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TEN GELEIDE

Polen neemt in de wereld van vandaag een bijzon-
deze plaats in. Maar men kan deze plaats niet los zien
van Polen' s specifieke kulturele rol in de wereld van
gisteren. Polen heeft altijd ontegenzeggelijk tot het
Oosten behoord, en behoort daar nog steeds toe. Maar
het heeft, naast zijn bindingen met de wereld van het
Oosten, altijd tegelijk opengestaan voor kulturele kon-
takten met het Westen.
Daarom is Polen in de loop van zijn dramatische

geschiedenis in staat geweest telkens opnieuw motie-
ven uit het Oosten te vertalen in een taal die voor het
Westen verstaanbaar was. Wat Chop in heeft gedaan
voor de Slavische muziek, Mickiewicz voor de Slavische
litteratuur, dat doen sommige Poolse filosofen en socio-
logen van vandaag - waaronder enkele van de besten!
- voor het Leninistisch Marxisme. Door zijn positie
is Polen gedwongen naar tussenvormen te zoeken, die
met behoud van de kern van het marxistisch denken,
een gedaante verkrijgen welke aanvaardbaar kan zijn
voor wie is opgegroeid in een Westers kultuurpatroon,
en voor wie een individualistische levenshouding altijd
een vanzelfsprekendheid is geweest.
Het is zelfs heel goed mogelijk, dat Polen bezig is

hiermee een prototype te scheppen van levensvormen
die bepalend zullen zijn voor het toekomstig Europees
maatschappelijk patroon, wanneer eenmaal weer van
één Europese kultuur sprake zal kunnen zijn.
De Redaktie hoopt dat het Polennummer, dat zij

heeft samengesteld, iets van deze bespiegelingen voor
de lezer tot leven zal brengen; maar zij is zich er
tevens van bewust, dat de medewerkers aan dit num-
mer deze visie niet noodzakelijk hoeven te onder-
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schrijven, zoals hun visies onderling eveneens kunnen
verschillen.
Zij heeft bij de samenstelling van dit speciale num-

mer van vele zijden hulp ontvangen. Zij meent niemand
tekort te doen, wanneer zij wel zeer in het bijzonder
dank uitspreekt aan prof. dr. B. Delfgaauw, de heer
Pszisko Jacobs, dr. P. Valkenburgh en dr ..T. A. Eekman,
voor hun aandeel in de totstandkoming van dit num-
mer.

De Redaktie.
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Mila Ansladl

REPUBLIEK DER SZLACHTA

- Adellijke idylle -

Een studie over Polen, die doordringen wil tot een aantal
politieke, sociale en culturele kernproblemen, moet nood-
zakelijkerwijs een studie zijn waarin de ondergang van
Polen het centrale motief is.!) Het is het historische ver-
haal over die weg naar de ondergang en de beschrijving van
de Poolse ontwikkeling in de twintigste eeuw tegen de
achtergrond van die ondergang. Een land dat de laatste
170 jaar slechts 40 jaar heeft bestaan moet zeer veel ver-
klaren. De vraag waarom het zo lange tijd niet bestond
strijdt daarbij om de voorrang met de vraag hoe toch het
wonder tot stand kwam dat het nog bestaat, en op beide
vragen kan alleen de historie antwoord geven. Om de geeste-
lijke ontwikkeling tijdens de Poolse gouden eeuw te karakte-
riseren, te zoeken naar de kiemen van het latere verval
en tevens de sociale bevriezing, die zich in Polen heeft
kunnen voltrekken, te verklaren, moeten wij eerst vast-
stellen, dat de adel numeriek belangrijk sterker was dan
in de westelijke landen. In de zestiende eeuw vOlmde de
szlachta 2) ongeveer een tiende van de bevolking. Zij had zich
in een hardnekkige strijd rechten verworven, en door dit
gemeenschappelijk verzet tegen het centrale gezag en de
magnaten was er een onderlinge solidariteit gegroeid. Deze
is een van de verklaringen voor de idee van gelijkheid, die
de szlachta is gaan beheersen. Anders dan in andere landen
zijn de rangen binnen de adel in Polen minder in tel. Anders
dan in andere landen, waar de adel langzamerhand onder-
geschikt raakt aan het hof en zijn rechten grotendeels

1) Dit artikel is een gedeelte uit het binnenkort bij Het
Wereldvenster te Baarn verschijnende boek over Polen
in de Land-volk-cultuurreeks.

2) Poolse benaming voor adel.
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verliest, waar de edelman zijn aanzien afmeet aan de af-
stand van de monarch, blijft de Poolse szlachta een klasse
van gelijken, die de monarch onder de duim houdt terwille
van haar eigen vtijheid. De gelijkheid van de szlachta,
schrijft Laeuen 'bestaat in de gelijkheid van visie. Door een
morele codex, door middeleeuwse opvattingen van deugd,
door het levensgedrag, de omgangs- en uitdrukkingsvormen
en de kleding groeit de szlachta aaneen tot een machtige
broederschap van geprononceerde zelfbewustheid. Zij is zo
democratisch dat zij de buitenlandse titels van vorsten,
graven en baronnen verwerpt en alleen de inheemse be-
namingen voor vorsten laat gelden.'

Om dat begrip democratisch maar onmiddellijk tot zijn
juiste proportie terug te brengen: er is in Polen geen sprake
van een heerschappij van het volk, maar slechts van een
tiende deel van het volk, de szlachta. Zo zal het in wezen
blijven tot het bittere einde. De rest van dat volk valt
uiteen in boeren en burgetij. De boeren hebben zeer geringe
rechten, waarvan in de loop der tijden steeds meer afge-
knabbeld wordt. Door een reeks factoren, die wij hier
buiten beschouwing zullen laten, wordt het gebied ten
oosten van de Elbe Europa's leverancier van agrarische
producten. De verbeterde agrarische mogelijkheden op de
wereldmarkt vormen in de 15e en 16e eeuw een verleiding
om de banden der horigheid nog wat nauwer aan te trekken.
Dat dit juist geschiedt in een tijdperk waarin een nieuwe
mensopvatting aan het groeien is, doet opzichzelf wat
paradoxaal aan. Het is echter niet juist zonder meer van
een regressie te spreken. Deze nieuwe golf van vrijheids-
beroving, zoals wij het tegenwoordig zouden noemen, kan
ook als een poging worden beschouwd de efficiëntie in de
landbouw op een primitieve wijze te verhogen. De ontrech-
ting wordt door de boerenstand blijkbaar niet sterk gevoeld.
Er zijn althans geen voorbeelden bekend van boerenopstan-
den zoals in Duitsland. Trouwens, de levensstandaard in de
onderworpcn dorpsgemeenschappen gaat duidelijk omhoog,
wat overtuigend aangetoond wordt door de bevolkings-
aanwas.

Bij de burgerij, die door de betrekkelijk geringe ver-
breiding van de stadscultuur minder betekenis krijgt dan
in het westen, is er wel van enige medezeggenschap sprake.
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Maar de szlachta wil zelf in de internationale handel par-
ticiperen en weet op den duur ook de privileges van de
burgerij te beknotten, waardoor de meeste steden sterk in
hun groei worden geremd. Het gevolg van dit alles is, dat de
szlachta volledig het maatschappelijk en geestelijk patroon
blijft domineren. Men kan daarom met enige overdrijving
zeggen, dat de geschiedenis van de Poolse natie in zijn
belangrijkste facetten de geschiedenis van de szlachta is.
Door het karakter van de Poolse economie is de Poolse

adel sterk aan de grond gebonden. Dat is zijn welvaartsbron
en hij raakt er zo aan verknocht, dat hij andere welvaarts-
bronnen zelfs met een zekere afkeer verwerpt. De burgerij
is in staat die andere bronnen te laten vloeien, maar zij
eist daarvoor privileges en de szlachta is niet bereid deze
te verlenen, omdat zij daardoor haar eigen uitverkorenheid
tot de vrijheid in twijfel zou trekken. De szlachta is door
en door conservatief. Niet uit revolutionaire neigingen, maar
uit behoudzucht heeft zij zich tot het Calvinisme aange-
trokken gevoeld en ook uit behoudzucht heeft zij zich later
van het protestantisme afgewend, toen zij met zijn dyna-
mische consequenties geconfronteerd werd.
Wellicht kan een beknopte schets van de geestelijke

achtergronden der szlachta bijdragen tot een beter begrip
voor haar houding in maatschappelijke, politieke en reli-
gieuze zaken.
De Poolse ridder, die toch al weinig verzot was op oorlog-

voering en deze taak daarom zodanig gereglementeerd wilde
zien, dat hij zoveel mogelijk zelf meebeslissen kon over
oorlog en vrede, voelde zich van begin af aan meer aange-
trokken tot het leven op zijn landgoed dan tot het avontuur
van de strijd. Was hij aanvankelijk alleen een parasiet,
die zich voor de opbrengst van de grond interesseerde en
de arbeid als een verachtelijke zaak beschouwde, in de
lSe eeuw begon hij het werk zelf te organiseren en werd
hij een actief ondernemer. Het nu wat productiever leven in
de kleine kern der familie, gericht op het land en de bossen,
het koren en het hout, de werkende mensen en de dieren,
schiep een romantiek waarin hij zich tevreden of zelfs ge-
lukkig voelde en zichzelf zin en waarde kon toekennen. Hij
was maatschappelijk en politiek geslaagd en wat hem be-
trof moest de wereld maar eeuwig zo blijven. Natuurlijk
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waren er grote verschillen in rijkdom tussen de edellieden,
maar de idee van de gelijkheid behoedde de armeren voor
een overmaat aan ressentiment.
Het eeuwenlang functioneren van de vreemd-gestructu-

reerde Poolse staat is een aanwijzing voor de betrekkelijke
rust en voldaanheid die moeten heoben geheerst, want alleen
onder zulke omstandigheden kon dat enorme rijk, met zijn
verregaande regionale autonomie, zonder sterk centraal ge-
zag, zonder staand leger en zonder veel ambtenaren bijeen-
gehouden worden. Een Pools historicus merkt op, dat heel
Polen in die tijd minder ambtenaren telde dan de Italiaanse
stadsrepubliek Lucca. Daaruit zou men kunnen concluderen,
dat een belangrijk element van vrijwillige medewerking het
staatsverband schraagde. Dat deze basis van vrijwilligheid
met de verdere ontwikkeling van de staat vervangen zou
moeten worden door plicht en discipline was voor de
szlachta onaanvaardbaar.
Wat zich in andere landen in die tijd voltrekt, is, om met

Franz Oppenheimer te spreken, 'de versterking van de macht
van de kroon tot de absolute macht en de verzwakking van
de gewestelijke heersers tot volkomen machteloosheid.' 1)
Wat in Polen gebeurt is ongeveer het omgekeerde. Levend
in een periode van ingrijpende veranderingen in de wereld
moet de szlachta de moderne denkbeelden elimineren. Zij
stelt zich wel open voor het geestelijk voedsel dat het
buitenland te bieden heeft, maar zij selecteert volgens een
duidelijke voorkeur. Wel Calvijn, wel Erasmus, maar niet
Macchiavelli. Vooral Erasmus valt in de smaak door zijn
tolerantie en zijn geloof in de opvoedbaarheid van de mens.
De opvoeder kan immers niemand anders zijn dan de edel-
man. Macchiavelli daarentegen beschouwt men als een
bedreiger van de adellijke vrijheid.
De belangrijkste Poolse dichter uit de 16e eeuw, Jan

Kochanowski (1530-1584), weerspiegelt in zijn werk veel
van wat in de geest van zijn klasse moet zijn omgegaan.
Als secretaris van de koning had hij veel gereisd en was
hij volledig op de hoogte van zijn tijd. Het probleem dat
hij zich stelde was dat van de innerlijke gemoedsrust, van
het menselijk geluk. Daarvoor ging hij te rade bij Homerus,

1) Der Staat.
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Plato, de Stoïcijnen, Virgilius en Cicero. Hij heeft de hem
vrij karig toegemeten jaren niet aan het hof uitgediend, maar
is teruggegaan naar zijn kleine landgoed om daar zijn idee
van de gulden middenweg te belijden. Het rustige, vredige
dorp, waar de mens in afzondering kan leven, is het ideaal
dat hij bezingt.
Jan Kochanowski is de eerste dichter die in de Poolse

taal schrijft en zijn verzen geven een kleurrijk beeld van het
Poolse leven in die tijd. In ander werk, waarin hij zijn
politieke bewustzijn uit, is berusting het antwoord op de
elkaar als wachters aflossende problemen. 'Leef evenwich-
tig', is zijn boodschap, maar later als zijn dochtertje sterft,
kan hij dit evenwicht zelf niet vinden en kunnen Grieken
noch Romeinen hem meer tot steun dienen. Het is de moeder-
kerk die hem tenslotte troost schenkt.
De levensstijl van de szlachta is van een zekere gematigd-

heid; niet fanatiek, niet agressief, ietwat gemakzuchtig met
een neiging tot veel gepraat en een behoefte aan gezelligheid.
Toch is het begrip burgerlijk op haar niet van toepassing,
want de idee van zorgzaam streven behoort niet tot haar
conceptie. De geestelijke inhoud van de renaissance is haar
in wezen vreemd. Zij wenst geen nieuwe kennis en zij
wil geen nieuwe werelden ontdekken, want iedere nieuwe
ontdekking is een bedreiging van de eeuwigheidswaarde
die zij zichzelf toekent. De oude wereld vindt zij goed ge-
noeg en de gedachtenrijkdom van de klassieke oudheid is
voor haar onovertrefbaar. De invloed van de renaissance
is dan ook in Polen beperkt. Wel zijn er schrijvers uit de
szlachta, die zich opwerpen als beschermers van burgerij
en boeren, die ijveren voor een vrij wetenschappelijk onder-
zoek en voor beperking van de kerkelijke invloed op het.
onderwijs, maar hun geringe succes bewijst hoe weinig
weerklank hun ideeën hebben.
De universiteit van Krakau is na een eeuw van aanzien in

een middeleeuws patroon vervallen, waardoor zij steeds
meer achterraakt bij het buitenland. Zij verliest veel van
haar buitenlandse studenten en ook tal van Poolse studenten
gaan liever aan de beroemde universiteiten van Padua en
Bologna studeren. Maar als deze laatste terugkeren voegen
zij zich vrij gemakkelijk in het conservatieve gareel van het
Poolse denken. De geestelijke vrijheid in het land is ook
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niet zo groot of Copernicus (1473-1543) durft zijn revolu-
tionaire theorie, dat de aarde om de zon draait, niet uit te
geven. Pas in de laatste jaren van zijn leven verschijnt in
het buitenland zijn boek Revolutionibus orbium coelestium
en het wordt hem door een vriend in Polen bezorgd.

Ondanks alle belemmeringen is de Poolse gouden eeuw
echter een eeuw van grote litteraire productie. Er ver-
schijnen zoiets van 7000 boeken in het Pools, Duits, Bielo-
russisch, Oekraïnisch en Latijn, en dat is voor die tijd een
zeer respectabel aantal. Het grootste aandeel in het ver-
breiden van boeken hebben de reformatorische bewegingen.
De leer- en leeshonger is vooral in de steden zeer groot, waar
de geest van de renaissance wel vaardig wordt, maar later
door stelselmatige ondervoeding (en dat niet alleen in
figuurlijke zin) instort.

Keren wij terug tot de szlachta. De levensstijl van de
Poolse adel is daarom zo interessant omdat zijn omgangs-
vormen zich tot de dag van vandaag, zelfs onder het commu-
nisme, hebben weten te handhaven. Deze omgangsvormen
zijn op zichzelf niet uitzonderlijk; het zijn gewoon de ridder-
lijke, hoffelijke manieren van die tijd. Ze zijn ook in het
westen toonaangevend, maar worden in Polen misschien
met nog iets meer consequentie toegepast en gaan op den
duur het gedrag van een veel bredere laag van het volk
bepalen.

Op basis van het szlachtapatroon van 'vrijheid, gelijkheid
en broederschap' (zij het dan voor tien procent uit-
verkorenen) wordt er een cultus in goede manieren gedreven.
De terreinen waarop die cultus zich beweegt zijn gast-
vrijheid, conversatie, vriendschappelijkheid etc. Niet rijk-
dom en bezit (hoe vaak ook nagejaagd) zijn het criterium voor
respect, niet een grote politieke invloed (want over de
magnaten wordt spottend gesproken), maar wel de adellijke
waardigheid die in gedrag en betoog tot uiting komt. Bij
de langzame verarming van de adel door voortgaande op-
splitsing van erfgoederen, zijn deze uiterlijkheden ook het
gemakkelijkst op te houden, zodat zij bijna tot een idool
worden. Als veel later het burgerdom naar emancipatie
streeft, dan tracht het zich in zijn manieren aan te passen
aan de adel. Door zich op cj.ezewijze in de adelstand te
verheffen probeert het zijn maatschappelijke gelijkheid te
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bewijzen. Zo zijn er nog heden duidelijke sporen van de
adellijke behoefte aan ceremonieel, die zich zelfs in het
klein, bij het sluiten van vriendschap manifesteert. Het is
in brede kring nog steeds gebruikelijk, alvorens elkaar te
tutoyeren, eerst in alle vormelijkheid broederschap' te
drinken.
De Poolse gastvrijheid, waarover iedere bezoeker van het

land lyrisch uitweidt, is ook iets dat door de szlachta tot
in het absurde werd bedreven. ('Het gezegde: 'gast in huis,
God in huis' heeft het karakter van een gebod, waartegen
niemand openlijk durft te zondigen. Mooier dan het Engelse
'My home is my castie' zegt de dubbele betekenis van het
Poolse woord 'pokof, dat zowel 'kamer' als 'vrede' betekent,
iets over de geest van het huis. Zijn beslissende kenmerk
is niet zijn afgeslotenheid, maar zijn openheid tegenover
de buitenwereld ( ... ) Uit kleurrijke schilderingen van kro-
niekschrijvers vernemen wij, hoe een leger van gasten op
een bijna nomadenachtige manier van het ene landgoed
naar het andere trekt en overal open deuren aantreft, ook
al vormt dat in werkelijkheid een plaag.' 1)
Zoals het vroeger soms hele vermogens kostte om aan

de hoge eis van gastvrijheid te voldoen, zo brengt een Pool
tegenwoordig zichzelf maar al te gemakkelijk in financiële
moeilijkheden om een goede gastheer te zijn.
En dan de wijze om zijn mening te zeggen. Dat in Polen

nog steeds kranten kunnen verschijnen, die een oppositio-
nele houding tegenover het bewind aannemen, en dat er
ook in het parlement een oppositie wordt geduld (het is
het enige communistische land waar dat gebeurt) is niet
los te maken van het feit hoe de szlachta het Poolse volk
heeft leren spreken. De taal is een middel tot een zwevende
communicatie, waarbij men de kern van de opvatting van
een schil van relativeringen, verzwakkingen en vriendelijk-
heden moet voldoen. De Polen zijn zich daarvan bewust
en in hun spottende gezegde: 'Kochany Bracia, idz do
diabla' (Lieve broeder, loop naar de duivel), geven zij zich
er rekenschap van. Maar ik wil graag nog een spreken-
der voorbeeld van de Poolse betoogtrant aanvoeren. Toen
niet zolang geleden in het parlement het thema van de

1) Laeunen: Polnische Tragöwe.

77



nationale eenheid aan de orde kwam, benutte een katholieke
afgevaardigde de gelegenheid om te zeggen, dat er moeilijk
van nationale eenheid sprake kan zijn zolang katholieken
duidelijk als tweederangsburgers worden behandeld. Hier
volgt een klein citaat uit zijn rede, dat m.L illustratief is voor
de Poolse eierdans van de meningsuiting: 'Wie heeft het
recht deze staat als zijn staat te beschouwen? Ik geloof, in
beginsel iedere Poolse burger ( ... ) Wij zien echter vaak
gevallen waarin anders wordt gehandeld en een mens, die
zich wereldbeschouwelijk niet conformeert, dat wil zeggen
niet de wereldbeschouwing van de partij deelt, in bepaalde
zin als een onzekere figuur wordt beschouwd en een tweede-
rangsbehandeling krijgt. Er zijn tal van voorbeelden. Ik wil
er maar een noemen. De burgeres K., die lid is van een
van onze katholieke clubs voor de intelligentia, werkt in
een afdeling van het ministerie van justitie in een zeer be-
scheiden functie; een bijzonder vlijtige, intelligente vrouw
( ... ) Toen zij promotie aanvroeg en verplaatsing van deze
bescheiden post, waar zij reeds tal van jaren werkt, hieven
haar superieuren de handen ten hemel en zeiden: tja, als zij
tot de club van de katholieke intelligentia behoort dan is
het moeilijk, want het is een katholieke club van de intelli-
gentia. Sterker nog, zij is zelfs een keer aangevallen door
een doctrinair, die meende, dat het een volslagen onmoge-
lijke toestand was dat zij zelfs een bescheiden positie bij
het ministerie van justitie bekleedde ( ... ) Wanneer zulke
dingen in aantal toenemen, als zij zich vaak gaan herhalen,
dan rijst bij de mensen twijfel ten aanzien van de generale
lijn op dit punt .. .' 1)
De bereidheid om een dergelijke eierdans uit te voeren

is met een verklaring als politieke noodzaak niet voldoende
gemotiveerd. Er spelen ook andere factoren mee; de spreker
beleeft er een onmiskenbaar genoegen aan iets met veel
omhaal van woorden te zeggen. Van die betoogtrant naar
die van de szlachta ligt een directe verbindingslijn.
Al in de lBe eeuw wordt gezegd, dat een Pool honderd

keer zoveel woorden als een ander nodig heeft om hetzelfde
te zeggen. Het kost om te beginnen zeer veel woorden om
elke mededeling te voorzien van een smaakvolle verpakking

1) Stomma, 18 mei 1961.
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van vriendelijkheid en hoffelijkheid. Maar de szlachta-
edelman is verzot op die verpakking. Hij gebruikt veel
woorden om iets te zeggen, maar hij verbruikt nog veel
meer woorden om weinig te zeggen, om te ontwijken, om
zijn ware mening te verbergen, om zijn critiek te versluieren.
De Romeinse redenaars moeten voor de Poolse edelman
met zijn hang naar de oudheid model hebben gestaan. Het
is dan ook kenmerkend, dat een Poolse schrijver in het begin
van de 17e eeuw verklaart: 'niemand kan zich in Polen
staatsburger, ja, ik mag wel zeggen Pool noemen, die niet
sierlijk en kunstzinnig over elk willekeurig onderwerp kan
spreken, zowel in het Latijn als in zijn moedertaal.' 1)

Dat de Poolse landdagen een langdurige en vermoeiende
aangelegenheid waren - voor iemand althans die niet van
die feesten der oratie genoot - behoeft nauwelijks meer
te worden gezegd. Koning Sigismund August kreeg er zo
zijn bekomst van, dat hij naar Wilna vertrok om niet van
dichtbij de eindeloze discussies te moeten afwachten.

In die tijd waren het ook geloofskwesties die extra stof
tot overpeinzingen en meningsverschillen gaven, en wie een
voortvarende en besliste politiek wenste, werd wel tot
uiterste wanhoop gebracht. Wat vooral vertragend werkte,
was, dat de szlachta niet het voor haar gevoel grove middel
van het meerderheidsbesluit wenste te hanteren. De minder-
heid mocht niet eenvoudig overstemd worden, maar moest
tot het meerderheidsbesluit overgehaald worden. Het veto-
recht voor iedere afgevaardigde, zoals dat in Polen werd
toegepast, was voor de staat - omringd als deze werd door
autocratische staten - op den duur dodelijk. Het Poolse
parlement, de sejm, had iets van een kerkelijk concilie,
meende Adam Mickiewicz in zijn voordrachten voor de
Parijse universiteit. Er werd veel nadruk gelegd op morele
overwegingen, er werd vee! naar het evangelie verwezen
en veel naar het Oude Testament, dat voor koninklijke al-
macht ook weinig goede woorden overhad.

De reformatie is door de szlachta ongetwijfeld meer op
haar politieke dan op haar theologische implicaties be-
oordeeld. In haar sterke individualisme voelde zij de behoefte
een ideologische rechtvaardiging te vinden voor haar positie,

I Laeuen, Polnische Tragödie.
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ook t.a.v. God. Bij Luther, die gehoorzaamheid aan de over-
heid eiste, voelde zij zich niet veilig. Calvijn, die zich voor
een vrije staat uitsprak, was veel meer hun man. Met hem
waren zij tegen de erfelijke macht en voor openbare ver-
antwoording. Het lijkt er echter op, dat de szlachta tot
de diepere achtergronden van het protestantis~ nooit
wezenlijk is doorgedrongen. De Poolse protestantse schrijvers
hadden eigenlijk meer aandacht voor de menselijke houding
in de wereld dan de houdings jegens God.

