzo bliska. 
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Uważałem wtedy „Wiadomości” za moje pismo. Pisałem re-
cenzje, artykuły, miałem też w „Wiadomościach” swoją rub-
rykę pt. Przegląd prasy, która dawała mi stały, choć bardzo 
skromny dochód. To była najdosłowniej harówka, ponie-
waż musiałem czytać stosy pism polskich i zagranicznych. 
W „Wiadomościach” opublikowałem kilka fragmentów In-
nego świata i całość mojego Dziennika podróży do Burmy. Gdy 
w 1953 r. wyjechałem do Monachium, moja współpraca 
z „Wiadomościami” ustała14.

Po lekturze niniejszej korespondencji będziemy zmu-
szeni zweryfikować niektóre z zamieszczonych w tym 
niewielkim tekście informacji. Fontamara nie była pierw-
szym tekstem publikowanym w „Wiadomościach”, a za-
proszenie przyszło znacznie wcześniej. Również współ-
praca wcale nie zakończyła się wraz z wyjazdem pisarza 
do Monachium w 1952 r.; przeciwnie, nabrała pewnego 
zintensyfikowania, choć przyczyny tego były dalekie od 
literackich. 

Nie ulega wątpliwości, że został zaproszony listem 
sprzed 6 kwietnia 1946 r., a ponieważ na zaproszenie od 
Grydzewskiego nie można było odpowiedzieć inaczej, 
niż wyrażając zgodę, przyjął propozycję z entuzjazmem. 
Tym większym, że pisanie do „Wiadomości Literackich” 
redagowanych przez Grydzewskiego było jeszcze przed 
wojną marzeniem Herlinga. We wspomnieniu o redakto-
rze powie: „marzyłem potajemnie o zobaczeniu w nich 
kiedyś własnego nazwiska”15. Ale pierwszy zapropono-
wany Grydzewskiemu szkic, noszący tytuł Ludzie z Unry, 
nie ukazał się w „Wiadomościach”. Albo nie został w ogó-
le napisany, albo Grydzewski go nie zaakceptował. Był-
bym skłonny przyjąć tę pierwszą wersję; raz dlatego, że 
odrzucony, lecz gotowy tekst, Herling dałby do „Orła 



~ 11 ~

wstęp

Białego”, gdzie miał znaczną swobodę publikacji, a osta-
tecznie do „Na Szlaku Kresowej” lub londyńskiego „Ro-
botnika Polskiego”. Tymczasem artykuł o takim tytu-
le w ogóle się nie pojawił w druku. A ponieważ, w latach 
późniejszych, nie zdarzy się, by Grydzewski odrzucił ja-
kikolwiek tekst napisany przez Herlinga, wolno przyjąć, 
że Ludzie z Unry byli jedynie niezrealizowaną z niezna-
nych powodów propozycją. Najprawdopodobniej zatem 
debiutem Herlinga w „Wiadomościach” miał być artykuł 
Wyzwolenie. I ponownie tekst się nie ukazał, choć był już 
zaakceptowany do druku. Nagle okazało się, że został on 
opublikowany w „Orle Białym”. Kosztowny, ale niezbęd-
ny, telegram wstrzymał druk, ale nie zatrzymał dalszej 
współpracy pisarza z „Wiadomościami”, która od 1947 r. 
trwała z różnym natężeniem aż do połowy 1961 r. Wszela-
ko teksty Herlinga ukazywały się w tygodniku Grydzew-
skiego także w latach następnych. Od 1963 do 1969 r. był 
drukowany w formie samodzielnego dodatku do „Wia-
domości” miesięcznik „Na Antenie”, redagowany przez 
Zygmunta Jabłońskiego w monachijskiej rozgłośni radio-
wej. W latach 1963–1967 ukazało się w nim kilkanaście ar-
tykułów – skryptów audycji radiowych, wywiadów i gło-
sów w dyskusji – autora Innego świata. Ponieważ jednak 
„Na Antenie”, jak wspomniałem, było redagowane poza 
Londynem, a jedynie drukowane nad Tamizą, kore-
spondencja Herlinga-Grudzińskiego z „Wiadomościa-
mi” nigdy nie dotyczyła miesięcznika. Także w obszer-
nej korespondencji tygodnika z redakcją „Na Antenie”, 
liczącej kilkaset listów, brak tekstów i listów Herlinga-
-Grudzińskiego. 