Mikolaj Rej (1505-1569), die men de vader van de Poolse
litteratuur noemt, ontwikkelde het beeld van de recht-
schapen edelman, voorzien van kwaliteiten die alleen bij
een lid van de szlachta konden voorkomen. Hij moest boven
de wisselvalligheden van alledag staan. Door deze eigen-
schap onderscheidde hij zich van andere standen en was
hij superieur. Om de deugden van de edelman was Rej
bekommerd en zijn zuiverheid ging hem ter harte. Rej dacht
dan ook niet aan sociale veranderingen, maar aan bescher-
ming en verheffing van de adellijke moraal, opdat de
szlachta haar plaats waardig zou blijven.
Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) was de meest

revolutionaire geest uit die tijd. Zijn boek over de hervorming
van de republiek 1) kon de Poolse censuur niet passeren
en werd daarom in Bazel uitgegeven.
Modrzewski deed een beroep op de szlachta om 'de eigen-

liefde te vervangen door de liefde voor de republiek'. Dat
betekent, schreef hij, dat alle mensen in deze maatschappij
samen met ons strijden voor ons allen, teneinde alle
individuen te beschermen, opdat zij met opgeheven hoofd
door het leven kunnen gaan. Modrzewski was een tegen-
stander van de lijfeigenschap en heeft zich fel gekeerd tegen
de verplichting voor de boeren om het land van hun land-
heren nooit te verlaten. Hij verlangde gelijkheid van rechten
voor allen, omdat allen van nut waren voor de republiek.
Van de drie grote Protestantse bewegingen, de Lutherse,

de Calvinistische en die van de Boheemse Broeders, heeft de
laatste de meest sociale koers gevolgd. De Boheemse
broeders en bewegingen die zich daarvan weer afsplitsten,
ontwikkelden gedachten die in staat waren het volk in

1) Commentatoriwn de republica emendanda (libri quinque).
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beweging te brengen, en deze mogelijkheid heeft de refor-
matie bij de szlachta misschien het sterkst in discrediet ge-
bracht.
Het is echter eenzijdig om de geestelijke ontwikkeling

van die tijd uitsluitend uit maatschappelijk gezichtspunt te
verklaren en we doen er de szlachta wellicht ook onrecht
mee aan. Oorspronkelijk was het veel meer het humanisme
dan de reformatie, dat in de geest van de szlachta een vrucht-
bare bodem ontmoette. Het humanisme was het dat haar
er toe bracht zich open te stellen voor de nieuwe denk-
beelden van de reformatie en het humanisme was het
waardoor zij weer van de reformatie vervreemdde.
Later, toen het katholicisme zich volledig hersteld had,

is er van de kerk een bomerende en fanatiserende invloed
uitgegaan, maar in de 16e en het begin van de 17e eeuw
bezat Polen nog de geestelijke ruimheid van het humanisme.
Daarom is dit tijdperk van de Poolse geestelijke ontwikke-
ling niet beter te kenschetsen dan door een karakteristiek
van het Christelijk humanisme, zoals die door H. W. Rüssel
wordt gegeven: 'De Christelijke humanist is geen man van
de strijd, maar van de vrede. Zijn leven kent geen hevige
innerlijke crises. Men vindt bij hem niet de uitputtende,
bittere gevechten tussen God en de duivel, die voor de
grootste genieën der mensheid zo kenmerkend zijn. Zijn
uiteenzetting met de oerrnachten des levens heeft iets koels,
iets bedachtzaams, zoals men een klassieke tekst op ver-
schillende manieren kan interpreteren. ( ... ) De Christe-
lijke humanist gelooft niet, dat de hoogste waarden van de
mensheid doordrenkt moeten zijn van de zweetlucht van
moeite, arbeid en inspanning. Hij geeft de voorkeur aan een
harmonische deugd, die zich aanbiedt met de vanzelf-
sprekendheid en de moeiteloosheid van het aesthetische.
( ... ) Op grond van zijn aristocratisch principe is het
Christelijk humanisme ook steeds conservatief gebleken in
de ware zin van het woord: 1)
Deze karakterisering van Rüssel is m.L sterk van toe-

passing op de geestesgesteldheid van de Poolse aristocratie
in de Poolse gouden eeuw. Nog eeuwenlang zullen haar
beste uitingen uit de bron van het oude humanisme vloeien.

1) Gestalt eines Christlichen Humanismus.
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jerzy Ho/zer

POLEN TUSSEN DE WERELDOORLOGEN

Toen na meer dan een eeuw van onvrijheid en verdeeld-
heid in 1918 Polen onafhankelijk werd, was de oude poli-
tieke orde van Europa aan het wankelen. Welke plaats de
Poolse staat in de nieuw opkomende orde zou innemen,
werd in veel mindere mate bepaald door de eigen politiek
dan door de internationale ontwikkeling. Polen immers was
een staat van middelbare grootte en kon slechts in beperkte
mate zijn eigen lot bepalen.
Aan de oostgrens stonden het revolutionaire en het con-

tra-revolutionaire Rusland tegenover elkaar - het laatste
gesteund door de buitenlandse interventie. De uitkomst van
de strijd viel nog niet te bepalen. Wel was duidelijk dat het
begrip Rusland geheel nieuwe vormen zou krijgen. Bepaal-
de excentrische bewegingen in het oude tsarenrijk zouden
wel eens tot vorming van afzonderlijke nationale staten
kunnen leiden.
Een onbekende factor was ook het verslagen Duitsland.

Tot 1923 viel hier geen beslissing in de machtsstrijd. De
heersende partijen werden bedreigd door het communisme
en door de contra-revolutie van de epigonen van het Kai-
sertum, terwijl ook het fascisme reeds het hoofd opstak.
De verhouding van Frankrijk en Groot-Brittannië tot

Polen hing nauw samen met hun Europese plannen. Frank-
rijk, dat streefde naar de vorming van een wit Rusland,
wilde Polen tot een tegelijkertijd anti-Duitse en anti-Sowjet-
russische macht maken. Zolang er geen wit Rusland was,
moest Polen dit vervangen als bondgenoot van Frankrijk
tegen Duitsland. Engeland echter voelde niets voor een
sterk wit Rusland als potentiële Franse bondgenoot en het
wenste dus ook geen sterk Polen als vervanger van dat
Rusland. Bovendien wilden de Engelsen Duitsland niet te
zeer verzwakken.
Er waren nog andere dan politieke factoren die de inter-

nationale situatie bepaalden. De al gedurende vele decennia
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steeds sterker wordende nationale gevoelens in Polen en
de omringende landen hadden na de oorlog tot een krachtig
nationalisme geleid. Zo werd midden- en oost-Europa na
1918 gekenmerkt door een strijd van allen tegen allen. Wat
Polen betreft betekende dit conflicten met de Oekrainers,
Litauers en Tsjechen, afgezien van de algemene conflicten
met Duitsland en Rusland. Zij die in die jaren de Poolse
buitenlandse politiek bepaalden, stelden twee basis-pro-
gramma's op. Aan deze programma's zijn de namen verbon-
den van de twee meest vooraanstaande politieke figuren uit
de eerste jaren van Polens zelfstandigheid: Pilsudski en
Dmowski.

Pilsudski vreesde bovenal het ontstaan van een wit
Rusland. Hij ging er van uit, dat een langdurige burger-
oorlog in Rusland voor Polen het voordeligst zou zijn.
Mocht deze evenwel met de overwinning van één van de
partijen eindigen, dan verkoos hij de bolsjewieken. Polen
zou dan op westelijke steun kunnen rekenen. Tevens be-
greep hij echter dat Polen alleen dan zou kunnen functio-
neren als het zou kunnen beschikken over een eigen politiek
en militair potentiëel van de nodige omvang. Binnen zijn
etnische grenzen zou Polen nooit de rol van het voorge-
borchte van het kapitalistische Europa kunnen spelen.
Daarop kon het sterkere Duitsland eerder aanspraak maken.
Volgens Pilsudski kon Polen slechts een bestendig staats-
organisme worden als het een multinationale staat kon
vormen, die zich ver naar het oosten voorbij het door Polen
bevolkte gebied moest uitstrekken.

Zolang de uitslag van de Russische burgeroorlog onzeker
was, streefde Pilsudski slechts in beperkte mate naar de
verwerkelijking van zijn plannen. Op het moment dat de
beslissende strijd tussen revolutie en tegenrevolutie uitbrak,
beloofde hij het Sowjetbewind zelfs zich voorlopig van alle
activiteit tegen dat bewind te onthouden. Pas in 1920 rukte
hij op naar de Oekraine en veroverde Kiew. Daarna leed
hij een zware nederlaag en moest overhaast tot bij War-
schau terugtrekken. Niet eerder dan in augustus was hij
weer in staat tot een tegenaanval. Het Sowjetleger werd
naar het oosten gedreven, maar de federatieplannen moest
Pilsudski opgeven. Hij had niet zozeer de Poolse krijgs-
macht overschat als wel de Russische onderschat. Hij onder-
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schatte ook de kracht van de sociale beweging op Bjelo-
russisch en Oekrains gebied.

Aan de oostkant vormde zich een Polen zoals Dmowski,
Pilsudski's voornaamste antagonist, het graag zag. Als
nationalist was Dmowski zich bewust van de kracht van
nationale bewegingen. Zijn ideaal \~as dus een Polen met
een overwegend Poolse bevolking, dat in staat moest zijn
ernstige nationale conflicten te vermijden. In grote lijnen
zou Polen de omvang moeten hebben die het kreeg bij het
Pools-Sowjetrussische vredesverdrag van Riga (1921), zodat
het behalve etnisch Poolse gebieden alleen die niet-Poolse
gebieden zou omvatten waar een aanmerkelijke Poolse min-
derheid woonde. Dmowksi rekende echter op het tot stand
komen van een wit Rusland. Polen zou geen satelliet mogen
worden, het zou evenmin een grote mogendheid zijn, maar
een middelgrote staat, steunend op een machtiger nabuur
- maar toch een staat, die in zijn binnenlands beleid onaf-
hankelijk moest zijn.

De overwinning van het rode Rusland op het witte en
het mislukken van Pilsudski's federatiegedachte leidden
echter tot schipbreuk van beide buitenlands-politieke pro-
gramma's.

Totnutoe bleef de kwestie van de westgrens onbesproken.
De zaken lagen daar in feite eenvoudig. Ondanks zijn
nederlaag was Duitsland te sterk gebleven dan dat Polen
langs gewapende weg veel meer zou kunnen verkrijgen dan
wat de westelijke mogendheden bereid waren het toe te
kennen.

Pilsudski en Dmowski verschilden slechts van mening
over de tactiek. Dmowski besteedde vooral energie aan een
politiek optreden in het nationale strijdperk. Pilsudski,
intensiever gericht op het oosten, ging ermee accoord dat
de diplomatieke actie inzake de westgrens werd gevoerd
door zijn concurrent. Wel trachtte hij het Poolse bevolkings-
deel in de betwiste westelijke gebieden op te wekken zich
militair te organiseren. Al in 1918 had Polen na een gewa-
pende opstand het zogenaamde Grootpolen verkregen. Deze
gebiedsuitbreiding werd door het Verdrag van VersailIes
gesanctioneerd. Bovendien wees dit aan Polen een deel van
Pommeren toe, maar zonder Dantzig, dat een vrije stad
werd. Over het lot van o.a.Oppersilezië zouden plebiscieten
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beslissen. Het eerste plebisciet eindigde met een Poolse
nederlaag. In Oppersilezië stelde de Poolse bevolkingsgroep
tegenover de vóór het plebisciet ondernomen Duitse terreur-
pogingen tweemaal een opstand. En toen na de volksstem-
ming van 1921 de coalitie-commissie onder druk van
Engeland bijna heelOppersilezië aan Duitsland wilde
toewijzen - wat niet in overeenstemming was met de uit-
slag - brak opnieuw een opstand uit. Het grootste deel van
het Silezische industriegebied werd toen toegewezen aan
Polen.
Zo werden de hoofdproblemen van de territoriale vorm-

geving opgelost. De 'Nationale Democratie', de partij van
Dmowski, stelde een nauwe band tussen Polen en Frank-
rijk voorop. Deze band kon weinig effectief zijn, doordat
Frankrijk om geografische redenen maar beperkte hulp zou
kunnen bieden. De zwakte van deze conceptie bestond
vooral hierin, dat Frankrijk zich na de eerste wereldoorlog
niet doeltreffend kon verzetten tegen het Britse streven naar
een gedeeltelijk herstel van Duitsland als grote mogendheid.
Tenslotte zocht de Franse regering, uit vrees voor isolatie,
zelf toenadering tot Duitsland, wat leidde tot de verdragen
van Locarno (1925). Deze garandeerden de grenzen van
Duitsland en zijn westelijke buren, maar stonden toe dat
jegens Polen druk kon worden uitgeoefend om het tot
concessies inzake de grenzen te bewegen. Zo ondermijnde
de zwakke Franse politiek die van de Nationale Democratie
in Polen.
Een andere gedachte leefde in de kringen om Pilsudski.

Hier streefde men naar een aaneensluiting van de landen,
die aan de Sowjet-Unie grensden. Deze zouden dan een
anti-Sowjetblok moeten vormen onder Poolse hegemonie.
Men hoopte dat dit blok de steun van Engeland zou krijgen
en de sympathieën van dit land voor Duitsland zou ver-
zwakken. Hiervan kwam evenwel niets, doordat de betref-
fende landen geen heil zagen in een bondgenootschap met
Polen.
Toen de dagen van het parlementair-democratische Polen

hun einde namen - 1926 - hadden alle concepties van de
buitenlandse politiek schipbreuk geleden. Hierin bracht ook
de door Pilsudski doorgevoerde staatsgreep in mei 1926
geen verandering. Ook hem stond geen andere weg open
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dan een laveren tussen de onderlinge tegenstellingen van
de sterkere mogendheden. Wel verschafte de binnenlandse
stabilisatie Polen een gunstiger positie. Pilsudski manoeu-
vreerde met succes dank zij het slechter worden van de
Brits-Sowjetrussische betrekkingen en de onrust in het
Duitsland van de crisisjaren '29-'33. Polen werd zo tot een
reserve-macht in het oosten voor het geval de Engelse plan-
nen voor na een overwinning van het fascisme of commu-
nisme in Duitsland zouden mislopen.
Ingrijpende veranderingen hadden pas na 30 januari

1933 plaats, de dag van HitIers machtsgreep. De nasleep
van deze gebeurtenis zou het Poolse volk de grootste be-
dreiging van zijn bestaan en de zwaarste verliezen in zijn
geschiedenis brengen. Maar in eerste instantie veranderden
de Europese krachtsverhoudingen op een voor Polen gun-
stige wijze. Zowel Frankrijk als Engeland en ook de
Sowjet-Unie voelden zich bedreigd door het Duitse gevaar.
HitIers optreden isoleerde Duitsland en Polen verkreeg
tegenover dat land algemene steun. In die situatie moest,
aanvankelijk tenminste, de druk van Duitsland op Polen
verminderen. In Polen kreeg men de overtuiging dat de
nieuwe verhoudingen het laveren tussen de grote mogend-
heden vergemakkelijkten. Het verlangen de nieuwe situatie
te benutten bracht de Poolse staatslieden ertoe in 1934 met
Duitsland een non-agressiepakt te sluiten. Sommigen meen-
den zelfs, dat men een grotere toenadering tot Duitsland
moest zoeken. Mocht dit leiden tot gebiedsafstand in het
westen, dan kon men zich schadeloos stellen door een
Duits-Poolse aanval op de Sowjetunie. Maar binnenlandse
tegenstand verhinderde tenslotte een zo nauwe samenwer-
king met Duitsland.
Bij de Anschluss van Oostenrijk legde Polen de nadruk

op zijn neutraliteit. In de Sudeten-kwestie steunde het
Duitsland. Zelfs ging het er toe over het sinds 1918 omstre-
den gebied om Cieszyn te annexeren. Het verzette zich
tegen interventie van de westelijke mogendheden en ver-
wierp het plan om Sowjetlegers door Polen te laten trekken.
Men vreesde dat de komst van zulke legers een einde zou
maken aan het kapitalistische Polen. Aan de andere kant
onderschatten de Poolse staatslieden de gewelddadige ex-
pansie van Hitler-Duitsland en leefden in de waan - met
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een groot deel van de rest van de wereld - dat Duitsland
zich zou tevreden stellen met Oostenrijk en Tsjechoslowa-
kije.
Dat zij het meest van al bevreesd waren voor het ontstaan

van een anti-Duits blok met de USSR als partner toonde
de nu volgende periode. De Duitse expansie richtte zich
tegen Polen, het non-agressiepakt werd van Duitse zijde
opgezegd en territoriale eisen werden gesteld. De Poolse
weigering om een verbond aan te gaan met de Sowjetunie
leidde rechtstreeks tot het Duits-Russische verdrag van
1939. Dat bepaalde o.a. dat Polen, als het door Duitsland
zou. zijn overwonnen, in invloedssferen van de beide mo-
gendheden zou worden verdeeld. Hiermee had voor de
Poolse politiek de ruimte om te manoeuvreren opgehouden.
De positie van Polen tussen de wereldoorlogen was dus

in alle opzichten onstabiel. Dit maakte dat het politieke
krachtenspel niet resulteerde in de vorming van een rege-
ring, die een mandaat van vertrouwen van het volk bezat.
Deze regering was evenmin in staat om krachtig, effectief
en consequent een eenmaal gekozen politieke lijn te volgen.
In 1918 hadden drie groeperingen de strijd in Polen

aangebonden; een revolutionaire linkervleugel, een linkse
'onafhankelijkheids'-groepering en een rechtervleugel. De
eerste was de Communistische Poolse Arbeiderspartij, stre-
vend naar een hervorming langs revolutionaire weg. Zij
steunde echter op te zwakke sociale groepen; de arbeiders
van de steden en het platteland. De Poolse boer vertoonde
in het algemeen geen revolutionaire neigingen. Hij wenste
wel een landhervorming en de verdeling van het groot-
grondbezit, maar dan langs parlementaire weg. De commu-
nisten kwamen tot het inzicht, dat de zaak van de revolutie
slechts gediend was door nauwe samenwerking met de
revolutionaire bewegingen in Rusland en Duitsland. Deze
nauwe banden zouden echter de Poolse onafhankelijkheid
verzwakken, misschien zelfs teniet doen. Toen het Russische
communisme verwikkeld raakte in een langdurige burger-
oorlog en het Duitse bij de eerste botsing ineenzakte, waren
de kansen voor het Poolse communisme verkeken.
De onafhankelijkheidsgroep was een conglomeraat. Naast

de eigenlijke partijorganisaties was er een maffia-achtige
kring rondom Pilsudski. Deze had een sterke invloed in het
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leger. Tot de linkse onafhankelijkheidsbeweging behoorden
de Boerenpartij, de Socialistische Partij en de partij van de
radicale intelligentsia. Zij propageerden geleidelijke sociale
hervormingen, met name de hervorming van de landbouw.
De leidende rol van Pilsudski in die groep steunde vooral
op de traditie van zijn vroegere activiteit. Hij wilde nu ook
de door rechts erkende leider worden, maar deze erkenning
bleef uit. Tegenover het democratisch program van de
onafhankelijkheidspartij zelf stond hij onverschillig. Zijn
eigen program kwam, afgezien van de buitenlandse politiek,
neer op een bestendiging van zijn machtspositie. Het con-
glomeraat erkende hem als zijn politieke leider en stelde
hem het organisatie-apparaat ter beschikking. Zo hielp men
mede aan het bouwen van de legende rondom de Leider.
Men meende dat het verzet van rechts tegen Pilsudski deze
steeds sterker zou binden aan het kamp dat men democra-
tisch zou kunnen noemen.

De rechtervleugel verbond in zijn program de militaire,
traditionele anti-Duitse gezindheid met de al even oude
traditie van de Nationale Democratie. Dank zij de nationa-
listische propaganda bezat deze vleugel grote aanhang,
maar hij was vooral nauw met de bezittende klasse verbon-
den. Men streefde er naar een sociaal conservatieve staats-
inrichting, waarin niet alleen privileges van bezit en sociale
positie, maar ook privileges van Polen tegenover niet-Polen
en van katholieken tegenover niet-katholieken zouden geI-
den. Men paste zich bij de algemene democratisatie aan,
legde zich neer bij een democratische staatsstructuur, maar
waar mogelijk wenste men toch die democratie in te per-
ken. Die rechtervleugel was bereid tot een tijdelijke erken-
ning van Pilsudski als staatshoofd, maar verwierp zijn
aspiraties van de rol van leider van het volk en wilde na de
periode van sociale onrust het volledig bezit van de macht.

In deze verhoudingen aanvaardde Pilsudski in 1918 de
regering. Hij stelde een regering van de linkse onafhanke-
lijkheidsbeweging samen. De rechtervleugel weigerde deel-
name omdat hem geen meerderheid was gegarandeerd. On-
der minister-president Moraczewski bestreed men de
communisten, die streefden naar machtsovername door
middel van de raden van arbeidersafgevaardigden. Van de
andere zijde kwamen aanvallen van de rechtervleugel,
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waartegen men zich niet krachtig verzette, overeenkomstig
de directieven van Pilsudski. Toen er een compromis werd
bereikt tussen Pilsudski en de rechtsen trad Moraczewski
af. Dat compromis beantwoordde voor beide zijden niet
aan de verwachtingen. Rechts ging van openlijke vijand-
schap over tot een vreedzame oppositie. Dit betekende niet,
dat er een onmiddellijke machtspositie voor rechts bestond,
want het nieuwe kabinet onder Paderewski omvatte juist
enkele van de meest weifelende en gematigde figuren uit
het rechtse kamp. Naast dezen waren er ministers die eer-
der persoonlijk met Pilsudski waren verbonden dan dat zij
tot de democratische partijen behoorden.
Deze compromis-toestand bleef, ondanks kabinetswisse-

lingen, tot midden 1920 gehandhaafd. In dat jaar brak de
oorlog met de Sowjets uit. Er kwam binnenslands een
volledige, zij het kortstondige wapenstilstand tussen de
partijen tot stand. Onder leiding van de boerenpoliticus
Witos ontstond een coalitie-regering van nationale verde-
diging, naar buiten gericht tegen de Sowjetunie, naar bin-
nen tegen de communisten. Er werd eenstemmig een wet
aangenomen betreffende agrarische hervormingen. Deze
moest de uitwerking van de Russische sociale veranderin-
gen op de Poolse boeren verzwakken.
Dat samengaan van alle anti-Sowjetrussische en anti-

communistische krachten overleefde het einde van de oor-
log niet. De strijd tussen demokratisch en rechts laaide op
tijdens de voorbereiding van de eerste grondwet. Deze
grondwet werd een compromis tussen links en rechts. Voor-
al aan de aspiraties van Pilsudski werd een gevoelige slag
toegebracht. De rol van president - waarop Pilsudski aan-
spraak maakte - werd een uitsluitend representatieve. Al
met al resulteerde er toch een constitutie van democratisch
karakter, geschikt voor een stabiele staat. Doordat het
Poolse volk echter was verdeeld in kampen en kampjes
vergrootte de grondwet eigenlijk de algemene zwakte, de
instabiliteit en het inconsequente gedrag van de regering.
Het morele crediet van alle partijen, die aan het parlemen-
taire spel deelnamen, daalde. Er ontstond een gevoel van
onbehagen over de practijk van de democratie en het
verlangen om deze te wijzigen of te beperken.
De jaren '21-'26 kenmerkten zich door een gesloten
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cirkel van kabinetswijzigingen, alles in overeenstemming
met de grondwet, maar men kwam niet uit de economische
en politieke moeilijkheden. Dit verwekte wrevel en tenslotte
afkeer bij de bevolking. In 1926 kwam men tot de slotsom,
dat het zo niet verder ging. Hiervan maakte Pilsudski
gebruik door de grondwet opzij te schuiven en zijn dicta-
toriaal bewind te vestigen. I

Hij begon met maatregelen tegen rechts. In feite kon hij
niet alleen rekenen op steun van links - korte tijd kreeg hij
die zelfs van de communisten - rr\aar hij kreeg ook die van
een aanzienlijk deel van de recht~rvleugel. Pilsudski kwam
namelijk met een dermate vaag ptogramma, dat elke partij
kon hopen op een andere ontwikkeling na de machtsover-
name. De strijdleuze werd de gezondmaking - sanatie _
van de Poolse verhoudingen. Hij had de touwtjes echter
stevig in handen genomen en sloeg elke vorm van openlijke
samenwerking met de partijen af. De staatsgreep volvoerde
hij met steun van dat deel van het leger dat hem gehoor-
zaam was. Na zijn optreden verklaarden de democratische
partijen zich aan zijn zijde. Maa~ die verklaring was niet
meer dan een weerklank van de ~teun die de meerderheid
van de hoofd- en handarbeiders hèm reeds had verleend en
ook van de sympathie waarmee e~n aanzienlijk deel van de

Iboeren de staatsgreep had ontvangen.
Enkele dagen waren voldoende' om het hele staatsbestel

te doen instorten. De regering za~ af van haar volmachten,
de staatspresident Wojciechowski deed afstand. Pilsudski
werd dictator en bleef dat tot aan zijn dood. Hij verkreeg
van het verbijsterde en gedesoriënteerde volk blanco vol-
machten.

Men kan de staatsgreep ook nog van een andere kant
bezien. Toen hij werd doorgevoerd, had de op Franse leest
geschoeide parlementaire democratie bijna geen aanhangers
meer. Belang bij het stelsel hadden slechts de groepen die
tussen links en rechts stonden. Hun onevenredig grote in-
vloed kwam voort uit het feit ddt zij de wijzer vormden
van de weegschaal die beide rivaliserende kampen in even-
wicht hield. Indien de rechtervleugel had gezegevierd, zou
de staatsgreep door deze op gelijksoortige wijze zijn benut.

Na de staatsgreep voelde de democratische linkervleugel
zich overwinnaar, maar zo enthousiast als de aanhang was,
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zo bezorgd waren de leiders van de partijen. De voor de
linkervleugel gunstigste oplossing zou zijn dat Pilsudski een
streep zou halen door de periode van voor de staatsgreep
en nieuwe verkiezingen zou uitschrijven. Deze zouden on-
getwijfeld een meerderheid voor het democratische kamp
opleveren. Dan zou de nieuw gekozen se;m een grondwets~
wijziging moeten goedkeuren en Pilsudski als leider van het
democratische kamp legaliseren.

De rechtervleugel miste in de dagen van de putsch een
grote kans. Dat kwam doordat men het niet waagde als
eerste tegen de grondwettelijke normen in te gaan. Aan de
ene kant vestigde men hoop op parlementaire combinaties,
aan de andere kant stelde men een omwenteling naar Ita-
liaans model - Mussolini - voor. Men koos voor het eerste
omdat dat veiliger leek. Het rechtse kamp kon nu echter niet
meer hopen langs parlementaire weg aan de macht te
komen. De tweede weg bleef open, maar hier was Pilsudski
het voor. Tegen zijn dictatuur trachtte rechts een program
te formuleren dat kans had op de populariteit van brede
bevolkingslagen. Zo'n program trachtte de ervaren natio-
nalistische ideoloog Dmowski op te stellen. Hij beoogde
een organisatie van duidelijk fasciserende aard, het Kamp
van Groot Polen. Dmowski c.s. zagen hierin een middel tot
totalitaire organisatie van het Poolse volk. Maar hij was
groot geworden in de atmosfeer van de 1ge eeuw. Zijn plan
voor het Poolse fascisme had een onmiskenbaar 1ge eeuws
stempel. Het ontbrak hem aan durf om dat program aan te
lengen met wat sociale demagogie. Ook waagde hij het niet
het Kamp rechtstreeks in de strijd te werpen en te begin"'
nen met het opbouwen van een totalitaire beweging. Hij
begreep niet dat daarin het wezen lag van het fascistische
organisatiesysteem. Wat hij in het leven riep, was een
propagandistische en opvoedende organisatie. Een eigenlijk
fascisme van rechtsen huize kwam pas op toen zijn jongere
discipelen de zaak gingen herzien.

Intussen volgde Pilsudski zijn eigen lijn. Hij ontbond de
gecompromitteerde sejm niet, wijzigde de grondwet niet en
weigerde om zichzelf tot president te laten kiezen. Mede-
werking zoch hij bij individuele democratische politici, en
wel bij diegenen die zijn bevel lieten gaan boven de direc-
tieven van de eigen partijleiding. Zo vormde hij een nieuw
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politiek kamp zonder partij-organisatie, dat de Sanatie werd
genoemd. Hij tartte de democratische groeperingen door
contacten te leggen met conservatieve kringen. Tegelijker-
tijd perkte hij de democratische vrijheden in. Ook liet hij
de linkse partijen uithollen. Door deze politiek hoopte hij
de steun van het volk te verkrijgen. Daarbij trachtte hij de
methodes te vermijden, die elders door het fascisme werden
gelanceerd. Liever nam hij de pose aan van het traditionele
bonapartistische dictatortype. Hij proclameerde geen natio-
nalistische leuzen. Met name ontbreekt ook maar één uit-
spraak van antisemietische aard. Hij schiep weliswaar een
totalitair regime maar geen totalitaire organisatie van volk
en maatschappij. Eigenlijk bleef hij net als Dmowski een
staatsman in 1ge eeuwse stijl. Deze houding wekte van
meet af aan de bezorgdheid van zijn medewerkers. Immers
wat moest er gebeuren wanneer Pilsudski zou sterven?
Pilsudski's politieke lijn moest de democratische linker-

vleugel naar de oppositie drijven, wilde die nog iets te
betekenen hebben. Dit proces dwong Pilsudski ertoe aan te
tonen - in Polen zelf zowel als naar buiten - dat de vóór
1926 geldende politieke krachtsverhouding, de periode van
partijen met wezenlijke politieke invloed, niet meer bestond.
Maar ook dat de dictator het vertrouwen van de meerder-
heid van de bevolking bezat. Men kwam tot de oprichting
van het 'Partijloze Blok van Samenwerking met de Rege-
ring'. Dit Blok had overigens slechts een representatieve
functie en de komst ervan veranderde niets aan de situatie.
De voorstanders van de Sanatie schrokken echter van de
verkiezingsnederlaag van het Blok: de dictatuur had geens-
zins de instemming van de meerderheid van de bevolking.
De oorzaak van de nederlaag lag in het feit dat ondanks de
gunstige economische toestand het bewind de binnenlandse
tegenstellingen niet had kunnen verminderen, zelfs niet in
schijn. Hoewel ten achter bij vele andere Europese staten
was de Poolse bevolking toch te rijp en te zeer politiek be-
wust en actief om een regering te steunen, die geen pogin-
gen deed sociale of nationale hervormingen door te voeren.
De democratische linkervleugel ging er nu toe over de

dictator te provoceren, met steun van de tussen links en
rechts staande partijen. Zo kwam in '29 een verbond tot
stand, Centrolew (Centrum-links) genaamd, dat eendrach-
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tig optrad in de sejm en massabetogingen hield tegen de
dictatuur. De Sanatie greep krachtig in. Dit deed zij door
de politieke leiders te arresteren en in '30 nieuwe, in een
intimidatie-sfeer gehouden, verkiezingen te organiseren.
Maar deze terreur, van boven af en zonder de voor het
fascisme kenmerkende indoctrinatie en organisatie van het
volk, kon slechts een eenmalig, uiterlijk effect sorteren.

Aanzienlijke wijzigingen ondergingen daarna de opposi-
tiepartijen. De voortgang van de economische crisis leidde
tot een grotere populariteit van de communisten. De Cen-
trolew viel uiteen toen bleek dat een terugkeer naar het
parlementair-democratische stelsel zonder gewelddadige
omwenteling irreëel was. Rechts werden de fascistische
strevingen sterker, zij het dat er ook nu nog van een conse-
quent overgaan naar het fascisme geen sprake was. De
Sanatie bleef aan het bewind, steunend op de autoriteit van
Pilsudski, en dank zij haar administratief apparaat, maar
ook dank zij de hulpeloosheid van de tegenstanders.

Maar nog voor de dood van Pilsudski, in '34, kwam het
bij de oppositiepartijen tot een hergroepering. De zege van
het hitlerisme in Duitsland versterkte de fasciserende be-
wegingen in Polen, maar ook de antifascistische tegenbewe-
ging. Het eerst deden zich de veranderingen voor bij de
communisten, die in Polen zo goed als elders in Europa de
volksfrontidee gingen propageren. Zij waren voor de mobi-
lisatie van alle democratische krachten in de strijd tegen het
fascisme. Ofschoon de links-democratische partijleidingen
besloten het communistische aanbod af te wijzen, valt er na
'34 toch een verzwakking van de strijd tussen de commu-
nisten en de democratische partijen te constateren: Dit
maakte een grotere activiteit tegen het regeringskamp en
tegen het fascistische offensief mogelijk.

Na de dood van Pilsudski ontstond er voor de regering
een periode van crisis en zocht men naar een nieuwe poli-
tiek. Slawek, premier op dat moment, stelde voor om het
Partijloze Blok op te heffen, alsook alle partijen, en naar
fascistisch model één totalitaire organisatie op te richten.
Hij was echter niet opgewassen tegen de strijd tussen Pil-
sudski's diadochen, die gebruik maakten van de zojuist
goedgekeurde grondwet van '35. Deze legde de uitvoerende
macht in handen van de president. Dit had, volgens Pilsud-
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ski's plannen, juist Slawek moeten zijn. Toen de dictator
stierf, vonden er echter geen verkiezingen plaats. Moscicki,
op dat moment de enige representatieve figuur in het Kamp,
bleef president. Hij werd, zelfs voor de Sanatie onverwacht,
tot een van de hoofdpretendenten voor de functie van
regeringsleider; en hij verkreeg deze positie dan ook.

Onder de Sanatie-leiders bevond zich Pilsudski's opvol-
ger als bevelhebber der strijdmachten, generaal Rydz-Smig-
ly. Deze maakte eveneens aanspraak op de erfenis van de
dictator.

De noodzaak om in te grijpen bleek uit de verkiezings-
uitslag van '35. Daar de candidaats telling beperkt was,
besloot de oppositie deze verkiezingen te boycotten. On-
danks de toegepaste druk en allerlei geknoei kwam volgens
de officiële cijfers nog niet de helft van de kiesgerechtigden
op. Dit werd een nederlaag voor Slawek en zijn groep. In
het najaar aanvaardde hij zijn ontslag als premier. Het
Partijloze Blok werd ontbonden, waarbij men rekende op
het snelle tot stand komen van een nieuwe totalitaire orga-
nisatie. Slawek was echter niet in staat dit te realiseren.
Er ontstond een nieuwe machtsstrijd tussen Moscicki en
Rydz-Smigly. De laatste maakte in '36 een forse politieke
ommezwaai naar de zijde van Slawek. Op zijn initiatief
ontstond in '37 het 'Kamp van Nationale Aaneensluiting',
dat een totalitaire organisatie van het volk wilde doorvoe-
ren. Tegelijkertijd poogde Rydz tot overeenstemming te
komen met de fascistische groepen. Deze hadden in '34 het
op hitleriaanse leest geschoeide 'Nationale Radicale Kamp'
gesticht, dat met een anti-kapitalistische sociale demagogie
opereerde.

Intussen versterkte ook de grote rechtse partij, de Natio-
nale Democratie, in een concurrerende propaganda de
fascistische tendenzen. De democratische partijen waren
bevreesd voor een al te radicale strijd tegen de dictatuur,
omdat hiervan de communisten konden profiteren. Maar zij
vreesden ook een overwinning van de Rydz-groep op die
van Moscicki. Daarom zochten zij contact met deze laatste.
De pogingen tot fascisatie bereikten hun hoogtepunt in de
herfst van '.37, toen de groep om Rydz een nieuwe staats-
greep voorbereidde, die ook tegen de concurrenten in de
Sanatie was gericht. Maar tegenstand binnen de Sanatie,
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o.a. van de militaire leiders, dwong Rydz ervan af te zien.
In '38 werd de Communistische Partij Polen opgeheven.

Dit vormde een onderdeel van de repressie-actie die door
Stalin werd gevoerd. Boven de overige partijen tekende
zich de dreiging af van de naderende oorlog, die de voor-
bereiding van een gezamenlijke verdediging gebood. De
vermindering van de politieke strijd betekende niet, dat de
Sanatie steun onder de bevolking zocht. Wel leverden de
laatste verkiezingen, van '38, ondanks boycot van de oppo-
sitie, een aanzienlijk hoger stemmental op, maar dit kwam
misschien door een betere wijze van knoeien.
Dit is dan de balans van de Poolse politiek tussen de

wereldoorlogen. De grondproblemen van het bestaan der
Poolse natie - behoud van de onafhankelijkheid en verhef-
fing van het levenspeil - waren niet opgelost.

(Vertaling dr. T. Eekman).
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Pszisko ]acobs

DOWIDZENIA

Het indertijd afschuwelijke plaveisel van de hoofdstraat
van Podzamce naar en door Wieruszow is vervangen door
een asfaltweg. Wanneer wij er overheen djden, glijdt een
glimlach van verrukking over onze gezichten. Bij de rivier
is een zwemgelegenheid met een kampeerterrein gemaakt,
er staan weer meer nieuwe huizen en, 0 wonder, in Pieczyska
is een nieuwe school gebouwd. Wanneer wij hier gaan kijken,
komt een man te voorschijn, die vraagt, of wij naar binnen
willen. Hij lijkt een concierge maar blijkt de hoofdonder-
wijzer te zijn. Met niet geringe trots toont hij ons het gehele
gebouw, de inrichting, de banken, radiogramofoon, luid-
sprekers in alle lokalen, sportruimte, sportartikelen, sanitair,
waterpomp, de getegelde kachels en de dubbele ramen.
Inderdaad is het verschil met de oude school heel groot.
Dat was één lokaal, van vijf bij acht meter, zonder water,
met gaten in de vloer, zonder toilet, en dan nog twee
gehuurde kamers in afzonderlijke privé-woningen. In de
nieuwe school is zelfs gelegenheid om meegebracht eten
te verwarmen. Ik houd niet van schoolmeesters, maar deze
vind ik sympatiek, omdat hij kinderlijk verheugd is over de
nieuwe school en omdat hij een zo zuiver pools spreekt, dat
ik hem woord voor woord kan verstaan.

Het karakter van het bouwen is aan het veranderen.
Steeds minder pleegt men individueel en dus zeer on-
ekonomisch te werk te gaan. Men bouwt op grotere schaal,
in grotere omvang, met gebruikmaking van machines en
onder toepassing van moderne arbeidsmethoden. Arbeids-
techniek en planmatige organisatie zijn terreinen, die een
steeds grotere aandacht en beoefening vinden. Maar als
altijd in die gevallen, waar een heel andere produktiewijze
- de industriële - moet worden doorgevoerd, duiken er
voor elke overwonnen moeilijkheid nieuwe op. Tijdens een
gesprek met een student bleken ekonomie, psychische kon-
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stellatie van het volk, tradities, geografische ligging en
samenstelling van de beroepsbevolking zo nauw met elkaar
verweven, dat men slechts kon slagen door 'zichzelf op te
trekken aan zijn haren'. Maar er is begonnen, veelomvattend,
op alle gebieden, aan alle fronten.

De waardering voor de maatregelen is van de zijde van
de bevolking gering. Nagenoeg iedere pool wil een stukje
grond achter de hand hebben, ongeveer zoals indertijd hier
de arbeiders in de strokarton- en aardappelmeelfabrieken.
!\Jen voert als argument aan, dat er dan altijd eten in huis
is, maar vergeet, dat ieder stukje grond bewerken een ge-
weldige versnippering van kracht en tijd is. Men ziet dit
niet, omdat men de eigen arbeid niet telt. Het is een een-
voudig sommetje - dat ik verscheidene keren voor hen heb
gemaakt: zoveel maal het uurloon, dat in een bedrijf wordt
verdiend, wordt zo- en zoveel zloty en daartegenover staan
dan aardappelen, groente en wat vlees. De prijs voor deze
laatste is enige malen hoger dan in de winkel.

De gesignaleerde instelling van de bevolking is een van
de belangrijkste oorzaken, dat de mechanisatie van de land-
bouw zo traag op gang komt. Mechanisatie veronderstelt
het gezamenlijk bewerken van de grond, zeker in Polen,
waar de grootgrondbezitters zijn onteigend. Gezamenlijk
bewerken op zijn beurt veronderstelt het op een of andere
wijze gezamenlijk bezitten. Dit ligt de gemiddelde kleine
boer niet, in Polen niet, elders niet. Men kan aanvoeren,
dat hij bevreesd is voor de toenemende macht van de staat.
Maar ook zonder die vrees zou hij er niets voor voelen.
Waarschijnlijk zal hierin eerst echt verandering komen, na-
dat de industrie een grote vlucht heeft genomen en deze
de mensen van het platteland heeft gelokt. Het bezit van
- een klein stuk - grond wordt dan oninteressant, zodat
grote stukken kunnen worden gevormd die dan koöperatief
en/of onder staatsbeheer zullen werken. Het boerenpro-
bleem is trouwens een wereldprobleem. Dit zal misschien
eerst zijn opgelost nadat voedsel op geheel andere wijze
dan thans wordt geproduceerd, niet langer via het proces
aarde-water-mest-zaad en via het dier maar in fabrieken, met
algentanks en door verwerking van het plankton uit de
oceanen. Als ik dit aan Babcia zou vertellen, zou zij menen,
dat ik sprookjes vertelde. En zij zou lachen, vriendelijk
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blijven en mij - plaagziek als zij is - met haar harde vingers
in mijn zij prikken.

'Hemyk van Teresa wil ook al naar \Vroclaw. Dan zal-ie
haar zeker geen geld meer geven. Nou ja, hij gaf haar
toch al nooit wat. Maar in de steden ligt het ongeluk. Alle
slechte mannen gaan erheen.'

De studnia - waterput - is in de laatste jaren niet
schoongemaakt. Bovendien is de houten bovenbouw ver-
vallen. Olof en Jan dringen er bij mij op aan hierin ver-
betering aan te brengen. Ik stap naar Babcia, de ietwat
mannelijke matriarch. Zij maakt bezwaren. Maar even later
zie ik Julka met haar konfereren. Toch duurt het nog een
dag, voordat de 'vergunning' afkomt. Ergens verderop moet
een betonnen ring te krijgen zijn. De jongens zijn intussen
al begonnen met slopen. Langs een stok daalt men af in
de diepte. Wat later is er een ladder van de buren en
begint het leeghalen met een emmer. Er wordt een massa
modder naar boven gehaald. De jongens werken in hun
zwembroek. Het ligt voor de hand, dat de bovenman zo
af en toe een halve emmer morst op de benedenman. Zij
zien er uit als moeraszwijnen. De kinderen rennen
schreeuwend heen en weer, beginnen elkaar met modder
te smijten, Babcia en Julka trachten tevergeefs hen hiervan
te weerhouden, roepend, dreigend, lachend, de buren
hangen schaterend en goede raad uitdelend over de hekken,
de kippen en ganzen mengen zich in het helse koor, zelfs
dziadek lacht met zijn tandeloze mond wijd open. Babcia's
appelgezïcht glimt als in haar beste jaren.
Nadat de rust is weergekeerd ligt er een berg modder bij

de geitenstal en is de put zonder water. Hout voor de boven-
bouw is er vrijwel niet. Maar die avond gaat men op roof
naar een vervallen en niet meer gebruikte schuur op de
velden. Dan is er dus hout. Nu nog de ring. Het is al avond
- de volgende dag - wanneer bekend wordt, dat wij paard
en wagen kunnen lenen. Een van ons verklaart, dat hij wel
een paard kan mennen. Bij de stal gekomen blijkt, dat het
dier weinig lust heeft nog wat te doen. Het was een lange,
warme dag geweest. En wij maken niet de goede geluiden.
Weer een andere buurman wordt gehaald. Hij ruikt naar
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wijn. Toch krijgt hij op wonderlijke wijze het paardje uit
de stal en gespannen voor. de lange, platte wagen. Het is
bijna donker. Het is niet ver. De ring wordt op de wagen
gerold. Langzaam rijden wij terug. Wij staan met zeven
man kaarsrecht op de wagen, als de oude romeinen op hun
strijdwagens. De hekken worden geopend. Met duidelijke
trots en breed gebarend komen wij op Babcia's erf. Het af-
laden gaat onder veel roepen, maar foutloos. De wagen wordt
gedraaid, de buurman-paardemenner praat aan één stuk
door, iedereen loopt in het donker tegen iedereen op. Aan
het tumult komt eerst een einde nadat wij de menner de
hand hebben geschud en sigaretten gegeven. De hekken
worden gesloten. Met geheven hoofden gaan wij aan de
gloeiende thee.
De volgende dag werd de ring geplaatst. Hij staat een

beetje uit het lood, maar dat komt door de eronder liggende
ringen. Met wat handigheid slagen wij erin de zaak optisch
te vernaggelen. De houten deksel wordt gemaakt en dan
moeten wij nog drie dagen wachten op het doorsijpelen
van het water. En wat zegt mij nu mijn arbeidsanalitische
kennis? Waar bleven de begrippen over metodiek, planning,
taakverdeling, tijdschema's? Ach wat, ik was een oude
romein onder de oude romeinen.
Het water in de put bleek later het helderste en smakelijk-

ste van het gehele dorp - volgens Babcia - en er werd niet
langer bij de buren gehaald maar deze kwamen naar haar.

Beneden op de weg tracht de man nog steeds zijn voor-
oorlogs Hatje op gang te krijgen. Hij is een van de velen,
die wij hier zagen repareren aan hun 'zelfganger', in de
steden en langs de buitenwegen. Die langs de buitenwegen
zijn als gestrande woestijnreizigers: de garages, die aan
herstelwerk doen, zijn zeldzamer nog dan de oasen. Het
vorig jaar had de Poolse Volksrepubliek met de Fiat-
fabrieken in Italië een kontrakt voor vele duizenden wagen-
tjes afgesloten. De prijs was laag, maar ook de kontraktuele
verkoopsprijs was dit. De leveranties begonnen en de poolse
regering verkocht tegen prijzen, die ver boven het overeen-
gekomen peil lagen. Niettemin wilden de poolse partiku-
lieren kopen, maar de Fiat-fabrieken voelden niets voor de
toegepaste verhoging na een scherpe prijs van hun zijde.
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En dus stopte de stroom. En dus blijven de aftandse
wagens op Polen's - overigens lUime - wegen. Meer dan
eens roepen de bestuurders onze hulp in. Maar één blik is
meestal voldoende. Dan is alleen goede raad goedkoop
en poseren wij als dokters, die de familieleden voorzichtig
op de hoogte trachten te brengen, dat er voor de patiënt
geen hoop meer is.

De autoriteiten - de kleine tenminste - beschouwen het
verlangen naar een eigen auto als een kapitalistisch ver-
langen. Maar ook de grote autoriteiten prefereren - uiter-
aard - vrachtwagens, kolonnes vrachtwagens. Buiten de
trein is de vrachtwagen hier het enige en geschiktste ver-
voermiddel, want watelwegen zijn nog onvoldoende aan-
gelegd. Na deze woorden over het in onze westelijke wereld
meest geliefde onderwerp - de auto is God, God is de auto -
moet ik hier toch nog iets meer zeggen over die waterwegen,
zij het minder over de wegen dan over het water.
De regeling van de waterstand staat - zeker naar holland-

se opvattingen - nog in de kinderschoenen. De totale hoe-
veelheid neerslag zou lUim voldoende zijn voor de land-
bouwen de industrie, zelfs in de verre toekomst. Met name
de ontbossing is schuldig aan in het ene geval een teveel en
in het andere geval een tekort aan water. En ik overdrijf
hier niet, wanneer ik zeg, dat sommige gebieden, waar wij
doorheen trokken, droog waren als steppen. Het was voor
ons - rondreizend in tenten - zo nu en dan een onoplosbaar
probleem om aan water te komen, water om te wassen en
te drinken. Ik herinner mij uit de oorlog, hoe lUssischekrijgs-
gevangenen 's morgens na het opstaan water in hun mond
namen, dit in hun handen lieten lopen en zich dan het
gezicht ermee wasten. Da's niet hygiënisch, zei men toen
en men zou het ook nu zeggen. Maar die russen kwamen uit
Siberië, uit zeer droge streken, waar water bijna iets heiligs
is: men mag er zich eigenlijk niet mee wassen. Tijdens onze
reis gedroegen wij ons nu en dan als die lUssen van toen,
want aan water was groot gebrek. En dat wij ons meer dan
eens als echte viezerds gedroegen, bewijst eens te meer,
hoe gemakkelijk de mens zich aanpast bij dwingende om-
standigheden.
Het is dan ook geen wonder, dat wij ons derde kamp in
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Polen opgeslagen hebben in een niet zo geschikt dalletje, met
beneden de weg, waarop dat ouwe Batje en dan de vele
vrachtwagens, die dag en nacht heftig toeterend voorbij
trekken. Op korte afstand is een bron, vlak bij een kapelletje.
De mensen, die er stoppen, zeggen, dat het water geheiligd
is en geneeskracht bezit waar het oogziekten betreft. Zij
staan er, drinken ervan en betten hun ogen. Wij drinken het,
wassen ons ermee, drinken het, drinken het. Het is vijfen-
dertig graden in de schaduw.