Herling-Grudziński bardzo często powtarza w listach 
do Grydzewskiego, że „Wiadomości” były przez prawie 
10 lat „jego pismem”. Jeśli przyjrzymy się lekturze tych 
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listów, starając się uzupełnić bibliografię dorobku autora 
Innego świata, znajdziemy wiele nieznanych wcześniej in-
formacji. Najważniejsze z nich dotyczą używanych przez 
pisarza pseudonimów oraz autorstwa niepodpisanych 
tekstów, notatek, tłumaczeń i opracowań. Czy są istotne 
tylko dla biografii, czy również dla zrozumienia dorob-
ku literackiego – ocenią literaturoznawcy. Wydaje się jed-
nak, że kilkanaście nowych pozycji w bibliografii to wca-
le niemało. Herling miał solidną pozycję wśród autorów 
tygodnika, lecz nie było to związane z żadnymi przywile-
jami. Nie jest prawdą, że Grydzewski niczego mu nie po-
prawiał. Nie jest też prawdą, że akceptował każdy pomysł. 
Jednak pisarz potrafił sobie wypracować metodę współ-
pracy. Jednym z jej elementów była „wyłączność”. I lojal-
ność. Wobec Grydzewskiego.

Bo Herling-Grudziński pisał „do Grydzewskiego”, 
nie do „Wiadomości”. Najpewniej dlatego, wraz z odej-
ściem Grydzewskiego od redagowania pisma, co nastą-
piło w połowie lat 60., współpraca osłabła, a po śmierci 
redaktora w 1970 r. ustała zupełnie. Pisarz nie był przy-
wiązany do „Wiadomości”, lecz żywił głęboki szacunek 
dla Grydzewskiego, z którym łączyła go przyjaźń. Wraz 
z odejściem redaktora nic go już z tygodnikiem nie wią-
zało. Czy nie dlatego nie przyjął wyboru do jury Nagrody 
„Wiadomości” w 1972 r.?

***

Zamieszczone w tym tomie listy pochodzą z archiwum 
„Wiadomości” znajdującego się w Archiwum Emigracji 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Za wyjątkiem 
pięciu, wszystkie przechowywane są pod sygnaturą: Ko-
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respondencja redakcyjna: AE/AW/XCVIII/1–8. Trzy li-
sty umieszczone zostały w aktach nagrody „Wiadomo-
ści”: Nagroda „Wiadomości”: Sygn. AE/AW/CDX/3. 
Materiały redakcyjne: Nagroda „Wiadomości” 1969– 
–1975 oraz Sygn. AE/AW/CDXII/2. Materiały redakcyj-
ne: Nagroda „Wiadomości” 1979–1991. Dwa kolejne zo-
stały przedrukowane z tygodnika, w którym pojawiły się 
jako „listy do Redakcji” i nie zachowały się w archiwum. 
W sumie odnaleziono 318 listów: 302 do Grydzewskie-
go, jeden do Krzysztofa Muszkowskiego, 12 do Michała 
Chmielowca (w tym dwa są kopiami listów Chmielowca 
do Herlinga), trzy do Stefanii Kossowskiej.