Op een of andere wijze - ik vermoed via de duitse ver-
taling van mijn boek Verdorie - zijn de poolse familieleden
aan de weet gekomen, dat ik schrijf. Mijn jongste nicht heeft
tenminste een grote hoeveelheid poolse romans, gedichten-
bundels en studieboeken voor mij verzameld. Het zijn er
bijna zestig. Babcia - Omaatje - beschouwt het lezen als
een veelal nodeloze en zelfs schadelijke bezigheid, maar
houdt haar soms zeer spitse tong in bedwang, omdat het mij
betreft. Bovendien is het zo, dat men hier weinig meer voor
ons kan doen dan gastvrij te zijn - in zijn mateloosheid
meer dan genoeg - en deze boekenschenkerij is dus weer
een andere manier om te tonen, hoe blij zij hier zijn met
onze aanwezigheid. Mijn jongste nicht en ook andere be-
kenden in het dorp demonstreren intussen hun oosteuropese
bewondering voor alles wat met intelligentsia heeft te
maken. Het is een van de redenen, waarom ik hun nooit
vertelde, dat ik schreef.
Dit neemt alles niet weg, dat ik bijzonder blij ben met

mijn nieuwe poolse literatuur en lektuur. Behalve de klas-
sieken Boleslaw Pms (Lalka) en Kraszewski zijn er veel
modernen bij. En van de grote dichter }uliusz Slowacki
is er een - ruime - keuze uit zijn lyrisch werk. Van de
geweldige stroom van vertalingen heb ik nu ook mijn golfje:
De Stille Don van Michal Szolochow, Dafnis en Chloe van
Longos, Big Woods van Faulkner en Mémoires d' une jeune
fille rangée van Simone de Beauvoir. Uitermate interessant
vind ik twee geschiedenisboeken voor het middelbaar onder-
wijs. Zij zouden een goede antidote vormen voor de leerlingen
van onze middelbare en lagere scholen: de hollandse bour-
geoisie, adel en geestelijkheid van de Gouden Eeuw komen
er niet onverdeeld gunstig uit te voorschijn.
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De bosboer, bij wie wij in Cyrhla - zeven kilometer voor-
bij Zakopane - staan, ziet er uit als een rover, die met
pensioen is. Het harde gezicht is er nog, de twintig zloty
per nacht int hij gretig, hij duikt onverwacht op tussen
de bomen en struiken om onze tenten, zijn geweer ligt onder
de dakbalken, hij praat liever dan dat hij op het land werkt,
hij brengt een emmer water om wat van ons aan de weet
te komen, hij is een mengsel van trots, brutaalheid en onder-
danigheid. Maar de tijden van jagen - stropen - en hout
halen waar dit niet mag liggen ver in het verleden. En het
roven en het vechten met de bewoners van de aangrenzende
gebieden bestaan voor hem nog slechts in de verhalen van
zijn voorouders, bosboeren als hij.
Je kunt van dit alles iets beluisteren in de vreemde, wat

wilde zang, die klinkt wanneer een groepje mannen en
jongens door de velden trekt, een beetje dronken, avond
aan avond. De liederen worden nooit beëindigd, steeds be-
gint middenin een van de zangers weer opnieuw, terwijl de
zeskantige harmonika nu eens voor de melodie uitloopt en
er dan weer achter aan komt. En uit de keuken van het
restaurant in de bocht van de weg klinkt soms de zang van
een vrouw, bijna als een antwoord op de nimmer eindigende
zang buiten. Maar van de oude schopdans is niets meer
over. En de bijna in razernij beoefende springdansen be-
staan nog slechts op tekeningen.
In dit vroeger slecht toegankelijke berggebied leefden de

mensen veel onafhankelijker dan in de vlaktes. Zij leefden
van jacht, van wat veeteelt en van de houthakkerij. In de
balkenhouten huizen woonden zij als in kleine vestingen.
Totdat het gerucht ging, dat de bergen vol zaten met goud
en edelstenen. Duizenden vlaktebewoners trokken erheen
en velden miljoenen bomen, niet voor het hout maar om te
kunnen delven. De vernietiging van de bossen veroorzaakte
erosie, grote berghellingen werden tot naakte rotsen, goud
en dergelijke werd niet gevonden, de meeste laaglanders
trokken weg, maar de oude - inderdaad oeroude - ver-
houdingen kwamen niet weer. De eigen, van grote artisticiteit
getuigende, kultuur bleef slechts in verzwakte vorm bestaan.
En na de 'rush' kwamen de eerste toeristen - aan het eind
van de vorige eeuw - en deze betekenen een nieuw gevaar
voor de kultuur van een besloten kring. Maar die eerste
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toeristen hielpen bewust aan een herleven van de oude
kultuur. Zoiets gebeurt nooit volmaakt, omdat er soms wat
kunstmatig wordt gewerkt. Dus is er wel iets verwaterd,
althans minder echt. Niettemin begint de oude kultuur - zij
het dan in gewijzigde vorm - te herleven. De oude Tadek
en de nog oudere Zbigniew spelen dapper op de zelfge-
maakte viooltjes. Het houtsnijwerk,. het kunstsmeden en
vooral de versieringen bij de huizenbouw ziet men steeds
meer.

Veel indrukwekkender echter vinden wij het landschap,
ruig-alpinisch, met hier en daar stukken oerbos, met de
rivieren in hun omgewoelde beddingen, met de afwezigheid
van mensen, met de wonderlijk gekleurde rotsen en stenen
en dan hier en daar de kleine, bruine koeien en dan toch
ook maar wat mensen, vrouwen met bonte hoofddoeken en
mannen in hun witte wollen broeken - de dracht van de
bergherders -.

De stroom van het toerisme zal in de komende jaren
ongetwijfeld stijgen, met de soms onaangename konsekwen-
ties. Het toerisme is nu nog primitief, ruig als het landschap
- boven op de scheiding van de meren zitten boerenvrouwen
met schaaltjes bosbessen en met limonade van bosbessensap
en het water uit de Czarny Staw, ieder drinkend uit het
glas van ieder - en wie niet opziet tegen deze primitiviteit,
moet er heen gaan. Hij zal zijn verblijf boekstaven als iets
uitzonderlijks, wonderbaarlijks, onvergetelijks. De poolse
regering heeft wat het toerisme betreft een vooruitziende
blik: grote stukken van de Tatra en de Beskieden zijn tot
Nationale Parken gemaakt, een lustoord voor natuurlief-
hebbers. Wij zijn een van de grote bergstromen - potok
heten die - opgetrokken, urenlang klimmend en springend,
over de rotsblokken - sommige tonnen zwaar - en uit-
glijdend in het ruisende water, met natte voeten, benen en
billen. Wij vulden onze zakken met van mika glinsterende
stenen - waren dit misschien de veroorzakers van het ge-
rucht, dat er goud en edelstenen in de bergen zaten? -
en plukten onbekende bloemen en planten, wij riepen en
lachten, wij hijgden door het gebrek aan zuurstof, wij gingen
tot de bronnen, waar de naakte, koude rotsen zijn en dronken
hikkend van het ijskoude water. Dat was iets om nooit te
vergeten.

103



Wij meden zo veel mogelijk de industriegebieden, maar
wat wij er van zagen, is eigenlijk veelbelovend voor de
ekonomische ontwikkeling van Polen. Niet dat met een
enkele blik te zien is, hoe snel de produktie er stijgt. Hier-
over had ik al genoeg ervaren in de vele artikelen en afge-
lezen aan de rijen van statistieken. Nee, nevenverschijnselen
duiden op een zonniger toekomst: de bouw van woningen,
die een vergelijking met de onze kunnen doorstaan - niet
meer dan dit - en de aanleg van parken en de opening van
meer en grotere winkels, alles begeleiding van en trekpleister
voor de groeiende industrie.
De ekonomische groei valt duidelijk waar te nemen, niet

zo 'bombenhaft' als de westduitse, maar toch onweerstaan-
baar. Vooral ook de vele nieuwe wegen en bruggen tekenen
de veranderingen in de gelaatstrekken van het poolse land.
De jonge polen zelf beginnen er langzaamaan in te ge-
loven: zij willen naar die plekken, waar de schoorstenen
roken, omdat er beter verdiend kan worden. De industriali-
satie van dit land zou reeds veel verder zijn geweest, als niet
indertijd de kolenprijzen zo waren gekelderd. De steenkool
vertegenwoordigde een kaart, waarop de regering -
logischerwijze - bijna alles had ingezet.

Twaalf kilometer door Krakow heen stopten wij en sloegen
ons vijfde kamp op. Het was een kleine hoogvlakte en wij
stonden onder de bomen. Er stond dichtbij een kleine
houten drankjestent, zoals er in Polen zovele zijn. Verderop
was een bouwwerk. Het beekje langs de bosrand was
's nachts goed te horen. Het was een uitermate geschikte
wasgelegenheid en tevens een koelkast voor onze etens-
waren. Tweehonderd meter verderop, in de laagvlakte, was
een riviertje. "Vij zwommen daar meerdere malen per dag,
want het was veertig graden in de schaduw. De bouwvakkers
stonden in de brandende zon, bruingeblakerd en glimmend
van het zweet. Zij velmetselden grove stenen en holle
blokken, massief werk, waarbij zij geen troffels hanteerden
maar steelpannetjes. Zij werkten in tarief. Hun voorman
had een eigenaardige blik in zijn ogen, toen hij ons vertelde,
dat het vandaag betaaldag was, niet opgewekt zoals men
zou verwachten, maar een beetje weemoedig en schuld-
bewust. Die blik intrigeerde mij dus.
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Er werd op een merkwaardige wijze gebouwd: ieder stond
op een eigen plek en leek voor zichzelf te werken. Tien, elf
man, die samen een berg maken van stenen, blokken en
dit niet weten. Die berg moest een hotel worden voor de
vrouw, die nu in het houten tentje stond.
Toen wij terugkeerden van een wandeling in het langge-

rekte bos - er was een ontzagwekkend grote mierenhoop, er
waren vele natuurlijke waterputten - zat de voorman bij mijn
vrouw. Zij voerden een druk gesprek. Ik liep naar hen toe en
bleef bij hen staan. Hij kwam wat moeilijk overeind en gaf mij
een hand, onverschillig. De anderen zag hij in het geheel
niet. Zo'n gedrag is vreemd voor een pool en zeker voor een,
die uit de laagvlakte stamt. Die in de bergen zijn trotser.
Maar er was een verontschuldiging, te splitsen in de lange
werkdag in de brandende zon - wie zou daarvan niet
vreemd gaan doen - en in het opvallende duidelijke feit,
dat vandaag de veertiendaagse betaaldag was. Hij was
drçmken en door de wijn weemoedig en schuldbewust ge-
stemd. 'Dit is geen leven', zei hij, 'het is alles zo eentonig,
er is te weinig geld, men wordt zo moe. En daarom drink ik:
'Als pan eens niet dronk en wat geld opzij legde om te
trouwen met een goede vrouw?' vroeg Janka. 'Er zijn geen
goede vrouwen hier, zoals pani'. 'Maar ik kom zelf uit Polen:
'Pani is anders. Ach, pani, als ik kon, zou ik hangend onder
uw auto meerijden over de grens: En zo maar door. De
langzame bewegingen van zijn hoofd onderstrepen zijn
woorden. Straks zal ik Janka plagen met deze nieuwe aan-
bidder. Eindelijk neemt hij afscheid. Er is het lange vast-
houden van de handen - overigens gebruikelijk bij deze
mensen - en dan komt de handkus - ook gewoon onder
deze lieden van de laagvlakte, merkwaardig overblijfsel uit
het adellijke verleden. Ons, de anderen, ziet hij niet. En
dat hij van mij geen afscheid neemt, is naar poolse begrippen
een rechtstreekse belediging. Hij keert terug naar het
drankententje en praat met de andere mannen, die in het
gras zitten, dronken als hij, met dezelfde nadrukkelijke,
trage gebaren. Een komt aangelopen met twee volle flessen
wijn en tracht er een te openen door met de bodem van de
fles op de aarde te stampen. Het wil niet lukken en hij
wordt nijdig en stompt steeds harder op de aarde, echter
niet zo hard, dat er iets breekt. Twee van de metselaars
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zoenen elkaar zonder ophouden. Ieder wil ieder uit zijn
fles laten drinken. De voorman, Janka's gast van daarnet,
gaat weg. Hij stapt op zijn fiets en rijdt de berg af. Vijf
minuten later komt hij terug bij het tentje. Hij verdwijnt
achter de wand en komt te voorschijn met een grote plak
chocolade, die hij ons brengt, nee: Janka brengt. Hij heeft
slechts oog voor haar. Zij wil weigeren, zoals dit past.
Hij dringt aan, meer dan past. Zij aanvaardt het met uit-
voerige dank en zegt dan, dat hij even moet wachten. Zij
revancheert zich met een pakje hollandse sigaretten, dat hij
weigert zoals het past, nogmaals, nogmaals, en dan
accepteert.

Wij zien een dronken man, maar wat ziet hij? Een beetje
triest vinden wij het, niet omdat hij dronken is, maar omdat
hij zwaarder tilt aan zijn leven dan dit is. Of zou het
zo zijn, dat hij zich niet kan bevrijden van de schrik-
wekkende beelden uit het verleden? Hij vertelde, dat hij
èn de opstand in het ghetto van Warszawa èn de volgende,
de grote, had meegemaakt. Maar ik heb ook anderen ge-
sproken, die daarbij waren. En zij dronken niet om te
vergeten. Drinken heeft zovaak oorzaak noch reden, is
veelal een symptomatisch voorwendsel om konflikten uit
de weg te gaan. En het was warm die dag.

De relatie tussen een volk en zijn regeerders is reeds
vaak onderwerp van gesprekken en geschriften geweest. Dat
het volk de regering heeft, die het verdient, is een van de
vele konklusies. Ongetwijfeld is de bedoelde relatie altijd
een merkwaardige en soms opvallende. Zo nu en dan plegen
volk en regering handelingen, die zij niet willen plegen. Dat
hieraan velerlei kompromissen ten grondslag liggen, is duide-
lijk. Maar het is een aanwijzing, dat niet slechts individuen
dingen doen, die zij niet niet wensen, doch ook hele sociale
formaties. Dit laatste is in zoverre merkwaardig, dat overleg
wordt gepleegd en de 'wil' van de meerderheid tot uiting
komt. Het is met de wil en met het bewustzijn echter heel
anders gesteld dan men oppervlakkig zou menen. Voor zijn
gedragingen - en misdragingen - geeft de mens ver-
klaringen, die bij diepergaande beschouwingen niet anders
blijken te zijn dan rationalisaties van vaak zeer irrationele
motieven. En zo kan het dan gebeuren, dat een regering
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daden pleegt, die èn psychologisch èn sociaal-ekonomisch
heel anders liggen dan die regering voorgeeft. Hoewel er
wel zoiets als bewust bedrog bestaat, meen ik dat mensen
en regeringen over het geheel genomen niet goed weten wat
zij doen en waarom zij dit doen. Dit geprojekteerd op bij-
voorbeeld de poolse verhoudingen maakt het noodzakelijk
de vraag, waardoor men in de sowjet-wereld minder vrij is
dan bij ons, op ongebruikelijke wijze te beantwoorden.

Ik ben nu al heel wat keren in kontakt gekomen met
mensen, die als de 'dragers' van het regime zijn te be-
schouwen: aan de grenzen, bij de aanmeldingsinstanties,
bij de militia, met gewone politie-agenten, met partij-
gangers. Ik meen ook, dat ik voldoende literatuur en lektuur
heb geraadpleegd om te kunnen zeggen, dat - alle ge-
wichtige uitspraken en verklaringen van het regime ten
spijt en zeker ondanks de veelvuldige principiële vertogen -
naast het driftmatig gefundeerde verlangen om te leven veel
van de gedragingen van het regime worden ingegeven door
vrees en angst. Angst kent geen object, wortelt in het
individuele, psychisch niet verteerde, verleden. Dat is dus
een kwestie van opvoeding. Vrees kent zijn objekt, om niet
te zeggen: zijn objekten. Een van de objekten is Westduits-
land - m. i. terecht - en de ander is de Sowjetunie - m.i.
ook terecht -. Maar het is voor een goed deel angst, die
het intellekt de wonderlijkste wegen opstuurt. Het is vooral
de angst voor de vrijheid. Dit op zichzelf is niet typisch
pools. Het is een - op dit ogenblik nog - algemeen mense-
lijk verschijnsel. Wel kan gezegd, dat de instelling van het
poolse volk en dus van zijn regime een goed herkenbare
variant op de algemene tendens is. Wat de kennis omtrent
de irrationele motieven betreft - dus kennis aangaande het
wezen van de mens, psychologisch en antropologisch be-
schouwd - staat de mensheid nog slechts aan het begin.
Het komt mij echter voor, dat op dit terrein een van de
grootste mogelijkheden ligt om de ander - en zichzelf - te
leren kennen. Lijkt het u niet ook aantrekkelijker, dat straks
de kontakten tussen staten en volkeren minder via militairen,
partijpolitici, beroepsdiplomaten en ambtenaren en meer
via antropologen en psychologen zullen plaats vinden? En
om een beetje op eigen gebied te blijven: wat denkt u van
de rol van kunstenaars en schrijvers?
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In Lodz was een milicjant, die niet kon nalaten mij mee
te nemen naar het wachtlokaal. Ik had niet anders gedaan
dan wat foto's maken van de markthal en van enige schilder-
achtige marktvrouwtjes. Men moest mij dan ook na een
uurtje vrijlaten. De man zag heel eenvoudig spoken. Zijn
direkte chef ging ze ook zien. En de stille smeris - noemen
wij zo een niet een 'rus'? - kwam tevens terecht in de
baaierd van opgewoelde angst. Na veel telefoneren en raad-
plegen van superieuren - en als deze hun angst meester
blijven worden de anderen minder bang - kreeg ik toe-
stemming om te vertrekken. Zij salueerden opgelucht, waren
immers hun angst de baas geworden. Dat ik en mijn tocht-
genoten nijdig en verontwaardigd waren is een ander hoofd-
stuk. Behalve de rechtvaardigheid hiervan - ik was vast-
gehouden zonder dat men mij kon zeggen, wat de reden
was - waren we al reeds bevreesd - niet be-angst - voor de
pokken. In Lodz moesten wij namelijk onze inenting halen
om over de grens te komen.

Hoewel het reizen en trekken en ook het verblijf bij
Babcia en Julka overvol is van gebeurtenissen en gevoelens.
zijn er toch altijd momenten van rust. Eigenlijk juister is te
zeggen, dat die momenten worden gezocht om even te ont-
komen aan rumoer en wirwar. Dan wordt een beetje ge-
peinsd, gedroomd, geluierd en.... gelezen om uit deze
wereld in een geheel andere te geraken. Wat is psychische
vermoeidheid anders dan het niet in staat zijn om een lang
voortdurende stroom van een en dezelfde indrukken te ver-
werken? En zo heb ik dan de in het pools vertaalde roman
Pietà contro pietà van Cuido Piovene gelezen. De omstan-
digheden, waaronder dit gebeurde waren even uitzonderlijk
als afwisselend: in de bossen van het Tatragebergte, tijdens
hitte en zich kilometers hoog stapelende wolken; in de tent,
terwijl de anderen sliepen; aan de rivier de Prosna, waar de
vissen her en der wegschoten als verwaaide pijlen; in de
auto tijdens een regenbui; in de auto toen de anderen in-
kopen deden in Sucha; bij Babcia op de bank onder de
kastanje achter het huis.

Het is een wonderlijk boek, niet in de laatste plaats wegens
de vorm. Bijna steeds wordt er in verteld, verhaald en de
ene ellips groeit in de andere, zo sterk soms, dat men niet
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meer weet, wie aan het woord is. Maar juist deze merkwaar-
dige struktuur suggereert, dat niet sprake is van het lot van
één mens, maar dat ieders lot het lot van ieder is.
Piovene toont zich in dit boek niet alleen een groot psy-

choloog maar ook een fervent moralist. Behalve dat hij
analiseert, veroordeelt en vervloekt hij. In feite vormt het
boek een feilloos uitgesponnen aanklacht tegen en een ver-
vloeking van het - onechte - medelijden jegens anderen
en zichzelf als gedragswijze. Dat medelijden toont zich in
zijn konsekwenties als een fatale, vernietigende kracht, die
het gehele leven van de mens verscheurt. De mens wordt
er door getroffen als door een kanker, die hem belet nog
waarachtig te leven.
De oorlog en de bezetting brengen het in deze roman

gestelde probleem in het vlak van de algemeen menselijke
katastrofe. De mens, verslagen en uiteengereten door vijand-
schap, wortelt in en groeit op uit de algemene sfeer van het
- onechte - medelijden. Pietà contra pietà is een hard en
bitter boek. De auteur zoekt vertwijfeld naar de oorzaak
van de menselijke nood waar het zijn relaties tot de anderen
betreft. Hij eindigt met een groot vraagteken. 'Zal de wereld
ooit anders zijn?' Dit is tevens een aangrijpende oproep om
werkelijke, eerlijke gevoelens en gedachten. Geschreven in
de jaren 1943-1944 legt het boek getuigenis af van die tijd
en vormt een van de bijna klassieke specimena van de
italiaanse literatuur uit de bezettingstijd.
Dat het boek in het pools werd vertaald - en gelezen -

is niet verwonderlijk. Het.poolse volk namelijk heeft niet
alleen die oorlog en die bezetting in meervoudige vorm mee-
gemaakt, maar heeft in de nazitijd aan lijf en ziel onder-
vonden, wat het betekent te worden losgescheurd van zijn
bindingen. Het verstaat de ontworteling uit eigen ervaring.
En het heeft een gevoelsmatig begrip van wat er wordt be-
doeld met het valse medelijden (pietà) en van de menselijke
relaties, die niet worden gedekt door eerlijkheid en oprecht-
heid van emotie.

De pokken hebben ons drie dagen voor de tijd uit Polen
verjaagd. De nieuwe school in Pieczyska werd als nood-
ziekenhuis ingericht, de geruchten over vele, vele doden
jagen door dorp en stad, de grenzen zijn gesloten voor niet.
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ingeënten en zo meer. Zoiets drukt de stemming. De pokken
zijn per slot van rekening iets anders dan griep. Bovendien
vertoonden sommigen van ons vermoeidheidsverschijnselen.
Babcia en Julka trachten een afspraak te maken voor een
volgend bezoek. 'Wij komen terug, Babcia, beslist: 'Kiedy?
Na drugi rok?' 'Wij weten niet wanneer. Misschien volgend
jaar: 'Wacht niet te lang. Ik ben nu 86: - zij is 83 -
'Mamusia wordt honderd: Zij lacht terwijl zij huilt. Maar
ditmaal komt zij toch ook naar de weg om afscheid te nemen.
De buren stromen toe. Aan de omarmingen en klappende
zoenen komt geen einde. 'Dowidzenia! Dowidzenia!'
Wuivend en claxonerend rijden wij de gruisweg af naar de
hoofdweg. 'Dowidzenia!' roepen vreemde kinderen, de
huizen roepen het, de koeien, de ganzen, de bomen, de wind
en de hemel. Dowidzenia!
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Malgorzata Hillar

GEBED

Moeder Gods met je papieren kroon
Bewoonster van de koude kerk
Koningin van de zilveren stilte
Toevlucht voor de beschroomden
Behoedster van woorden zacht
als narcissen
Behoedster van genegenheden
Getuige van de schoonste geloften

Iedere dag kom ik tot je
ook al weet ik dat je
noch mijn verlangen vermindert
noch de scheiding korter maakt

Wat weet jij van liefde
hemelse en gipsene
die zelfs van de eigen zoon
niet werkelijk zwanger was

(Modlitwa)

OP DE MARKT

Roodbruine paarden
en witte
en grijze
strekken de fluwelen halzen
uit de kleurige tuigen
als uit triomfbogen

De bergen tomaten
liggen als grote vuren
op de karren
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Het rose biggetje
en het roze kind
liggen krijsend
op een strobos

Kromgegroeide oude vromven
als verdorde bomen
oude vrouwen
met borsten
als goed gerezen brood

Als op gouden schalen
leggen zij de appels
leggen zij de peren
leggen zij leggen zij

Een ruige ooi
rukt aan de van stro
gevlochten strik
om haar poten

In een tenen mand
zitten rode haantjes
bevend van angst

Een oude grijze man
heeft op de grond
aarden potten uitgestald

In deze potten kan je
asters zetten
ze vullen
met augurken en dille
of met geronnen melk

Op de kin van de oude man
komt de zon gesprongen

Boven de karren
cirkelen de wespen
met hun geel gestreepte buiken
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Sinds duizend jaren
dezelfde wespen
Sinds duizend jaren
dezelfde karren
Sinds duizend jaren
dezelfde aarden potten
dezelfde oude man

(Jarmark)

DE KUSSEN

De kussen in het verborgene
onder een blauwkleurige struik
omsloten door de regen
Stil
Daar komt iemand aan
Goede Dood
Heb erbarmen met hen

De kussen als zonnedruppels
de oneindigheid
geurt naar tijm

De gloeiende kussen
vleugelslagen van het vuur
waarnaar de wind zich voegt
nacht
dag
Buiten die is er
noch aarde
noch hemel
noch eenzaamheid

De kus als het donzen blad van de populier
Slaap rustig
Ik ben bij je
Ik zal bij je zijn
als de schemer wijkt
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De zilveren kussen
die de haren bedekken
als koele rijp

De niet gemeende kussen
Je knijpt de oogleden dicht
Je kunt niet doen alsof

De sombere kussen
strak omvlochten
door de draden van grille gedachten
opdat men niet ontkomt

(Pocalunki)

ONRUST

Hij is bij me
altijd

Hij is het die
mij zegt af te zien
van kleur en dans
en mij te verbergen in het ijs
langs de oever van de rivier

Door hem
sla ik futloos mijn hoofd
tegen de grauwe wanden
en de stenen kachel

Voor hem
stroom ik uit in de nacht
als asfalt
over zware wegen

Wanneer je mij
eens zo ziet gaan
zonnebloem
gouden hart
werp mij dan het raam uit

(Niepokó;)
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lerzy Silo

PATOLOGISCH GEDICHT

mijn moeder opgedragen

een meisje
in een verschoten jurk
tot aan de knieën

een versleten schoon gewassen strik
liefkoost de eenvoud van het haar

liefelijk
en huppelend
begon zij bedeesd
de lof van de zon te bezingen
de zon voerde iets in haar schild

(het licht verlokt, verleidt)

juist op dat moment
viel een lichtstraal omlaag
over de rug van een paard
en brak tot rechte lijnen

en hup
tot in de schaduwen
die samenspanden in
het vervallen houten hek

da ... da ... da ...
trompettert een spotvogel
de hele lange dag

de onmacht van een moeder
verstilt
in een versleten schoon gewassen strik

de ogen
vol smart
turen naar de bewegende kleine knieën
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de kinderstem vibreert
prikkelt
snikt

op het gezicht van de voorbijganger
vervaagt de glimlach
en hard wordt
de druk op de luchtpijp

ach
hoe treurig staan de ogen van mijn moeder
en van de kat
die op de stenen treden stapt

(poemat patologiczny)
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Jan Balicki

HET GOMULKA PLAN

Op uitnodiging van een studentenorganisatie aan de
Universiteit van Groningen hield ik een lezing over het
Rapackiplan in oktober 1963. De Nieuwe Stem heeft mi; de
tekst van deze lezing gevraagd of een nieuwe uitwerking
van dit onderwerp. Ik aanvaardde met genoegen dit voorstel,
dat voor mi; een bewi;s te meer is dat de belangsteUing voor
de Poolse ontwapeningsinitiatieven ook in Nederland toe-
neemt - een land welks historische ervaringen niet lang
geleden overeenstemden met de onze. Het Rapackiplan is
even actueel als ooit, maar daarnaast bestaat er een nieuw
Pools initiatief, het Gomulkaplan. Daarom waren enkele
wi;zigingen nodig in de tekst van mi;n lezing te Groningen.
De hierna volgende opmerkingen zi;n eensdeels uit mi;n

lezing genomen, anderdeels zi;n zi; nieuw.

Vreedzame ontwikkeling van het mensdom kan het best
gewaarborgd worden door algemene en volledige ontwape-
ning. Intussen zijn er vijf jaren voorbijgegaan sinds de een-
stemmige aanvaarding door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties van de historische resolutie over zulk
een ontwapening. Toch is er nog geen raket met kernlading,
geen enkele atoomkop gedemonteerd. Integendeel, het
materieel voor vernieling en vernietiging is nog geweldiger
geworden.
Wij zijn ons allen bewust van de moeilijkheden en be-

lemmeringen die de ontwapenings-onderhandelingen in de
weg staan. Vele van deze hindernissen zijn reëel, als gevolg
van uiteenlopende strategische en politieke opvattingen als-
mede van de door de jaren heen opgekropte gevoelens.
Er bestaan echter ook moeilijkheden die opgeworpen
worden door hen die in feite niet geïnteresseerd zijn in
ontwapening op enigerlei wijze, óf omdat zij overtuigd zijn
dat ontwapening in strijd is met hun egoïstische en kort-
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zichtige belangen, óf omdat het geloof ontbreekt in de
realiteit van ontwapening.

Wat ook de aard mag zijn van deze moeilijkheden, het
probleem van algehele ontwapening is bijzonder inge-
wikkeld. Algehele ontwapening kan niet in één sprong
worden bereikt. Ze kan slechts het resultaat zijn van een
langdurig en moeizaam proces.

Polen is het niet eens met hen die de gevolgtrekking
maken dat, als het niet mogelijk is alles in één stap te be-
reiken, er in het geheel niets te bereiken valt. Wij zijn tot
een tegenovergestelde conclusie gekomen. Daar een af-
doende regeling van het ontwapeningsprobleem in z'n geheel
moeilijk lijkt, laten we dan proberen om het gedeeltelijk
op te lossen, stap voor stap, te beginnen met kwesties die rijp
zijn voor oplossing. Het is de algemene gedragslijn van de
Poolse buitenlandse politiek steun te verlenen aan elke
maatregel die ondernomen wordt om de internationale be-
trekkingen te verbeteren, om bronnen van en aanleidingen
tot spanning uit de weg te ruimen en daardoor het gevaar
en de dreiging van een nieuw gewapend conflict te ver-
minderen.

Het fundamentele doel van de twee Poolse ontwapenings-
plannen was een eerste stap te ondernemen tot het weg-
nemen van het gevaar van een atoomoorlog die in ons deel
van de wereld zou ontstaan. De gedachte om pogingen tot
ontwapening te concentreren op een gebied dat meer dan
andere aan gevaar is blootgesteld, en tegelijkertijd op de
dodelijkste van alle wapens, ligt aan alle Poolse initiatieven
en voorstellen ten grondslag.

Het was het leidend beginsel van het Rapacki-plan be-
treffende de vorming van een atoomvrije zone in Centraal
Europa.

Er bestaan vier opeenvolgende versies van het Rapacki-
plan.

De eerste versie die door minister Rapacki in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 2 oktober 1957
naar voren is gebracht, verklaarde dat Polen bereid is om
op zijn gebied het vervaardigen en opslaan van atomaire
wapens te verbieden, indien beide Duitse staten zouden
toestemmen het zelfde verbod uit te vaardigen. Tsjecho-
slowakije sloot zich onmiddellijk aan bij deze verplichting
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die ook door de Duitse Democratische republiek werd aan-
vaard.
De voornaamste bezwaren tegen het plan in dit stadium

waren dat de verklaring als te vaag werd beschouwd, dat
ze geen melding maakte van het controlevraagstuk en dit
gebied niet beschermde tegen een nucleaire aanval die door
andere staten zou worden ondernomen. Deze bezwaren
werden in overweging genomen in het memorandum van
de Poolse regering van 14 februari 1958. Dityoorzag niet
alleen in het verbod van de fabricage en de opslag van
atomaire wapens in de vier landen waarover de voorgestelde
zone zich zou uitstrekken, maar het legde ook het verbod
op om installaties te bouwen om deze wapens te verzorgen,
in de eerste plaats bases voor het afschieten van projectielen.
Het memorandum stipuleerde dat de voorgestelde zone
door andere staten, in de eerste plaats door de atoom-
machten, zou worden beschouwd als een gebied waartegen
geen kernwapens zouden worden gebruikt. Het memoran-
dum wees ook de controlemaatregelen aan van wederzijds
aanvaarde verplichtingen en opperde specifieke voorstellen
over het inspectiesysteem.
Daarop stelde minister Rapacki op 4 november 1958, met

inachtneming van verdere opmerkingen en reserves die
ten aanzien van het plan waren aangevoerd, voor het in
twee stadia te doen uitvoeren.
In het eerste stadium zou het verbod worden uitgevaar-

digd voor de vervaardiging van nucleaire wapens in de voor-
gestelde zone; ook zou men een verplichting op zich nemen
in deze zone ervan af te zien om legers die nog niet in het
bezit waren van nucleaire wapens er mee uit te rusten
of hiertoe dienende installaties voor deze legers te bouwen.
Dit zou neerkomen op het bevriezen van nucleaire bewape-
ning in de voorgestelde zone.
De uitvoering van het tweede stadium zou worden voor-

afgegaan door een discussie over de passende vermindering
van conventionele strijdmachten. Zulk een vermindering zou
gelijktijdig tot stand worden gebracht met de volledige
verwijdering van nucleaire wapens in deze zone.
Ten slotte was er het memorandum dat op 28 maart 1962

te Genève door de Poolse delegatie voorgelegd werd aan de
Ontwapeningscommissie van 18 landen. Daarin vinden we
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een nieuwe opzet van het Plan met nieuwe elementen: als:
het voorstel de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties te verzoeken een resolutie aan te nemen met be-
trekking tot het scheppen van een zone in Europa zonder
kernwapens en met beperkte bewapening; de mogelijkheid
voor andere Europese staten zich bij de overeenkomst aan
te sluiten. Het memorandum zet uiteen dat de doeleinden
van het plan zijn: de verwijdering van kernwapens en ver-
voermiddelen hiervan, een vermindering van militaire strijd-
machten en conventionele wapens op een beperkt gebied,
waarop dit kan bijdragen tot afneming van spanningen en
tot een aanzienlijke beperking van het gevaar van een cón-
fIiet op dat grondgebied.

Het Rapacki-plan heeft in de 7 jaren van zijn bestaan
over de gehele wereld een discussie op gang gebracht. Het
staat niet langer alleen. Er bestaan plannen voor atoomvrije
zones over de gehele wereld. Ik noem bijv.: de plannen
voor atoomvrije gebieden in de Balkan, in Noord-Europa,
in het Verre Oosten, in de Stille Zuidzee, in Latijns Amerika.
Er is een resolutie van de Verenigde Naties met betrekking
tot een atoomvrije zone in Afrika. Bepaalde concrete over-
eenkomsten zijn al gesloten, zoals die omtrent Antarctica en
de ruimte buiten de aarde.

Het idee van atoomvIije zones over de gehele wereld
is bijzonder bruikbaar. Het betekent niet één stap maar
een hele serie van voorlopige stappen die tot algehele ont-
wapening leiden. Maar zulk een stap is van bijzondere
betekenis voor een gebied waar twee tegenover elkaar
staande groeperingen direct met elkaar geconfronteerd
worden, waar uitzonderlijk gevaarlijke haarden van conflict
zich hebben opgestapeld.
Het Rapacki-plan heeft allerminst zijn deugdelijkheid

verloren. Wij hebben in dit plan feitelijk een realistisch ver-
gelijk voorgesteld, gebaseerd op de beginselen van vreed-
zame coëxistentie. Omdat zulk een realistisch compromis
op de grondslag van vreedzame coëxistentie in toenemende
mate het enige alternatief blijkt te zijn van een nucleaire
katastrofe, wint dit voorstel een toenemend aantal aan-
hangers.
Kostbare tijd gaat echter voorbij. Voor ons allen zou ten-

minste een zaak van belang zijn dat een verdere wedloop
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in kernbewapening in Centraal Europa tot stilstand kwam.
Ten dien einde heeft de Poolse partij secretaris Wladislaw
Gomulka een jaar geleden een nieuw voorstel gedaan: de
bevriezing van het bestaande nucleaire potentieel op het
huidige niveau op het grondgebied van Polen, Tsjecho-
slowakije en de twee Duitse staten. Deze gedachte werd
het eerst naar voren gebracht in een rede van de heer
Gomulka, uitgesproken in Plock op 29 december 1963.

In een overzicht van de internationale situatie zei
Gomulka:

"Er kan geen werkelijkestabilisatieen normalisatievan
de toestand in Centraal Europa zijn, een gevoeligtrefpunt
van de twee grote militaire groeperingen,zolang juist dit
gebied volgestopt is met voorraden conventionele, raket-
en bovenal, kernwapens... "

Tegen het einde van zijn redevoering noemde Gomulka
een reeks problemen die dringend om oplossing vragen,
tezamen met een aantal maatregelen die een rem zouden
zetten op de bewapeningswedloop en het sluiten van verder-
gaande ontwapeningsovereenkomsten zouden vergemakke-
lijken. Vooraan onder deze, zei hij, zou staan 'de bevriezing
van nucleaire wapens in Centraal Europa' en hij voegde
hieraan toe dat

"de noodzaak om tot overeenstemmingte komen over
een passend systeem van controle voor de hand lag ...
Polen is bereid dit voorstel in concrete punten uitgewerkt
aan te bieden."

Het memorandum dat na een grondige diplomatieke voor-
bereiding aan de betrokken Europese en niet-Europese
regeringen werd voorgelegd gaf het voorstel een formele
vorm. De tekst van het Gomulka-plan vindt men in een aan-
hangsel.

Zonder in te gaan op alle detailkwesties kunnen de volgen-
de algemene opmerkingen worden gemaakt:
, Het plan is opzettelijk en bewust beperkt zowel tot het
gebied dat het beslaat als tot de militaire middelen waar
het zich mee inlaat. Het is nog meer beperkt dan het Rapacki-
plan en daarom eenvoudiger en gemakkelijker te aanvaarden.

Het heeft betrekking op het gebied van vier staten, maar
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de voorgestelde overeenkomst staat open voor elk ander
Europees land.
Het plan voorziet niet in ontwapeningsstappen in strikte

zin, maar slechts in het voorkómen van verdergaande kern-
bewapening in dit gebied - onder 'bevriezings'formule. Het
legt het beginsel ter tafel van niet-produceren in het gebied,
van niet-invoeren van buiten en van niet aanvaarden van
nucleaire en thermonucleaire wapens door de onderteke-
naars. De voorraden van deze wapens zouden op deze wijze
bevroren blijven op het huidige niveau.
Dit geeft de aan het Gomulka-plan ten grondslag liggende

bedoeling weer om het huidige evenwicht van kracht te
behouden.
Beschuldigingen van een begeerte om het machtseven-

wicht omver te werpen werden tegen de onderscheiden
versies van het Rapacki-plan ingebracht. Zij waren niet ge-
rechtvaardigd, omdat het logisch is dat noch de bevriezing
- voorzien in het eerste stadium van het Rapacki-plan -
van het bestaande nucleaire potentieel, noch de overeenge-
komen verwijdering van alle nucleaire wapens met een
overeengekomen vermindering van conventionele wapens
- zoals voorzien was in het tweede stadium van het Rapacki-
plan - het machtsevenwicht kon veranderen.
In het geval van het Gomulka-plan sluit juist de be-

woording van de bevriezingsformule de handhaving van
het bestaande machtsevenwicht in.
Het Poolse plan zou, van dit gezichtspunt uit gezien, heel

gemakkelijk door het Westen aanvaard kunnen worden, te
meer omdat belangrijke politici, als bijv. de heer McNamara,
verzekeren dat het Westen een tactisch en strategisch
nucleair overwicht heeft in Europa.
Het lijkt passend hier de verklaring van minister Rapacki

aan te halen dat 'het probleem is, het begrip 'machtseven-
wicht', in naam waarvan zo vele oorlogen gevoerd zijn, te
vervangen door de idee van het 'veiligheidsevenwicht' ' (uit
het artikel van minister Rapacki 'The Polish Plan for a
nuclear-freezone to-day', gepubliceerd in International
Affairs van januari 1963).
Om op het Gomulka-plan terug te komen: De uitvoering

zou een onschatbare gelegenheid verschaffen voor het ver-
zamelen van ervaringen inzake controle, een der meest ge-
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compliceerde aspecten van het zo ingewikkelde probleem
van de algemene ontwapening. Het zou mogelijk zijn deze
ervaring te verzamelen op een beperkt gebied voordat de
wereld overgaat tot algemene ontwapening. Het gebied in
Centraal Europa zou op deze wijze een soort experimenteel
terrein kunnen zijn voor vreedzame doeleinden, een proef-
veld voor uitgebreider oplossingen.

Nu vindt men juist in het Gomulka-plan zeer gedetailleer-
de voorstellen voor een uitgebreid systeem van supervisie
en waarborgen. Om op het vervoer van nucleaire wapens
toezicht te houden voorziet het plan in controleposten, in aan
de grens gelegen knooppunten van spoorwegen, land- en
waterwegen, zee- en luchthavens. Het stelt controle voor
op de produktie van verboden militair materieel door posten
in te richten in fabrieken die in staat zijn splijtbaar materiaal
te vervaardigen voor militaire doeleinden.

Het Poolse memorandum stelt voor gemengde commissies
in te stellen die op basis van pariteit de landen vertegen-
woordigen welke deel uitmaken van de twee militaire blok-
ken, maar die uitgebreid kunnen worden door vertegen-
woordigers van niet-verbonden naties toe te laten.

Details betreffende het lidmaatschap, structuur en werk-
wijze van deze internationale organen zouden geregeld moe-
ten worden door een na onderhandelingen tot stand ge-
komen overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Doelbewust zich richtend op het scheppen van een zo
ver mogelijk reikend systeem van controle geeft Polen in
overweging om aanvullende pogingen in het werk te stellen
voor samenwerking op dit gebied, bijvoorbeeld door het
beleggen van periodieke bijeenkomsten van de vertegen-
woordigers van beide zijden en het uitwisselen van waar-
nemingen en informaties die door de controlecommissies of
langs andere kanalen verkregen zijn.

Dit geeft een brede grondslag om een proefneming te
beginnen en aan te bieden voor een mechanisme van inter-
nationale controle waarover men het gezamenlijk eens is
geworden en waarmee is gewerkt.

Het vraagstuk van conventionele wapens wordt in het
Gomulka-plan niet genoemd, terwijl het Rapacki-plan voor-
zag in een vermindering van conventionele wapens in het
tweede stadium van zijn uitvoering. In elk geval, toen het
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duidelijk werd dat een gezamenlijke benadering van deze
twee initiatieven ertoe leidde dat de zaak werd belemmerd
doordat ze de oppositie van bepaalde kringen in het Westen
versterkte, werd besloten ditmaal alleen het probleem van
de nucleaire wapens aan de orde te stellen met de bedoeling
het voorstel terug te brengen tot de eenvoudigste en ge-
makkelijkst te aanvaarden elementen.
Op het punt van kernwapens is het Gomulka-plan weer

beperkt tot de nucleaire en thermonucleaire atoomkoppen
en heeft het geen betrekking op de middelen van over-
brenging, dat wil zeggen vooral op raketten. Dit was weer
het gevolg van een verlangen om de beginselen waar het
plan op is gebouwd te vereenvoudigen en een gezamenlijk
overeengekomen controle te vergemakkelijken. Uitoefening
van controle op vervoermiddelen van nucleaire wapens zou
ongetwijfeld bijkomende problemen scheppen.
Door het Gomulka-plan worden geen klaargemaakte op-

lossingen opgelegd. In dit plan verklaart de Poolse regering
haar bereidheid met de belanghebbende partijen in discussie
en overleg te treden om een overeenstemming te bereiken
over de strekking van de voorgestelde 'bevriezing', over
controlemethodes enz.
Welke argumenten worden nu tegen het Gomulka-plan

aangevoerd? Sommige argumenten die reeds tegen het
Rapacki-plan werden gebruikt worden herhaald. Allereerst
blijft voor invloedrijke Westduitse kringen de éénwording
van Duitsland een voorwaarde niet alleen voor de aanvaar-
ding, maar zelfs voor de discussie over elk plan voor ont-
wapening of ontspanning, hoe beperkt ook. Slechts één citaat
om deze houding te tonen:

'Die Welt' schreef op 6 maart 1964:

"Geen vérreikende, regionaal beperkte ontwapenings-
maatregelen kunnen genomen worden op een manier
waarbij de oorsprong van de spanning in Centraal Europa,
de verdeling van Duitsland, over het hoofd wordt gezien.
Daar Rapacki deze kwestie heeft weggelaten, zal zijn
meest r~;ent voorstel het lot delen van al zijn vroegere
plannen.

Vele dergelijke opmerkingen zouden kunnen worden aan-
gehaald. Laten wij dan de kwestie onder het oog zien:
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Bestaat er verband tussen de Poolse plannen en het Duitse
vraagstuk? Zeker, ongetwijfeld is dat er. De volgende
passage uit het artikel van minister Rapacki, hierboven ver-
meld, kan hier worden aangehaald om de zaak te helpen
verhelderen:

" ... Wij ontkennen niet en hebben nimmer ontkend dat
de voornaamste inspiratie van ons initiatief was ons ver-
langen naar een vreedzame oplossing van het Duitse
vraagstuk. Wij zijn van mening dat de schepping van een
ontatorniseerde zone in Centraal Europa een belangrijke
stap zou kunnen zijn naar ontwapening, omdat deze onder
andere tegelijk een belangrijke stap zou betekenen naar
een vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk - het
fundamentele probleem van veiligheid en vrede in Europa
en een van de problemen van de eerste orde met betrek-
king tot de wereldvrede ... "

VVij moeten ons evenwel realiseren dat een eerste stap,
zoals ze wordt beschouwd door de Poolse voorstellen, geen
klaargemaakte oplossing van het moeilijkste probleem in
Europa - het Duitse probleem kan insluiten. Het Poolse
plan maakt geen aanspraak op de oplossing van het Duitse
vraagstuk, maar aan de andere kant vergemakkelijkt het een
oplossing, omdat het voorkomt dat het probleem zich toe-
spitst.
Het Duitse vraagstuk kan niet opgelost worden langs de

weg van een eenzijdig dictaat. De enige realistische benade-
ring van de éénwording van Duitsland is die van een
historisch proces dat zich alleen in een atmosfeer van ont-
spanning kan ontwikkelen, onder voorwaarde van versterkte
wederzijdse veiligheid en vertrouwen in Europa, die bij-
draagt tot de ontwikkeling van samenwerking en geleidelijke
toenadering tussen de twee Duitse staten.
Afzien van kernwapens in Duitsland en in Centraal

Europa, erkenning van het bestaan van twee Duitse staten,
erkenning van het definitieve karakter van Duitslands
grenzen, dat zijn eisen die niet alleen niet onverenigbaar
zijn met de idee van de unificatie van Duitsland, maar
integendeel een punt van uitgang vormen voor een ont-
wikkeling in die richting.
Daarom biedt het Poolse plan op dit beslissende punt

mogelijkheden voor de oplossing van het Duitse vraagstuk.
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Los van de argumenten die hiervoor zijn besproken, in
verbinding met het Duitse vraagstuk, voltrekt zich de aanval
op het Gomulka-plan voornamelijk op twee fronten. Aller-
eerst worden verborgen Poolse bedoelingen ondersteld;
verder worden alle soorten van militaire en technische
argumenten gebruikt.
Wat onze 'verborgen bedoelingen' betreft:
Er bestaan tot dusver geen staten in de wereld die hun

buitenlandse politiek slechts om altruïstische redenen voeren,
zonder rekening te houden met hun eigen belangen. Natuur-
lijk hebben de Poolse plannen hun oorsprong in Poolse
nationale belangen, in Poolse historische ervaring, in de
tegenwoordige Poolse socialistische wijze van denken en in
de meest vitale internationale belangen van ons land. Wij zijn
te vaak door de geschiedenis in de frontlinies van de veld-
slagen der wereldoorlogen geplaatst. De diepe wonden van
de laatste oorlog zijn nog niet geheeld.
Wij zijn hier allereerst betrokken bij het veiligheids-

probleem in Centraal Europa. Dit omvat de veiligheid van
ons eigen land en draagt tegelijkertijd bij tot de veiligheid
van Europa en de wereld.
Onze plannen zijn echter geen uitdrukking van nationaal

egoïsme. Wij trachten niet onze veiligheid te versterken
door de ontwapening van andere landen zonder zelf te
ontwapenen; wij proberen niet andere landen te 'bevriezen'
op nucleair terrein zonder de zelfde 'bevriezing' toegepast
op ons eigen gebied. Wij zijn erop voorbereid om al de
gevolgen te dragen van onze plannen of van één ervan,
wanneer zij worden of het wordt aangenomen.
Wij zijn er zeker van dat de Poolse voorstellen, wanneer

zij in een overeenkomst zouden zijn belichaamd, het gevaar
van een toevallig uitbreken van een nucleaire oorlog zouden
kunnen verminderen door de spanningen te doen afnemen
op de contactpunten van de twee machtsblokken. Zij zouden
ook de mogelijkheid van een nucleaire oorlog in Centraal
Europa, veroorzaakt door politieke controversen, verkleinen.
Wij moeten bedenken dat wij hier te maken hebben met

een gebied dat de betekenis heeft van een sleutelpositie
voor de wereldvrede; in dit gebied staan reusachtige legers
uitgerust met de modernste middelen van vernietiging oog
in oog tegenover elkaar. Eén vonk in dit dichte militaire
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terrein zou de vernietiging van het mensdom op gang kunnen
brengen.

De lijn waar de twee tegenover elkaar liggende militaire
groeperingen elkander confronteren ligt slechts 200-300 km
ten westen van onze grenzen en niet veel verder ten oosten
van de Nederlandse grenzen.

Zoveel over onze bedoelingen en onze motieven die in
het geheel niet verborgen zijn.

En wat nu over de bedoelingen van de andere staten in
de voorgestelde zone?

Het is bekend dat van de staten die in de Poolse voor-
stellen zijn vermeld, twee, naast Polen, te weten de Duitse
Democratische Republiek en Tsjechoslowakije, van het be-
gin af hun volle instemming hebben verklaard met alle
bepalingen. De voorstellen werden verworpen door de
vierde staat.