Najważniejszym problemem opracowania listów Her-
linga-Grudzińskiego było ich datowanie. Herling z regu-
ły nie notował daty rocznej, najczęściej nie pisał jej w ogó-
le, a ponieważ używał papieru marnej jakości, zazwyczaj 
zwykłej papeterii, kart wyrwanych z notatnika lub zeszy-
tu w kratkę i pisał ręcznie zielonym atramentem… opiera-
nie datacji na krytyce formy zewnętrznej było zawodne. 
Zmuszony byłem oprzeć układ chronologiczny na szcze-
gółowej analizie treści listów, proponując najbardziej 
prawdopodobny. W wielu wypadkach podana data jest 
datą pomiędzy pewnym usytuowaniem listu rozpoczy-
nającego temat-zagadnienie, najczęściej dotyczące pomy-
słu na artykuł, a datą publikacji tego artykułu w „Wiado-
mościach”. Pamiętać musimy jednak, że data publikacji 
jest często również bardzo „orientacyjna”. Z zasady, ty-
godnik wychodził na początku tygodnia, choć nosił datę 
niedzielną z końca tego tygodnia. Był też w pierwszej ko-
lejności rozsyłany za granicę i do autorów, a dopiero póź-
niej do prenumeratorów w Wielkiej Brytanii i do księgarń 
w Londynie. Wyjątek stanowiły numery podwójne czy 
potrójne, przygotowywane z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
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i Bożego Narodzenia. Dwa razy w roku Grydzewski przy-
gotowywał parę numerów na zapas i wyjeżdżał z Londy-
nu na urlop. W okresie Wielkanocy jeździł do nieznanych 
mu jeszcze miejsc w Europie, zawsze pociągiem, a zimą 
jechał do Paryża, by tam, w ciągu dwóch tygodni, obej-
rzeć wszystkie możliwe przedstawienia teatralne i pre-
miery filmowe. Ponieważ redaktor miał zwyczaj dopilno-
wać druku każdego numeru, „Wiadomości” ukazywały 
się wówczas czasem dwa tygodnie wcześniej, a rozsyłane 
były dopiero we właściwym czasie. 

Na listach Herlinga-Grudzińskiego pojawiają się 
z rzadka adnotacje Grydzewskiego, z reguły informacja 
o przekazaniu do archiwum, czyli ad acta – jako „a/a” lub 
„załatwione” w formie „z”. Zachowały się jedynie dwie 
kopie odpowiedzi redakcji, z okresu, gdy pismem kiero-
wał Chmielowiec. Herling miał trudny do odczytania 
charakter pisma; malutkie litery pisane szybko, nierzad-
ko skreślane lub zaczerniane, bez widocznych znaków 
diakrytycznych, zmuszają do uważnej lektury. Listy pi-
sane na maszynie, często także bez polskich znaków dia-
krytycznych, podpisywane odręcznie, „gubią” cudzysło-
wy przed tytułami książek, czasopism czy nazw własnych 
instytucji. Za pomoc w rozczytaniu listów dziękuję Mał-
gorzacie Longinus, a za cenne uwagi dotyczące biografii 
Herlinga Zdzisławowi Kudelskiemu. 

W edycji listów zachowano styl i pisownię orygina-
łu, poprawiając jedynie sporadyczne błędy ortograficzne. 
Fragmenty podkreślone w rękopisach i maszynopisach 
poprawiono na druk rozstrzelony, a skróty rozwinięto 
w nawiasach kwadratowych. Indeks nazwisk dla wszyst-
kich tomów niniejszej serii ukaże się w formie osobnej 
publikacji.
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Nie wiemy, czy korespondencja jest kompletna. Wy-
daje się, że brak wielu listów dotyczących tekstów, które 
ukazały się w druku w „Wiadomościach” na przestrzeni 
wszystkich lat. Być może były częścią rękopisu czy ma-
szynopisu autorskiego, który trafił do drukarni, by już 
z niej nie powrócić. Można zgodzić się, że w okresie do je-
sieni 1952 r., tj. do wyjazdu do Monachium, Herling mógł 
niektóre teksty anonsować telefonicznie albo przynosić 
je do redakcji Krzysztofowi Muszkowskiemu lub Anto-
niemu Bormanowi, ale zapewne znalazłoby to jakiś ślad 
w listach późniejszych. Tymczasem nic. Nie ma żadnych 
listów Herlinga w archiwum Chmielowca ani w spuściź-
nie Kossowskiej. Pomimo uwag o braku korespondencji 
z „Na Antenie”, wypada zdziwić się, że żaden z listów nie 
dotyczy tego miesięcznika. Czy możliwe jest, by wszy-
scy czytelnicy, którzy lubili komentować treść tygodnika, 
zdawali sobie sprawę z tego, że o tekstach z „Na Antenie” 
należy pisać do Monachium? Czy może wszelkie tego ro-
dzaju listy Grydzewski, a później Chmielowiec odsyłali 
na adres Radia Wolna Europa?

Mirosław A. Supruniuk
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