Geen van de vier staten in de voorgestelde zone heeft tot
dusver nucleaire wapens. Drie hunner verlangen ze niet te
vervaardigen of ze niet op hun gebied gestationeerd te
hebben onder de voorwaarde dat deze wapens niet op het
gebied van de vierde staat worden gestationeerd noch ver-
vaardigd. Men zou het ogenblik willen begroeten waarop
dezelfde bedoelingen zouden zegevieren op het gebied van
de vierde staat.

De leden van de Verdragsorganisatie van Warschau ver-
klaarden in het communiqué van 22 januari 1965 duidelijk
hun volledige instemming met alle middelen die de Europese
veiligheid waarborgen tegen de gevaren van de verspreiding
van atoomwapenen. Voorstellen voor een nucleaire bevrie-
zing en voor een atoomvrije zone in Centraal Europa werden
nogmaals goedgekeurd.

Men moet vooral niet vergeten dat beide Poolse plannen
ondersteund worden door de Sowjet-Unie die als nucleaire
macht haar bereidheid heeft betuigd om passende waar-.
borgen te geven aan de voorgestelde gede-atomiseerde
zone. "

Nu wat betreft de volgende lijn van aanval op het
Gomulka-plan.

Er zijn tegenwerpingen van technische en militaire aard,
die door verschillende generaals zijn geopperd. Wij kunnen
er de generaals geen verwijten van maken. Welbeschouwd
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is het niet hun voornaamste taak plannen voor ontwapening
te ontwerpen. Maar wij zouden het wel de politici mogen
verwijten die eenzijdig afgaan op de meningen van de
generaals. Indien voorstellen voor ontwapening alleen van
militair standpunt werden beschouwd, dan zouden zij nooit
succes hebben. Elk zodanig voorstel moet, omdat het op
den duur leidt tot toegenomen veiligheid van alle betrokke-
nen, in de beginfasen inbreuk maken op de bestaande
systemen van beide' zijden. Niettegenstaande deze reserves
onderschatten wij geen enkele bezorgdheid over de kwestie
van veiligheid van welke kant ook. Polen heeft besproken
en is bereid ook bezwaren van militaire, technische aard
te bespreken, wanneer zij bona fide worden gemaakt.

Een specifiek bezwaar tegen de Poolse voorstellen moet
hier vermeld worden. De bedoeling is duidelijk in het licht
van de twee volgende aanhalingen.

De Daily Mail constateerde op 6 maart 1964:

"Voor het Westen heeft deze nieuwe verandering van
de Rapacki atoomvrije zone die in 1958 ter tafel is gelegd
de toegevoegde prikkel van de erkenning van de nood-
zaak van een of ander inspectiesysteem. Maar het grootste
obstakel op dit ogenblik voor het plan is dat het waar-
schijnlijk West-Duitsland uit het M.L.F. project zou uit-
schakelen."

En in de Stuttgarter Zeitung van 6 maart 1964 kon men
lezen:

Washington ... begrijpt dat West-Duitsland niet lang
meer buitengesloten kan worden van de beslissende nu-
cleaire macht, en aan de andere kant vreest het de moge-
lijkheid dat autonome Frans-Duitse wapens worden ont-
wikkeld. Het is daarom dat het de gedachte van een multi-
laterale kernmacht naar voren heeft gebracht die Duits-
land een aandeel zou geven in het Westelijke nucleaire
program zonder beslissende rechten wat betreft atoom-
wapens die het waren toegestaan. Desondanks vernietigt
de USA de Duitse verwachtingen niet dat het, mettertijd,
het absolute recht zal krijgen op zeggenschap in zake het
nucleaire programma."

De houding van Polen en van andere socialistische staten
t.a.v.d. MLF en de \Vestduitse deelneming in deze kern-
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macht is geen geheim. Het is nog eens ondubbelzinnig vast-
gesteld op de conferentie van de verdragsorganisatie van
Warschau, die in januari 1965 is gehouden. Over dit
probleem wordt in dit artikel niet behandeld.
Wij hebben ons bezig gehouden met de tegenwerpingen

tegen het Gomulka-plan. Laten we nu teruggaan naar het
plan zelf.
In dit artikel was vastgesteld dat beide Poolse plannen

door ons worden beschouwd als aanvankelijke, partiële stap-
pen die leiden naar een laatste doel: algemene ontwapening
en duurzame vrede.
Wij hebben nooit beweerd dat onze voorstellen een

panacee zijn of noodzakelijk de eerste stap moeten zijn naar
algehele ontwapening. Evenmin moet het de tweede of de
derde zijn. De verwerkelijking van onze voorstellen kan door
vele andere stappen worden voorafgegaan. Niet de stappen
moeten geteld worden noch de prioriteit ervan hoeft te
worden vastgesteld, maar het einddoel, algemene ont-
wapening en duurzame vrede kan niet worden vergeten en
verloren gaan.
Wij begroetten daarom, zoals bijna de gehele wereld, het

Kernstopverdrag van Moskou van 1963 als een belangrijke
stap naar een internationale ontspanning. Met grote aan-
dacht en positieve belangstelling begroette Polen de be-
sluiten van de recente conferentie in Kairo van niet-verbon-
den landen om een conferentie voor wereldontwapening bij-
een te roepen. Polen verwelkomt ook het voorstel van de
Chinese Volksrepubliek tot volledige vernietiging van
nucleaire wapens of tenminste het effectieve verbod er ge-
bruik van te maken, als een voorlopige stap tot een bijeen-
komst van staatshoofden om dit vraagstuk te behandelen.
Polen, samen met andere staten, heeft zich al lang ge-

leden uitgesproken ten gunste van het sluiten van een non-
agressie pact tussen de NATO en de Verdragsorganisatie van
Warschau.
Vele andere mogelijke partiële stappen naar algemene

ontwapening zouden kunnen worden genoemd: een over-
eenkomst die het oorlogsrisicodoor toeval of een verrassings-
aanval zou verminderen; uitdunning van militaire eenheden;
vermindering of ten minste bevriezing van militaire budget-
ten, enz.
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Elk ernstig initiatief dat leidt tot ontwapening en ont-
spanning wordt door Polen gesteund.
Poolse initiatieven zijn niet beperkt tot Centraal Europa.

Voorstellen die de heer Gomulka naar voren heeft gebracht
op de 17e zitting van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties mogen hier in de herinnering terug-
geroepen worden. In deze voorstellen vroeg Polen het sluiten
van een overeenkomst voor de definitieve stopzetting van
nucleaire proeven en de verspreiding van nucleaire wapens,
de terugtrekking van het bestaande netwerk van bases op
vreemde grondgebieden en het verbod van nieuwe.
Het initiatief van minister Rapacki betreffende een inter-

nationale conferentie over Europese veiligheid, naar voren
gebracht gedurende de lopende zitting van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties, moet ook in her-
innering gebracht worden.
Het is duidelijk dat wij slechts gelukkig zullen zijn als

op een dag, hoe eerder hoe beter, onze plannen en initia-
tieven verouderd zullen zijn door een overeenkomst over
algemene en algehele ontwapening. Maar er is nog geen
zodanige overeenkomst in zicht - en de Poolse voorstellen
blijven op de agenda. Wij menen dat deze bescheiden voor-
stellen de noodzaak inhouden te kiezen tussen een politiek
die berust op een positie van kracht en een politiek van
vreedzame coëxistentie.
Onze wereld is klein. De vraagstukken van oorlog en

vrede gaan de gehele wereld aan, niet alleen de Grote
Machten.
Kleiner staten kunnen ook veel doen voor het behoud

van de vrede. De rol die deze staten spelen is niet beperkt
tot het indienen van voorstellen en erover te discussiëren.
Een grote dienst die zij kunnen bewijzen is vreedzame,
constructieve coëxistentie in praktijk te brengen. Om dit
te bereiken, kunnen zij zonder hun verbintenissen te be-
nadelen, gebruik maken van hun economische contacten,
traditionele en culturele verbindingen - alles wat hen dichter
tot andere landen brengt.
Men weet nooit welke enkele druppel de weegschaal van

het lot ten gunste van de vrede zal doen dalen.

(Vertaald uit het Engels door O. Noordenbos)
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ANNEX

Merrwrandum af the Gavernment af the Palish Peaple's
Republic on the Freezing of Nuclear and Therrrwnuclear
Armaments in Central Europe,

29 February 1964

The Government of the Polish People's Republic has already
on numerous occasions manifested its consistent desire in the
search for solutions aimed at bringing about international détente
and disarmament and lent its support to all contructive propo-
saIs designed to achieve this end. The reduction of international
tension and creation of conditions of security in Central Europe
have always been and continue to be matters of particular con-
cern to the Polish Government. This objective can and should
be achieved above all by way of arresting the armaments race
in this part of the world.
With this in mind the Government of the Polish People's

Republic presented some time ago a plan for the creation of
a nuclear-free zone in Europe which, as is known, aroused the
interest of numerous states and of world public opinion. In
the view of the Polish Government tbat plan continues to be
fully topica!.
The Polish Government believes that there are at the present

time suitable conditions for undertaking immediate measures
tbe implementation of which could facilitate further steps lea-
ding to a détente, to a strengthening of security and to progress
in the field of disarmament.
Basing itself on these premises the Government of the Polish

People's Republic is submitting a proposal to freeze nuclear and
tbermonuclear armaments in Centra I Europe. The implementa-
tion of such a proposal would be of particular significance to the
security both of Poland and of all countries of this region as
weIl as of the whole of Europe, since, while in no way affecting
the existing relation of farces, it would contribute to the arrest
of the nuclear armaments race.
1. The Polish Government proposes that the freezing of nuclear

and thermonuclear armaments include in principle the territo-
ries of the Polish People's Republic, The Czechoslovak Socialist
Republic, tbe German Democratic Republic and the Federal
Republic of Germany, with the respective territorial waters and
air space.
The Government of the Polish People's Republic sees the

possibility of extending that area through the accession of other
European states.
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1I. The freeze would apply to all kinds of nuclear and ther-
monuclear charges, irrespective of the means of their employ-
ment and delivery.
lIl. Pacties maintaining armed forces in the area of the pro-

posed freeze of armaments would undertake obligations not to
produce, not to introduce or import, not to transfer to other
parties in the area or to accept from other parties in the area
the aforementioned nuclear and thermonuclear weapons.
IV. To ensure the implementation of those obligations an

appropriate system of supervision and safeguards should be
established.
The supervision over the implementation of the obligation not

to produce nuclear and thermonuclear weapons covered by the
freeze would be exercised in plants which are or could be used
for such production.
To ensure the implementation of other obligations control

would be established to be exercised in accordance with an
agreed procedure in proper frontier railway, road and waterway
junctions, sea- and airports.
The supervision and control could be exercised by mixed

commissions composed of representatives of the Warsaw Pact
and of the North Atlantic Treaty on a parity basis. Those commis-
sions could be enlarged to include also representatives of other
states. The composition, structure and procedure of the control
organs will be subject of detailed arrangements.
Parties whose armed forces are stationed in the area of the

armaments freeze and which have at their disposal nuclear and
thermonuclear weapons would exchange, at periodical meetings
of their representatives, all information and reports indispen-
sabIe for the implementations with regard to the freezing of
nuclear and thermonuclear armaments.
V. Provisions relating to the implementation of the proposal

submitted above should be embodied in appropriate documents.
The Government of the Polish People's Republic is ready to

enter into discussions and negotiations with the interested pacties
to reach an agreement on the implementation of these objectives.
The Polish Government will give due attention to all construc-

tive suggestions, which would be in accordance with the objec-
tives of the present propos al and would aim at the freezing of
armaments in Central Europe.
The Government of the Polish People's Republic expects a

favourable attitude to the propos al submitted hereby.
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Bernard Delfgaauw

DE FILOSOFIE IN POLEN

Wanneer men het huidige Polen ziet als een land, dat
een bemiddelende rol speelt tussen de communistische en
niet-communistische wereld, dan verdient zeker de situatie
der wijsbegeerte alle aandacht. Sinds het einde der vorige
eeuw is de Poolse wijsbegeerte sterk in betekenis toe-
genomen, en in de periode tussen de beide wereldoorlogen
hadden zowel de Poolse logica als een met deze logica
nauw verbonden wijsbegeerte een internationaal gezag. Na
de laatste wereldoorlog zijn vele Poolse logici en wijsgeren
naar het buitenland uitgeweken,. maar de meesten zijn
gebleven en de bloei van de logica en de daaraan verwante
wijsbegeerte heeft aangehouden. Wij zullen deze stroming
verder met de term logicisme aanduiden.
Voor het thema van dit Polen-nummer is dit slechts in

zoverre interessant als enerzijds aandacht wordt geschonken
aan de houding van het regime tegenover deze wijsgerige
stroming, anderzijds aan het contact tussen deze wijsbegeerte
en het marxisme-Ienisme. Richten wij hierop onze aandacht,
dan wordt het verhaal zeer boeiend, want dan zien wij
twee zaken: 1) een mislukte poging van het politiek gezag
om het logicisme te vernietigen en het marxisme-leninisme
als filosofie op te leggen; 2) een door deze mislukking ge-
stimuleerde vernieuwing van het marxisme-leninisme in deze
geest, dat de leninistische elementen vrijwel verdwijnen en
een op de eigentijdse problematiek georiënteerd marxisme
optreedt.
Deze ontwikkeling heeft zich in drie fasen voltrokken.

1) Na de duitse bezetting herleeft het logicisme en herstelt
zich in korte tijd volledig. 2) In 1949 begint een reeks van
politieke maatregelen, die het logicisme en andere wijs-
gerige stromingen door het marxisme-leninisme beogen te
vervangen. 3) Het revolutie-jaar 1956 betekent het einde
van de opgelegde wijsbegeerte en daarmee de volledige
ineenstorting van marxisme-leninisme. In het volgende zullen
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wij dit schema enige nadere inhoud trachten te geven.
1). In deze eerste periode na de oorlog herleefde niet

alleen het logicisme, ook de studie van de geschiedenis der
wijsbegeerte, de christelijke wijsbegeerte, de fenomenologie
en een onafhankelijk marxisme lieten zich opnieuw gelden.
Op de verdere ontwikkeling hebben ook deze stromingen
hun invloed gehad. Daarnaast doet in deze periode het
marxisme-leninisme zijn intrede, dat voordien in Polen wel
bekend was, doch geen aanhangers telde. Van meet af aan
bestrijdt het marxisme-leninisme de christelijke wijsbegeerte
op felle wijze; de andere wijsgerige stromingen worden met
rust gelaten.
In de eerste jaren na de oorlog vormen logicisme en

marxisme-leninisme twee volkomen gescheiden werelden.
Het logicisme beheerst de universiteiten bijna geheel. .Het
marxisme-leninisme stond er volkomen buiten. Zijn aan-
hangers waren in de ogen van de logicisten meer populari-
sators dan filosofen. Het dreef op politiek gezag, niet op
wijsgerig of wetenschappelijk gezag. Reeds spoedig echter
verandert de situatie, omdat de logicisten in de aanval gaan.
Lubnicki, Ossowski, Ajdukiewicz analyseren de grondslagen
van het marxisme-leninisme en tonen op bijna alle funda-
mentele punten logische contradicties aan. Er werd nadruk
op gelegd, dat in het marxisme-leninisme een progressief
politiek-sociaal program samengaat met een volstrekt ver-
ouderde wijsgerige ondergrond. Van de zijde der marxisten-
leninisten kwam geen toereikend verweer.
2) De tweede fase wordt voorbereid door de oprichting

van de Verenigde Poolse Arbeiderspartij in 1948. Het
marxisme-leninisme wordt de officiële leer van staat en
partij. In 1949 worden de eerste maatregelen voelbaar,
waardoor deze leer van buiten af aan de wijsbegeerte en
de universiteiten opgelegd gaat worden. Aanhangers van
de officiële leer worden aan de universiteiten benoemd,
vrije discussie over de leer wordt verboden, de grondslagen
ervan gelden als onaantastbaar.
In de publieke sector was deze periode bijna geheel on-

vruchtbaar. De logicisten en andere wijsgeren waren ge-
dwongen te zwijgen; het marxisme-leninisme bezat geen
auteurs van voldoende wijsgerige bekwaamheid op de enige
uitzondering na van Adam Schaf£. Ondergronds echter ging
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de strijd der logicisten tegen het marxisme-leninisme door.
Wanneer de politieke gebeurtenissen in 1956 de wijsbe-
geerte opnieuw de vrijheid geven, blijkt het marxisme-
leninisme zich zo zeer op zijn posities te hebben moeten
terugtrekken, dat men voortaan beter van een vrij marxisme
kan spreken. Vooral het leninistisch element is onder de
aanvallen der logicisten bezweken. Over het hegeliaans
element in het marxisme is de strijd nog niet afgesloten.
Het enige belangrijke werk, dat in deze periode verschijnt,

is Schaff's Z zagadnién marksistowskiej teorii prawdy
(Warschau 1951, in 1954 te Berlijn verschenen als Zu
einigen Fragen der marxistischen Theorie der Wahrheit).
Terwijl de meeste marxisten-leninisten zich afzijdig hielden
van discussies met logicisten, durft Schaff deze discussie
aan, in de positieve zin, dat hij gebruikt maakt van resultaten
der logicisten voor zijn eigen wijsgerige probleemstelling.
In dit bestek kan alleen een inhoudsopgave van Schaff's

boek gegeven worden met enkele karakteristieke citaten.
Schaff deelt zijn werk in twee delen in. Het eerste deel is
een positieve uiteenzetting van de marxistische-leninistische
waarheids-theorie; het tweede deel geeft kritiek op enkele
andere waarheidstheorieën. Afgezien van het feit, dat Schaff,
zoals te verwachten is, de term idealisme hanteert op de
verwarrende wijze, die in het marxisme-leninisme gebruike-
lijk is, valt het gemak op, waarmee Schaff korte definiërende
formules vindt (wij volgen hierbij de duitse vertaling). Hij
kritiseert vier z.g. idealistische waarheidstheorieën: empirio-
criticisme: de opvatting van de waarheid als denkoeconomie;
conventionalisme: de opvatting van de waarheid als over-
eenstemming met de overeenkomst; pragmatisme: de op-
vatting van de waarheid als overeenstemming met persoon-
lijke belangen; neopositivisme: de opvatting van de waarheid
als overeenstemming met een systeem.
Van belang zijn de bladzijden, waarmee Schaff dit tweede

deel inleidt. Zij geven de positie van marxisme-leninisme
tegenover 'burgerlijke' filosofie zowel in haar kracht als in
haar zwakheid weer. De kracht is de geslotenheid van het
systeem: alles hangt met alles samen, niets kan uit het
verband worden losgemaakt. Het systeem kan alleen als
een geheel genomen of verworpen worden. Alle andere
filosofie is even globaal onwaar als het marxisme-leninisme
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waar is. Is de burgerlijke filosofie materialistisch, dan is
dit het verouderde mechanisch of vulgair materialisme;
is zij anti-idealistisch, dan is zij dit slechts in schijn. De
subjectivistische filosofie is niet gevaarlijk, zegt Schaff, zij
onthult gemakkelijk genoeg baar anti-wetenschappelijk ka-
rakter. Veel gevaarlijker is 'een filosofie, die meer of minder
handig haar idealisme en subjectivisme verbergt' (blz. 273).
Dit slaat op de genoemde vier te kritiseren richtingen. 'In het
eerste geval zal ieder, die op het standpunt der wetenschap
staat, de openlijk aan de wetenschap vijandige filosofie ver-
werpen; in het tweede geval zijn zeker een bepaalde scherpte
van ideologische blik en een wijsgerige vorming noodzakelijk
om de schijn van bet wezen der dingen te onderscheiden en
de idealistische en daardoor aan de wetenschap tegenge-
stelde aard te kunnen ontdekken van de richting, die slecht~
schijnbaar, maar daarom des te luider, tegen het idealisme
strijdt' (t.a.p.).
Het zijn vermetele woorden in een periode, waarin het

poolse logicisme juist bezig was de onwetenschappelijkheid
van het marxisme-leninisme te bewijzen. Vermetel in filoso-
fisch opzicht, niet in politiek opzicht, want de logicisten
waren in deze periode, zoals gezegd, van hun stem beroofd
en van alle zelfs maar indirecte politieke steun. Bij de kwali-
teiten, die Schaff's boek heeft, kan men moeilijk blind blijven
voor het weinig verheven schouwspel een filosofische strijd
mede door machtsmiddelen te willen winnen. Bijzonder
duidelijk spreekt dit uit het slot van Schaff's kritiek op het
neopositivisme, waartegen veel minder bezwaar zou zijn, als
zij alleen op het Westlm gericht was, maar die in een twijfel-
achtig licht komt te staan, omdat zij zich in eerste instantie
tegen de machteloos gemaakte logicisten in het eigen land
richt: 'Aldus is aan ons ideologisch front nog steeds de
invloed van het neopositivisme vast te stellen en dat niet
alleen op het gebied van de wijsbegeerte, maar ook op dat
van de afzonderlijke wetenschappen. Omdat het echter door
zijn formele waarde de schijn der wetenschap bewaart en
dikwijls ongewapende gemoederen imponeert, is de strijd
ertegen zwaarder dan tegen een openlijk idealistische wijs-
begeerte. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat het
neopositivisme in onze wijsbegeerte en wetenschap vijand
nummer één van de marxistische ideologie is. Wij moeten
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daarom op het ideologische front met bijzondere nadruk
ingaan tegen deze bijzondere vorm van de burgerlijke
reactie op het dialektisch materialisme en de revolutionaire
arbeidersbeweging' (blz. 470).
Aan het einde van zijn boek doet Schaff wederom een

beroep op politieke factoren: 'Een volledige overwinning
van de marxistisch-leninistische waarheidstheorie kan in onze
omstandigheden alleen plaats vinden in een harde, onver-
biddelijke strijd met de reactionaire ideologie van welke
vorm ook. Dit is een ideologische en partijdige strijd, die
aan de klassenstrijd in onze maatschappij zijn specifieke
uitdrukking verleent' (blz. 475). Zo keert het slot van het
boek tot het begin terug: 'onze problematiek wil natuurlijk
doordrongen zijn van een strijdbare gezindheid, van klasse-
en partijgeest. Het is begrijpelijk, dat elk der aangeraakte
problemen uiteengezet moet worden met het oog op de
strijd tegen de vijandige ideologie, in het bijzonder tegen
die richtingen der burgerlijke wijsbegeerte, die hun uit-
drukking in de poolse filosofie gevonden hebben. Tegelijk
met het postulaat der partijdigheid ontstaat nog een pro-
bleem, dat de opvatting van dit werk raakt. Op de uiteen-
zetting van het marxistische standpunt t.a.v. de theorie
der waarheid moet een principiële, aan de klasse gebonden
kritiek van de idealistische of het idealisme voorbereidende
richtingen volgen' (blz. 6-7).
De kern der zaak is uit deze citaten duidelijk. Het leninis-

tisch beginsel der partijdigheid dwingt Schaff de filosofen
in twee kampen te verdelen: de verdedigers van de voolUit-
gang en de verdedigers der reactie. Ieder die het marxisme-
leninisme niet aanvaardt, behoort tot de reactie. Ziet het
er anders uit, dan is er bedrog in het spel. Op grond van
het partijdigheidsbeginsel vervalt Schaff tot hetze: 'Ten
overstaan van haar dreigende ondergang grijpt de bourgeoi-
sie naar steeds wanhopiger, brutaler en gemener strijd-
middelen. Deze zijn zowel in de politiek als in de ideologie
zeer verschillend: Zij gaan van nooit vertoonde wreedheden
tot aan de valse glans van de burgerlijke 'democratie', 'ge-
lijkheid', 'vrijheid' en 'welstand'; van de intimidatie van de
tegenstander, de vernietiging van ieder perspectief en elke
hoop tot aan de demoralisering van een deel der uitgebuite
klassen door omkoperij, racistische en nationalistische op-
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zweperij, de tekenen van een gemene misdadigheid; van
ordinaire bluf over de onveranderlijkheid, stabiliteit en
macht der kapitalistische ordening tot aan de meest geraffi-
neerde bluf over haar cultuur. De filosofie der bourgeoisie
echter moet de bourgeoisie de ideologische wapenen ver-
strekken voor deze strijd op vele fronten: Zij moet het sadisme
een ideologische ondergrond geven, de mythe van de hogere
cultuur der 'westerse democratie' in stand houden, het ver-
trouwen winnen van het onverlichte deel der massa door
bijgeloof, dat der wetenschaps beoefenaren door abstractheid
en verfijning der begripsapparatuur. Zij moet het streven
naar succes van de nuchtere zakenman beamen, de kleine
burger en de intellectueel 'helpen' hulpeloos in de irrationele
wereld te verdwalen ofwel daaruit een schijnbare uitweg te
vinden. Zij moet vulgair en subtiel en in al haar verschijnings-
vormen reactionair zijn. Zij moet tegen de wetenschap gericht
zijn, het vertrouwen in de wetenschap ondergraven, omdat de
wetenschap van de wetmatigheid der wereld tegenwoordig
ook een leer van de mogelijkheid en noodzakelijkheid der
maatschappelijke veranderingen is. Zij staat vijandig tegen-
over het volk, omdat zij zich ervoor inspant, de massa's te
verhinderen een socialistisch bewustzijn te VOlmenen zich te
bevrijden' (blz. 268).

Daarmee kunnen de westerse filosofen het doen. Men
moet niet denken, zegt Schaff, dat dit een belastering der
burgerlijke filosofen is. Dit betekent immers niet, dat deze
filosofen hun geweten verloren hebben: 'Want om uit iemand
een werktuig van het imperialisme te maken, hoeft men
hem niet noodzakelijk te intimideren of om te kopen ....
Men kan bij voorbeeld ook zijn bewustzijn door leugen en
bedrog vergiftigen.... Een oude waarheid zegt, dat
niemand een beter apostel van de leugen is dan degene die
in haar gelooft" (blz. 269). Onnozelheid derhalve der burger-
lijke filosofen en van zijn poolse niet-leninistische mede-
wijsgeren.

Deze afrekening met Schaff's aanval op zijn logistische
- en terloops ook op zijn neothomistische en fenomenolo-
gische - medefilosofen laat iets te weinig ruimte over voor
de positieve aspecten in Schaff's uiteenzetting. Geven wij
daarvoor eerst het woord aan de uitgeweken poolse filosoof
Z. Jordan: 'Nooit verscheen in de Sowjet-Unie of elders een
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groter werk over het waarheidsbegrip van marxistisch-
leninistisch gezichtspunt en Schaff's studie is, niettegen-
staande de titel, de eerste volledige monografie over het
onderwerp. Ofschoon het duidelijk een bijdrage is tot het
marxisme-leninisme als zodanig, maakt het een aanzienlijk
gebruik van gezichtspunten, die in Polen uitgewerkt zijn
door Twardowski, Kotarbinski, Ajdukiewicz en Tarski'
(Jordan 2, blz. 92).
In het eerste deel van zijn boek behandelt Schaff eerst

de vraag, wat onder waarheid verstaan moet worden. Daarna
wordt de objectiviteit der waarheid behandeld. Het hoofd-
stuk: de objectieve waarheid en het waarheidscriterium, be-
staat uit drie belangrijke paragrafen. De definitie van de
waarheid en de keuze van haar criterium. Kritiek van de
argumenten voor het scepticisme. De praxis - het marxis-
tische criterium der waarheid. In deze laatste paragraaf
staat de volgende heldere omschrijving van het begrip
praxis: 'De praxis is een activiteit van de mensen, die de
objectieve realiteit verandert. Onder de objectieve realiteit
verstaan wij niet alleen de natuur, maar ook de maatschappij.
De mens leeft in een bepaald natuurlijk en maatschappelijk
milieu; maar het leven in een objectief milieu betekent ener-
zijds, dat het milieu het menselijk gedrag conditioneert,
anderzijds dat de mens door zijn activiteit dit milieu om-
vormt. Aldus omsluit het begrip der praxis niet alleen de
betrekkingen tussen de mensen en het natuurmilieu, maar
ook de betrekkingen der mensen onder elkaar. De praxis
is een historisch geconditioneerde maatschappelijke werk-
zaamheid der mensen, die op de verandering der natuurlijke
en maatschappelijke objectieve werkelijkheUl gericht is'
(cursiv. in origineel, blz. 157).
Het laatste hoofdstuk van dit deel handelt over absolute

en relatieve waarheid. Wij moeten het boek verder laten
rusten. Het ging er vooral om de absurditeit en de oneerlijk-
heid te laten zien, waartoe het beginsel der partijdigheid
voert. In feite is dit beginsel evenzeer als het racisme in
strijd met het humanisme. De niet tot de partij behorende
mens wordt niet als mens gezien. Er is geen gesprek mogelijk
tussen de partijdige en de niet-partijdige mens. Een van de
meest verheugende ontwikkelingen in de poolse filosofie
is het loslaten van dit beginsel der partijdigheid, wat met
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de gebeurtenissen van 19,56zijn beslag krijgt.
3) In deze ontwikkeling heeft Leszek Kolakowski een

grote rol gespeeld. Een aantal van zijn artikelen, in Polen
verschenen in de jaren 1956-59, is in het duits vertaald
onder de titel: Der Mensch ohne Alternative. Von der
Möglichkeit und Unmöglichkeit, Marxist zu sein (Piper,
München 1960). Het boek van Kolakowski is intussen ook
bij ons zo bekend geworden, dat er hier weinig over gezegd
hoeft te worden. Kolakowski symboliseert als het ware de
ontwikkeling van het marxisme-leninisme in Polen: van
een dogmatische wijsbegeerte naar een filosofie, die een
bepaald zicht geeft op de werkelijkheid. Dit zicht op de
werkelijkheid is vruchtbaar, zolang het zich in overeen-
stemming met de veranderingen in de wereld blijft ont-
wikkelen. Om dit vermogen tot ontwikkeling te behouden
mag deze filosofische zienswijze niet verabsoluteerd worden
en dient zij in contact te blijven met andere wijsgerige ziens-
wijzen. Zij wordt een filosofie onder andere, een filosofie
waaraan de marxist zijn voorkeur geeft, omdat zij hem in
de huidige wereld de beste leidraad voor zijn handelen
verschaft.
Men kan het ook zo formuleren: het marxisme-leninisme

is in Polen verdwenen. Het marxisme is overgebleven en een
marxisme in de geest van Marx: ondogmatisch, een poging
de werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Er bestaan
nu weer, evenals in de eerste jaren na de oorlog, verschil-
lende richtingen in de poolse wijsbegeerte. Het logicisme van
de school van Warschau bloeit weer als vroeger, het neo-
thomisme heeft nog steeds vele aanhangers, het vrije
marxisme van nu heeft een sterkere wijsgerige invloed dan
het opgelegde leninisme-marxisme uit de stalinistische
periode. Tamelijk eenzaam staat de figuur van Roman
Ingarden, een der oudste leerlingen van Husserl, die in het
pools en duits publiceert. Toch schijnt zijn invloed groot te
zijn, zowel op het gebied der esthetica als op dat der kennis-
theorie. Zijn hoofdwerk Spór 0 istnienie swiata (De strijd
om het bestaan del' wereld) noemt Bochenski 'eine der
bedeutendsten philosophischen VeröHentlichungen der
Gegenwart' (Bochenski, blz. 141).
Mede door het werk van Kolakowski is de wijsgerige

situatie in Polen grondig veranderd en krijgt de poolse wijs-
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begeerte inderdaad de kans een bemiddelende rol te spelen
tussen het dialektisch materialisme van de communistische
wereld enerzijds en de westerse filosofie anderzijds. Het ge-
sprek wordt mogelijk, waar het wijsgerig dogma verdwijnt,
doch tegelijk de overtuiging blijft. Het wijsgerig dogma
maakt het gesprek onmogelijk, omdat het slechts twee
woorden in een dialoog toelaat: ja en neen. De overtuiging
maakt het gesprek mogelijk, omdat alleen de overtuiging
het gesprek de moeite waard maakt. Zonder overtuiging is
er geestelijke stilte.

Bij gebrek aan kennis van het pools kon alleen de volgende
uitstekende litteratuur geraadpleegd worden:
Z. A. Jordan 1: Philosophy and Ideology, Reidel, Dordrecht

1963.
idem 2: The Development of Philosophy and lUarxism-

Leninism in Polaml sincc thc war, in Studies in Soviet
Thought I, Reidel, Dordrecht 1961, blz. 88-99.
I. M. Bochenski : Europäisehe Philosophie der Gegenwart,

2e uitg., Sammlung Dalp 50, Bern 1951.
Tadeusz Kotarbinski: La Philosophie dans la Pologne

contemporaine, in Philosophy in the Mid-Century IV, Flo-
rence 1959, blz. 224--235.
Adam Schaff: Zu einigen Fragen der marxistischen Theo-

rie der Wahrheit, Dietz-Verlag, Berlijn 1954.
Leszek Kalokowski: Der Mensch ohne Alternative, Piper-

Verlag, München 1960.
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P. Valkenburgh

KANTTEKENINGEN BIJ DE
SOCIOLOGIE BEOEFENING IN POLEN

Indien de ontwikkelingsgraad en de onderzoelanogelijk-
heden van de sociale wetenschappen maatstaven vormen
voor de intellectuele vrijheid van een land, dan kan de
huidige stand van de Poolse sociologie reden geven tot een
zekere mate van optimisme.
In deze korte beschouwing wil ik op enkele aspecten

van de hedendaagse sociologie in Polen ingaan, met het doel
niet slechts iets te zeggen over het niveau waarop deze
wetenschap zich thans bevindt, maar ook omdat in die
sociologie enkele bijzonder interessante problemen aan de
orde worden gesteld.
Men moet daarom in dit artikel geen systematisch over-

zicht van de geschiedenis van de Poolse sociologie ver-
wachten, en evenmin een beschIijving van alle instellingen
waar aan sociologisch onderzoek wordt gedaan, noch van
alle projecten die momenteel in uitvoering zijn. Het gaat
mij in dit artikel veeleer om een gedocumenteerd verslag
van eigen indrukken en van gesprekken, gevoerd met ver-
schillende Poolse sociologen.
Bij dit alles is het echter wel goed te bedenken dat de

sociologie in Polen een grote traditie bezit en reeds vóór de
Tweede Wereldoorlog een aanzienlijk niveau had bereikt,
zoals ook filosofie en logica in het vooroorlogse Polen op een
hoog peil stonden.
De historie van de Pooise sociologie, om daar nog even

op terug te komen, weerspiegelt de politieke en sociale
geschiedenis van het land. Laten we de oudere geschiedenis
buiten bespreking en schenken we uitsluitend aandacht aan
de ontwikkeling na 1918, dan is een periodisering in vier
tijdvakken voor de hand liggend.
Men komt dan tot de volgende indeling:
a. De geschiedenis van 1918-1939;
b. het tijdvak van 1939-1945;
c. het tijdvak van 1945-1956;
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d. 1956-heden.
a. Eerst enkele woorden over het eerste tijdvak. Het

is de tijd van de jonge republiek. De sociale structuur draagt
duidelijk een agrarisch-feodaal karakter. Aan de top van
de samenleving staat een kleine doch rijke en machtige
groep. Daartegenover staat een omvangrijke massa van zeer
arme boeren en landarbeiders. Een industrie ontbreekt vrij-
wel, zodat van een industrieel proletariaat nog niet kan
worden gesproken. Hoewel Polen in naam een democratie
is, valt daarvan in de praktijk weinig te bespeuren. De
rechtse partijen, gesteund door economische belangen-
groepen, beheersen het politieke leven, terwijl aan links
nauwelijks de mogelijkheid tot spreken wordt gelaten. Zowel
de sociale structuur als de bewogen geschiedenis met zijn
vele verdelingen en bezettingen, worden in de sociologische
problematiek weerspiegeld.. Twee probleemreeksen treden
vooral op de voorgrond. In de eerste plaats zijn er tal van
nationaliteitenstudies en onderzoekingen van ethnische
groepen. Een problematiek die overigens voor alle Slavische
lanelen kenmerkend is en die we dan ook in de Sowjet Unie
en in Yoego-Slavië tegenkomen. 1)
Uit een in 1943 verschenen artikel van de gevluchte

socioloog K. Symonolewicz over 'The studies in nationality
and nationalism in Poland between the two wars', citeer ik:
'Nationality studies in Poland have a lang traelition. The
fact that the aId Polish state during the last 200 years of
iets existence. was a multi-national state could not fail to
~m~ha~ize the elifference between the 'state' anel the
natIOn ....
En even verder zegt hij nog: 'The conflict between the

Polish nation and tbe partitioning powers anel the nations
tbey represented, was tbe first 'nationality problem' which
tbe Poles learned in practice anel the first thing they later
began to study' 2). Ook thans nog, in het Polen van 1964,

1) Vgl bijv. Rudi, Z., Ethnosoziologie sowjetischer Völker,
München, 1962.
Joncic, K., Les' Minorités Nationales en Yougoslavie,
Beograd, 1960.

2) Symonolcwicz, K., The studies in nationality and nationa-
lism in Poland between the two wars, Bulletin of thc
Polish Institute of Arts and Sciences, Il, 1943.
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neemt het 'ethno-sociologisch' onderzoek een belangrijke
plaats in temidden van allerlei andere typen van onderzoek.
De bevolkingsverschuivingen die na 1945 hebben plaats
gevonden, vormden en vormen ongetwijfeld nog een krach-
tige prikkel tot dit soort van onderzoek dat vooral vanuit
Poznán wordt geleid.
Een tweede onderzoekgebied waarvoor de Poolse socio-

logie van vóór 1939 veel belangstelling toonde, was de
agrarische sociologie. Ik wil hier alleen de naam noemen van
}oseph Chalasinski, die in 1938 een vierdelig standaardwerk
publiceerde over de jongere boerengeneratie in Polen. In
het westen heeft vooral Fl. Znaniecki bekendheid gekregen
door zijn nog altijd belangwekkende geschrift The Polish
Peasant 1).
Ik noem hier deze beide probleemgebieden, omdat de

sociologie zoals die na 1956 weer tot ontplooiing is gekomen,
daar welbewust bij heeft aangesloten. Met enkele andere
sociologische onderzoekgebieden uit het vóóroorlogse Polen
is dat veel minder duidelijk het geval en ik zal ze daarom
maar verder in mijn artikel buiten beschouwing laten.
b. De tweede hierboven genoemde tijdspanne, 1939-

1945, is, ik behoef dat wel nauwelijks te zeggen, in weten-
schappelijk opzicht volkomen steriel geweest. Iedere vorm
van intellectuele arbeid was in het 'Generaal-Goevernement
Polen' immers volstrekt uitgesloten en de Duitse uitroeiings-
politiek in Oosteuropa maakten dat de Polen wel andere
zorgen hadden dan wetenschappelijke.2)
c. Ook in het derde tijdvak, het naoorlogse van 1945-

1956, behielden ernstige zorgen zoals de Russische bezetting,
de interne machtsstrijd, de opbouw, de socialisatie voorlopig
de overhand, terwijl bovendien de monistische machts-
structuur die in de starre marxistisch-stalinistische ideologie
een grondslag vond, aan de sociale wetenschappen nauwe-
lijks enige vrijheid liet.
d. Pas in 1956, na het intreden van het destalinisatie-

proces, is hierin verandering gekomen. De gedwongen
sowjetisering van de Poolse maatschappij naar Russisch

1) Znaniecki, FI., The Polish Peasant, New York, 1927.
2) Tadeusz Cnn-ion en J. Sawicki, Nazi Rule in Poland,

\Varsawa, 1961.
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model werd tot stilstand gebracht of in sommige opzichten
zelfs weer ongedaan gemaakt (landbouw!) en aan het speci-
fiek Poolse element in de problemen van de landbouw, de
industriële ontwikkeling, het onderwijs en het bestuur aan-
zienlijk meer aandacht geschonken dan in de jaren 1945-
1956. Dat de overheid voor het oplossen van deze problemen
- mede - de hulp ging inroepen van een weliswaar kwijnen-
de maar niet ontmoedigde sociologie betekende een gunstig
keerpunt, waarvan de Poolse sociologen, die voor het meren-
deel hun vorming nog in de vóóroorlogse tijd hadden ge-
kregen, zoveel mogelijk voordeel hebben trachten te be-
halen.
Eén voorbeeld en wel een heel dramatisch, van de hulp

die de Poolse regering van de sociologen heeft gevraagd,
is wel het feit dat J. Chalasinski en J. Szczepanski indertijd
als getuigen-deskundigen zijn geroepen bij het rechtsproces
over de Poznan onlusten in 1956. Voor zover ik weet is dit
ook de eerste maal in de geschiedenis van de sociologie
geweest dat sociologen de eer genoten hun visie te mogen
geven op een sociaal conflict dat tot een rechtszitting heeft
geleid.
In hoeverre hun verklaringen ook hebben bijgedragen tot

een wijziging van het communistische beleid, is natuurlijk
moeilijk uit te maken. Wel kan men zeggen dat hun moedige
optreden niet zonder onaangename persoonlijke gevolgen is
gebleven, zoals moge blijken uit enkele strafmaatregelen
die vooral tegen Chalasinski en zijn instituut te Lodz zijn
genomen. Wellicht heeft Chalasinski's openhartige uiteen-
zetting op het Vierde Wereldcongres voor Sociologie in 1959
ertoe geleid dat de tegen hem genomen maatregelen extra
zwaar zijn geweest,!) Bij mijn bezoek aan zijn instituut in de
zomer van 1963, bleek van de maatregelen weinig meer te
bespeuren en uit verschillende gesprekken kreeg ik de indruk
dat de vrijheid van onderzoek en publicatie weer redelijk
hersteld is.
.Al met al zijn ze er in de jaren na 1956 aardig in geslaagd
hun aanvankelijk zuiver administratieve functie uit te
breiden óók met minder administratieve taken en op het

1) Transactions of the 4the WorId Congress of 8ociology,
VoL J, 1959, p. 139 ev.
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ogenblik genieten ze een redelijke mate van vrijheid die hen
in de gelegenheid stelt zelfs problemen te onderzoeken die
voor het liberaal-communistische bewind bepaald minder
aantrekkelijk moeten zijn. Dit moge blijken uit een beknopte
beschrijving van de thematiek die de hedendaagse Poolse
sociologie beheerst.
Ik zou deze thematiek in twee grote domeinen willen

laten uiteenvallen. Het eerste domein betreft dan het funda-
mentele onderzoek, 'basic research', dat zich opnieuw in
twee richtingen uitstrekt. -
a. Aansluitend bij wat de Poolse sociologie van voor de

Tweede Wereldoorlog verrichtte, is het onderzoek naar de
sociale structuurveranderingen die na de oorlog in de Poolse
samenleving zijn opgetreden. De wijzigingen die zich voor-
doen in een maatschappij die het transformatieproces van
agrarisch-feodaal naar gesocialiseerd-industrieel reeds deels
heeft ondergaan en nog dagelijks ondergaat worden be-
studeerd door o.a. S. Ossowski en J. Szczepanski, beiden
hoogleraar te Warschau en Lodz. De eerstgenoemde heeft
hierover nog niet zo lang geleden een boek gepubliceerd dat
ook in het Engels en het Duits is vertaald. De Engelse titel
luidt: Class Structure in the Social ConsciousnessJ) Behalve
met het onderzoek van sociale structuurveranderingen houdt
Szczepanski zich tevens bezig met een tweede richting van
het fundamentele onderzoek, te weten:
b. de sociologische theorievorming. De zeer snelle ont-

wikkeling van de sociologie na 1956, alsmede de sterk
praktische gerichtheid van het onderzoek, hebben op dit punt
een leemte doen ontstaan die men met alle zorg en doel-
treffendheid thans poogt op te heffen. Zowel Szczepanski
als ook zijn collega Z. Bauman (eveneens docent in War-
schau) h'achten een theoretische sociologie op te bouwen die
afgestemd is op de sociale situatie in Polen. Door tal van
oorzaken was men na 1956 genoopt Amerikaanse leerboeken
te benutten (verschillende Amerikaanse 'textbooks' en
standaardwerken o.a. van Lipset, Schumpeter en Parsons
zijn in het Pools vertaald!) maar, zo zeiden Bauman en
Szczepanski tegen mij, deze boeken zijn eerder studies in

1) Ossowsld, S., Class Structure in the Social Consciousness,
Londen, 1963.
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'americanologie' dan algemeen bruikbare sociologische ge-
schriften. Een klacht overigens, die men bijkans overal kan
vernemen waar nog geen democratisch-industriële samen-
leving bestaat. Ook in Yoego-Slavië, Israël of India, om
enkele voorbeelden te noemen, worstelt men met het pro-
bleem hoe de Amerikaanse theoretische litteratuur pasklaar
te maken voor de eigen maatschappelijke problematiek.
Szczepanski heeft gepoogd tot een eigen sociologie-conceptie
te komen in een klein geschrift, een inleiding tot het socio-
logisch denken (verschenen in 1963) waarvan binnen drie
maanden tweeduizend exemplaren waren verkocht. Wel een
bewijs dus dat de sociologie in Polen thans een grote be-
langstelling geniet. Deze belangstelling kan men voorts ook
afleiden uit het aantal studenten in dit vak. In Warschau
zijn plm. 700 studenten in de sociologie en in Krakow (het
tweede belangrijke centrum) plm. 200. In Poznan en Lodz
studeren daarnaast nog enkele tientallen studenten, doch
deze specialiseren zich aldaar en hebben de basisopleiding in
Warschau of Krakow reeds achter de rug.

De Poolse sociologen hebben bij hun arbeid veel steun
ondervonden van tal van Amerikaanse sociologen. Zo is het
moderne instituut voor sociologisch onderzoek in Warschau
opgezet met hulp van o.a. Paul Lazarsfeld, één van de meest
vooraanstaande methodologen in de Verenigde Staten. Er is
in Polen trouwens veel aandacht voor de methodologische
problematiek van het sociale onderzoek. Iets wat niet ver-
wonderlijk is, gezien de nauwe relaties tussen methodologie
en logica en het zeer hoge peil waarop deze laatste weten-
schap in Polen staat. Theoretisch tracht men zich op te
trekken aan Talcott Parsons en ook aan een zo volslagen
anders ingestelde figuur als wijlen C. Wright Mills, die in
1958 zelf enige tijd in Warschau heeft gedoceerd. Wat mij
telkens weer in gesprekken zowel met docenten als met
studenten opviel, was de grondige kennis die men van de
westelijke sociologie bleek te bezitten en de indrukwekkende
ijver en geestdrift waarmee wordt gewerkt. Overal bespeurt
men een driftig oriënteren en een ongeduldig inhalen. Een
oriënteren en een inhalen dat mogelijk is, omdat de weste-
lijke, vooral dus de Amerikaanse, sociologische litteratuur,
zonder enige belemmering verkrijgbaar is. In bibliotheken
en in de boekhandels.
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Ik noemde zojuist de mogelijkheid dat de studenten in de
sociologie zich na hun basisopleiding, die twee à drie jaar
duurt, kunnen specialiceren. Deze specialisatiemogelijk-
heden hangen samen met het tweede domein van de Poolse
sociologie, namelijk met dat wat men het 'speciale onderzoek'
noemt. Ik kan geloof ik, niet beter doen dan ook van deze
'speciale sociologie' de verschillende thans bestaande
richtingen op te noemen.

a. In de eerste plaats is er de jeugdsociologie die een
sterke bloei beleeft. Dat is echter niet te verwonderen.
Want dat de jeugd zozeer de aandacht van de sociale onder-
zoekers krijgt, is mede een gevolg van de demografische
structuur van het hedendaagse Polen. Deze Volksrepubliek
is een jong land, bovendien een land met een hoog geboorte-
cijfer (20,7 per 1000 in 1962) en'een laag sterftecijfer (7,5
per 1000), resulterend in een hoog geboorteoverschot.

Behalve de demografische structuur die tot een extra
belangstelling voor de jeugdige bevolkingsgroepen leidt,
is er ook nog het probleem van de jeugdcriminaliteit dat veel
aandacht opeist. Criminaliteit die ongetwijfeld samenhangt
met de snelle sociale structuurveranderingen in Polen. Op
het gebied van de jeugdsociologie zijn er in de afgelopen
jaren twee opmerkelijke empirische onderzoekingen gedaan,
één naar de levenswaarden van de Warschau'se jeugd in de
leeftijd van 18-24 jaar. Dit onderzoek dat verricht is door
Zygmund Bauman leverde tal van uitkomsten op die zeker
niet erg vleiend genoemd kunnen worden voor de commu-
nistische machthebbers. Toch zijn de resultaten openlijk
gepubliceerd - zelfs in een wereldtaal! 1)

Het tweede onderzoek, gedaan door S. Nowak, ging over
sociale attitudes bij Warschau'se studenten en leverde even-
eens resultaten op die op z'n minst genomen niet met de
communistische ideologie en de communistische wensen in
overeenstemming zijn. Ook dit onderzoek is openbaar ge-
maakt.:!)

Twee opmerkingen hierbij: ten eerste kan men uit deze

1) BaUlllan, Z., Values and standards of success of the war-
saw youth, Polish Sociological Bulletin, 3/4, 1962.

2) Nowak, s., Social attitudes of warsaw students, Polish
Sociological Bulletin, 3/4, 1962.
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studies opmaken dat de ondelVraagden kennelijk vrijuit
durfden spreken tegen de hun verder niet bekende inter-
viewers. Ten tweede dat de overheid op dit punt blijkbaar
geen censuur heeft uitgeoefend.

b. Een tweede specialis3!tierichting sluit aan bij de
vooroorlogse sociologie, althans waar deze het karakter droeg
van een 'ethno-sociologie'.

Deze tweede.specialisatie omvat de studie van de ethno-
logie, de demografie en de statistiek. Onder ethnologie hier
dan te verstaan de kennis van de verschillende slavische
bevolkingsgroepen in Polen, hun herkomst en geschiedenis.
Poznan is in dit opzicht wel het voornaamste onderzoek-
centrum, was dit ook reeds, zoals gezegd vóór de oorlog. Ik
heb uit diverse gesprekken de indruk gekregen dat het
onderzoek van stereotypen van andere volken of van andere
bevolkingsgroepen eveneens tot de ethnologie wordt ge-
rekend, maar zekerheid hieromtrent heb ik niet. Mevrouw
Klokowska bijvoorbeeld die zich met het onderzoek van
stereotypen (o.a. van de Duitsers!) heeft beziggehouden,
noemde haar werk ethno-sociologisch.1). Ik was geneigd het
sociaal-psychologisch te noemen, doch deze term, zo bleek
mij, zegt de Polen betrekkelijk weinig. Wél hanteren zij tal
van moderne sociaal-psychologische research-technieken,
attitudeschalen bijvoorbeeld, maar het vak sociale psycholo-
gie ligt hen kennelijk nog wat vreemd.

c. Aandacht voor de statistische problematiek komt
eveneens tot uitdrukking in een derde specialisatiemogelijk-
heid, die weliswaar nog pas net bestaat en op het ogenblik
dus een wat vage en speculatieve indruk maakt, maar die
in de toekomst toch van groot gewicht kan gaan worden. Ik
bedoel hier het onderzoek van de massa-media: krant, radio,
film en televisie. Het is vooral Bauman die met verschillende
projecten op dit gebied bezig is en er ook grote verwach-
tingen van heeft.

d. Een vierde specialisatiemogelijkheid die reeds vrij
vaste vormen heeft aangenomen, is de politieke en militaire
sociologie. Zowel in Warschau als in Krakow kan men deze
speciale sociologieën beoefenen. De man die deze beide

1) Klokowska, A., National concepts and attitudes of chil-
dren, Polish Sociological Bulletin, 1/2, 1961.
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wetenschapsgebieden tot ontwikkeling heeft gebracht, is
J. J. Wiatr. Niet alleen doceert hij de beide genoemde vak-
ken, hij doet ook regelmatig onderzoekingen op deze ge-
bieden. Voor de politieke sociologie bestaat zelfs een af-
zonderlijk tijdschrift w'aarin de uitkomsten van de - talrijke
- politiek-sociologische en militair-sociologische studies
worden gepubliceerd.l) Opmerkelijk is het, dat hoewel poli-
tiek en strijdmacht in een communistische staat wel uiterst
tere aangelegenheden zijn, juist de politieke en militaire
sociologie zo'n hoog peil hebben bereikt, bepaald hoger dan
in sommige westelijke landen, dunkt mij.
Met deze opsomming van speciale studie- en onderzoek-

mogelijkheden heb ik mijn algemene overzichtje van de
hedendaagse Poolse sociologie beëindigd. Het spreekt eigen-
lijk wel vanzelf dat tal van onderzoekers een geheel eigen
studiekeuze hebben gemaakt, bijvoorbeeld in de richting
van de godsdienstsociologie (o.a. H. E. Malewska) of de
arbeidssociologie (A. Sicinski), maar dit betreft dan meer
incidentele gevallen en geen studierichtingen die reeds min
of meer in het onderwijs of de onderzoekpraktijk zijn ge-
institutionaliseerd, zoals met de hierboven besproken vier
richtingen wél het geval is. In elk geval hoop ik met deze
kanttekeningen duidelijk te hebben gemaakt hoe de Poolse
sociologie thans een krachtige bloei doormaakt, een grote
mate van vrijheid geniet en een veelheid aan variaties te
zien geeft, zowel in theoretisch als in empirisch opzicht,
die zeker inspirerend werkt op de bezoeker. Bij dit alles zijn
de sociologen stellig niet zo star aan de marxistische ideologie
gebonden als men in het westen toch in eerste aanleg ge-
neigd zou zijn te veronderstellen. Maar, en dit vormt dan
weer een schaduwzijde van de hedendaagse situatie, er be-
staat ook geen enkele waarborg dat de thans aanwezige

1) Studia Socjologiczno Polityczne. Er bestaan in Polen 5
sociologische tijdschriften, waarvan één in het Engels, het
hierboven genoemde Bulletin.
De artikelen in het hier genoemde tijdschrift, zijn voor-
zien van een samenvatting in het Engels en het Russisch.
Wiatr heeft 2 boeken over militaire en politieke sociologie
geschreven, die qua inhoud uniek zijn: Leger en Maat-
schappij, Warsawa, 1960, en: Oorlog, Maatschappij en
PoIitieh, Warsawa, 1962, beide in het Pools.
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intellectuele vrijheid zal worden gehandhaafd en niet nog-
eens op een kwade dag ongedaan zal worden gemaakt.

De sociologen met wie ik hierover sprak achtten de kans
hierop, hoewel natuurlijk altijd aanwezig, toch vrij gering.
Bepaalde verworven vrijheden, vrijheden bovendien die de
Poolse wetenschap in het buitenland een groot aanzien geven,
zal het bewind niet zo gauw weer ongedaan maken! Afgezien
nog van andere overwegingen, die ik verder zal laten rusten.

Tenslotte nog een enkel woord over de beroepen waarin
de afgestudeerde sociologen terecht komen. Aangezien de
sociologie-studie pas na 1956 op gang is gekomen, valt er op
dit punt nog weinig concreets te vertellen.

Zoals de zaken nu liggen, blijken de sociologen vooral
terecht te komen in functies die te maken hebben met:
1. Onderwijs en onderzoek.
2. Planningsinstituten. In Polen zijn plm. 70 instituten die

zich met landelijke, regionale of locale planning (op het
gebied van de huishouding, bevolkingsspreiding, nuts-
voorzieningen, huisvesting etc.) bezighouden en bij deze
instellingen bestaat een grote behoefte aan afgestu-
deerden.

3. Het justitiële apparaat. Met name de afdelingen die te
maken hebben met jeugdcriminaliteit, dronkenschap
(een euvel in alle communistische landen) en prostitutie
(weer toegenomen sinds de grenzen met het Westen wat
zijn opengegaan) maken gebruik van sociologisch ge-
schoolde krachten.

4. De mass media. Naar het zich laat aanzien zullen de
Poolse radio en TV, de dagbladen en de film in de naaste
toekomst ook van sociologen gebruik gaan maken. Het
betreft hier echter nog slechts wensen waarover ik niets
naders te weten heb kunnen komen.
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Tadeusz Rózewicz

PERSPEKTIEVEN

1. De wand

Zwaar en leeg lig ik opnieuw tegen de wand.
Het gaat mij niet aan, dat de buren pret maken. Dikke

oude vrouwen hebben hun handen op hun buiken gelegd
en kijken naar mij. Zij schudden de hoofden, praten met
elkaar en kijken naar mij. Jaren achtereen zit ik tegen de
wand. Plotseling sta ik op. Zittend op mijn achterpoten
houd ik mijn driehoekige snuit in de voorpoten en praat
tegen de wand. Ik draai mijn draderige, houtachtige snor
op en schud mijn ketting. Ik zing tot de wand. Overal zijn
de martelaren geplant, in oktober. In november drijven zij
hun witte scheuten uit de aarde, verdringen zich en vormen
een wirwar onder de voeten. De levende martelaren komen
in botsing met de dode. Zij storten zich in woordenwisse-
lingen, barsten in tranen uit en laten de woorden stromen.
Tenslotte metselen allen tezamen een bord met opschrift in
de wand.
Ik ga tegen de wand liggen. Tussen verdroogde bladeren,

oude affiches en flesjes slaap ik lange tijd. Soms neem ik
een handvol aarde en as op en strooi deze op mijn kop. Ik
wens iets ~ezeggen tegen die vrouwen en ook tegen mijzelf.
Ik zwijg, want wat kan men eigenlijk zeggen. Achter mij
bevindt zich een huis, waarin ik tien jaar leefde. Ik liet het
achter mij, terwijl alle kranen en leidingen geopend waren.
Een kleine vlam bloeit op. De tamme meubelen beginnen
onrustig te worden en stapelen zich wild opeen, foto's en
boeken vol rustige dromen beginnen te sissen en zich te
kronkelen. Naar schilderijen en vruchten, naar muren en
vensters strekken de vuurtongen zich uit. Plotseling barsten
zij uiteen en brullen. Nu zou het mij kunnen lukken de aan-
dacht te trekken en deze mensen te waarschuwen. Men
moet niet al te zeer vertrouwen op voorwerpen, dieren,
landschappen en zelfs niet op de rust. Men moet niet al te

152



zeer vertrouwen op de muziek, de woorden en zelfs niet op
de gedachten. Landschappen en woorden kunnen explode-
ren, ontvlammen. De mensen kunnen hierbij verbranden.

2. Het defilee begint

Intussen verzamelen zich de kinderen. Meisjes en jongens.
Zwangere vrouwen duwen kinderwagens voort. Het zijn
brede, dubbele wagens, waarin tweelingen in rose kleertjes.
In andere nog bredere wagens slapen drielingen, vier-, vijf-
en zeslingen. Mevrouw zijn, een getrouwde vrouw zijn. Een
oudere vrouw met een goedhartig gezicht houdt een lang-
werpig metalen fluitje in haar mond. Zij fluit in de maat.
Een, twee. Nu eens zachter, dan weer luider. Achter haar
aan marcheren honderdduizend zevenjarige meisjes in zwar-
te schorten. Deze meisjes hebben in hun vlechten prachtige
kokardes. Allen hebben de liefelijke monden van engelen.
Slechts een meisje heeft een heel lange neus met wratten.
Datzelfde meisje draagt een stalen brilletje en heeft een
geelkleurige vos om haar schouders. Het begin van een
nieuw schooljaar. Naast de meisjes stappen de ouders.
Moeders en vaders. Het zijn er werkelijk tweehonderd-
duizend. De ouders kijken naar hun kinderen. Achter de
ouders aan trekt de massa van oude mensen. Het zijn de
grootmoeders en grootvaders. Onder hen bevinden zich
eveneens de overgrootouders. Hun huid is gebeten door de
tanden van de tijd. Zij verliezen onderweg hun haren,
tanden, oren en zelfs hele ledematen. Ondanks alles span-
nen zij zich in tot het uiterste om mee te komen. Zij
fluisteren: kleinkindje, kleinkindje, kleinkindje. Ik heb mijn
handen geheven en hun gevraagd halt te houden, kalm te
worden, uiteen te gaan.

3. Echte namaak

In de etalages liggen kadetjes en bruin gebakken geurende.
broden. Tussen de kadetjes en de broden bevinden zich
kaartjes met het opschrift 'namaak'. De kadetjes en de
broden zijn gemaakt van karton en papier. Voor mensen,
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die haast hebben, onoplettend of bijziende zijn, betekenen
zij echt brood. De hongerigen steken de handen uit naar
dat brood en eerst later bemerken. zij, dat het niet voedt.
In het cafee achter de grote ramen zitten mensen. Zij zijn

echt. Zelfs de grootste mensenkenners, de Kapelaans en
de Onderzoekers, zeggen dit zonder enig voorbehoud. Deze
mensen kan men in de echt verbinden, men kan hen be-
driegen, uithoren, begraven. Zij zijn echt. De gezichten en
de nagels van de vrouwen zijn beschilderd. Toch zijn het
levende, echte mensen. Zelfs de gekunstelde gesprekken
vermogen niet de beschouwer op dat punt in verwarring te
brengen. Dit zijn echte, levende mensen. Zij zijn als de
stoelen waarop zij zitten. Zij zijn gepolsterd met hun erva-
ringen, wereldbeschouwingen, met hun scholing. Zij wach-
ten op de toekomst terwijl zij bezig zijn het heden te
verteren. Zij praten. Hun woorden zijn echt. Alles is echt.
De serveerster met het witte schort om haar buik en onder
haar neus de beschilderde lippen is echt.
Het gebak is echt. En echt is het sodawater in de fles.

Echt zijn de glazen, het geld, de beelden in de spiegel, de
handtasjes, de benen, de neuzen en de uitwerpselen in de
toiletten. Men kan zich stellig in deze echte wereld bewe-
gen. Men kan dit alles betasten. Men kan het ruiken,
verplaatsen, weggeven, veranderen.

4. Men gaat uit

Aan het donkere kanaal zoemt en straalt de stad als een
elektrische bij. De Blauwe Vonk. Op zaterdagavond gaan
de deuren open. De lichtzinnigen verlaten hun woning. Zij
vliegen uit. Gehuld in witte vederpluimen en met rinkelende
sporen aan kommanderen zij zichzelf. Hun lichamen stralen
deftigheid, goedheid, edelmoedigheid en waarheid uit. La-
ter op de avond worden de deuren gesloten. Men heeft de
gasten de deur uitgezet.
Op de vloeren sluimeren tussen sigarettenpeuken en

snoepjes de niet verwerkelijkte mogelijkheden: de hoofden
van Napoleons, Archimedessen, Kapelaans, Pappa's. Op de
wanden hebben jongens met wit krijt stralende geometrische
figuren getekend. Schaamteloze zonnen. De geheimen van
de geslachten. Slagzinnen. Politieke scheldwoorden.
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5. Zullen wij samen huilen

Hoe kunnen zij mij toch vragen met hen samen te wer-
ken. Zij, op hun twee benen. Samen werken? Zullen wij
samen huilen, samen blaffen, bijten? Verzen? Alle verzen
werden reeds geschreven. Mijn situatie is anders dan de
hunne, hoewel niet uitzonderlijk. Ik loop op mijn vier poten.
In plaats van een nieuwe groep te vormen, in plaats van
zitting te nemen in een kollege en dan terdege te zitten in
zo'n kollege, zit ik in het waakhok met een afgeknaagd bot
in mijn snuit.
Ik verheug mij erover, dat ik oren, tanden en ogen heb.

Jarenlang heb ik met de wand gesproken. Toen verborg ik
mij in het hondenhok. Al te gemakkelijk, al te eenvoudig
komt de eerste de beste dwaas, opschepper of domkop bij
mij binnen. Daar komt hij binnen, gaat breeduit zitten en
gedraagt zich als was hij mijn biechtvader, mijn rechter. Bij
mij binnen gekomen kijkt hij in het rond. Hij kwekt, tapt
moppen, tracht mij te overreden, dreigt, berekent, spuugt.
Ik ben gevormd uit doorzichtig materiaal. Ik ben naakt en
ongewapend. Elk gemeen woord dringt door tot mijn bin-
nenste, gaat tot op het merg. En als het daarbinnen is,
wordt het alsmaar groter.
Vóór de zondvloed schreef ik verscheidene verzen, ver-

halen, bedes, lofdichten, kunst"verken. Van de woorden, die
mij bleven, tekende ik dit kleine portret, dat ik levende
mensen toon.
Dit is het hoofd van het huis het suikerenhoofd het hoofd
van de wereld
dit hoofd was lange tijd rechterarm linkerbeen
dit arme hoofd was een tafeltje een scherf een zetel
een kist een kansel een tribune een katalogus
een wierookvat een zeef een teezeefje een vogelnest
een visnet een garderobe een wachtkamer een magazijn
in dit hoofd heeft men gelegd verpakt gestopt geslagen
imperatief imitatie imperialisme import impressie
impressionisme
imperium impotentie interloc Italië invokatie
inkasseerder inspekteur daarnaast bevond Humboldt zich
humbug hoeri hybride hymen hymne
idioom idiosincrasie idioot idylle
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6. Einde van het defilee

Ik heb mijn tijd verpraat. Intussen is het defilee voort-
gegaan. De bekende Goede Dame met het Fluitje stapt
daar. Zij leidt een millioen meisjes. Achter hen schrijden
tweehonderdduizend filosofen. Achter de filosofen marche-
ren twee politieagenten. Achter deze gaan honderdduizend
aartsbisschoppen. Het is de jeugd die in de handen klapt
en kreten van blijdschap laat horen.

De Dame fluit. De meisjes marcheren. Zij houden een
millioen poppen in hun armen. Deze zeggen 'pappa, mam-
ma'. Mijn hok werd bedolven onder groene takken.
(Spojrzenie)
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Pszisko Jacobs

DE MENS EN ZIJN LITERATUUR

I

Van de poolse literatuur is wemlg bekend, doordat de
poolse taal buiten het eigen land en de kringen van poolse
emigranten nauwelijks bestaat. Dit is voor ons, nederlanders,
geen onbekend verschijnsel: het geldt evenzeer voor onze
eigen taal en literatuur. Hieraan is weinig te veranderen.
Politiek-ekonomisch zijn beide landen reeds enige honderden
jaren van zeer gering gewicht en het is bijna altijd zo ge-
weest, dat de macht van een land de kulturele betekenis
ervan voorafging. '
Voor Polen geldt in dit verband nog een bijzondere om-

standigheid, die heeft verhinderd, dat zijn literatuur grotere
internationale bekendheid verkreeg. Deze hangt samen met
de literaire v 0 r men. Het proza geniet in het alge-
meen in de wereld een ruimere belangstelling dan de
poëzie. Poëzie is hierdoor beduidend duurder in produktie
en dus ook in aanschaf dan proza en met name het uitgeven
van vertaalde poëzie is een weinig aantrekkelijke bezigheid.
Wat voor de poëzie geldt, geldt in dit opzicht eveneens voor
het essay. En juist de poolse poëzie en het essay-wezen
in de bijzondere vormen van de polemiek en de kritiek,
staan op een zeer hoog peil, terwijl het proza in de vorm
van de roman of het toneelstuk vrij armelijk zijn ver-
tegenwoordigd. Met andere woorden: als Polen grote roman-
schrijvers had, zou zijn literatuur een veel grotere interna-
tionale vermaardheid bezitten. Op de oorzaken van deze
onevenwichtigheden in de poolse literatuur kom ik straks
terug.
Er is nog een belangrijke omstandigheid, die lange tijd

de verbreiding van de poolse literatuur in het buitenland
heeft afgeremd. Aan het einde van de achttiende eeuw
verloor het land zijn staatkundig bestaan aan de drie na-
buurlanden Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Het land werd
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opgedeeld en de grote strijd tegen de poolse kultuur begon,
een strijd die zou duren tot na de eerste wereldoorlog.
Vooral van pruisische en russische zijde werden krachtige
pogingen gedaan het poolse karakter en de poolse kultuur
te verdringen. Men is hierin slechts voor een deel geslaagd,
maar het is duidelijk, dat de voortdurende strijd van grote
invloed moet zijn geweest op de literaire uitingen. Voor de
betrokkenen waren deze hoogst interessant, met name die
poëzie en dat proza die nauw verbonden waren met de
stlijd en met de historische gebeurtenissen. Men kan niet
zeggen, dat er in Polen weinig proza werd geschreven. Maar
wie kent buiten Polen van Henryk Sienkiewicz nog een
ander boek dan Quo Vadis? En hij heeft er vele tientallen
geschreven en een tijdgenoot van hem, Kraszewski, schreef
er zelfs enige honderden. Voor de buitenlanders vereist het
'verstaan' van deze en andere litratuur een grondige kennis
van land en geschiedenis. Waar deze ontbreken, wordt veel
van die literatuur duister en soms geheel onbegrijpelijk. De
literatuur zou de - belangrijkste - weg tot begrip moeten
zijn en is het in dit geval in het geheel niet. En literatuur
met zeer veel voetnoten wordt al gauw onleesbaar.
De situatie tussen de wereldoorlogen was al evenmin

bevorderlijk om de poolse literatuur voor buitenstaanders
interessant te maken. Men streefde er op geforceerde wijze
naar zijn plaats te veroveren temidden van de andere euro-
pese landen: plus européen que l' Europe, wèg van Sowjet-
rusland, om maar zo spoedig mogelijk als volwaardig te
worden beschouwd. In de 20-er jaren bleek zeer kort het
expressionisme van enige betekenis. }uliusz Kaden-Ban-
drowski was hier de grote man. In de SO-erjaren kwam een
bepaalde romansoort tot bloei. Hierin werden zeer uitvoerig
bepaalde sociale groeperingen uitgebeeld en met eindeloos
geduld karakters geanaliseerd. Overdreven aandacht werd
besteed aan de struktuur. De bekendste auteurs in dit
genre waren vrouwen: Zofia Nalkowska, Maria Dambrowska
en Maria Kuncewiczowa. De meeste van deze romans zijn
thans voor ons onverteerbaar, maar billijkheidshalve moet
hier opgemerkt, dat veel van ook andere dan poolse litera-
tuur uit de 20-er en SO-erjaren dit is.
De periode na de laatste wereldoorlog werd weer sterk

bepaald door de politieke fronten en deze hebben de
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kulturele kontakten in negatieve zin beïnvloed. Pas door
de relatief grote ontspanning sedert 1956 kon de uitwisse-
ling algemener en intensiever worden. Als. wij de balans
opmaken, moeten wij echter konstateren, dat de polen
veel en veel meer van de buitenlandse literatuur weten -
er wordt ontzagwekkend veel en goed vertaald - dan dat
de overige wereld kennis neemt van Polen's waarlijk niet
minderwaardige literaire produktie.

De poëzie en de kultureel-kritische beschouwingen zijn
er zeker van wereldniveau. De poolse taal is geen eenvoudige
en eigenlijk een nauwelijks voor ons toegankelijke. Maar dat
is russisch evenzeer, waarbij dan nog als bemoeilijkende
faktor het kirilische schrift komt. Mijn kennis van het russisch
is miniem, maar afgaande op de vertalingen uit het russisch
moet ik konkluderen, dat de poolse poëzie en de poolse
polemiek op hoger niveau staan dan de russische. Het is
dus duidelijk, dat de politiek-ekonomische belangrijkheid
van een land van doorslaggevende betekenis is inzake de
belangstelling voor zijn kultuur. Wanneer dan al iets uit
het pools wordt vertaald, zijn het meestal andere dan literaire
overwegingen, die hiertoe hebben geleid. Een goed voor-
beeld hier van is Breza's Spizowa Brama, dat handelt over
de verhoudingen in en om het Vatikaan. Er is echter zeer
veel in de poolse literatuur, dat ons buitenlanders zou aan-
spreken en zeker waar het de jongste twintig jaar betreft.

11

De taal, gesproken en geschreven, heeft een onontkoom-
baar sterke sociale funktie. Door het gebruik van de taal
vooral scheppen en onderhouden wij de relaties met elkaar.
Via de taal begrijpen wij elkaar. Uit de literatuur van een
land leren wij het volk kennen. Hiermede is stellig niet
bedoeld, dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen een
bepaalde sociaal-politieke periode en de in die periode ver-
schenen literatuur. Tussen beide gebieden kan men niet
zelden een zeer grote spanning waarnemen. Maar juist deze
spanning duidt op de alleszins aanwezige relatie. In Polen
was het verband tussen historische fase en literatuur overi-
gens altijd zeer duidelijk. Dit typeert niet slechts de sociale
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verhoudingen maar ook de literatuur. Voor de sociale ver-
houdingen betekent het in dit verband, dat langere perioden
van - schijnbare - stabiliteit werden omlijnd en onderstreept
door duidelijke gebeurtenissen: oorlogen, revoluties. Voor
de literatuur betekent het, dat er maar een zwakke literaire
traditie bestaat, veelzeggend voor een land, dat overigens
zo sterk traditioneel bepaald is.
Van de andere kant is het mogelijk de literatuur te ver-

klaren in zijn samenhang met de maatschappelijke gebeur-
tenissen en verhoudingen. En om het verkregen beeld nog
vollediger te maken, betrekken wij hierin de historie, de
wordingsgang. Het gaat vooral om de groei en het karakter
van het volk. De literaire uitingen zien wij eerst in de juiste
proporties tegen de achtergrond van het sociaal-psychisch
gebeuren in historisch perspektief.

Polen kenmerkt zich tot op deze dag door een sterke
traditionele gebondenheid. De samenleving van boeren en
- boerse - adel bepaalde door de eeuwen heen het maat-
schappelijk patroon. De koning is er eigenlijk nooit veel
meer geweest dan de president van een aristokratische
republiek. Hij verkreeg geen werkelijke macht, omdat de
adel op alle besluiten van betekenis zijn veto had. Er ont-
stonden nauwelijks echte steden - hierbij is niet gedacht aan
de omvang maar aan de levenssfeer - en ook het aantal
universiteiten bleef gering in getal en zwak van invloed. Een
van de gevolgen hiervan was, dat er in Polen weinig kulturele
kristallisatiepunten konden ontstaan. De stedelijke kultuur
werd geen richtsnoer. Het poolse woord 'miasto' betekent
weliswaar 'stad' maar in de meeste gevallen gaat het om
een plaats waar een markt en wat (meer) winkels zijn en
wordt er niet gedacht aan een andersoortig milieu. De
universiteiten waren nauwelijks van invloed op het algemeen
geldende levenspatroon.

Aan het ontstaan van een burgerlijke klasse is men nooit
toegekomen. Het ontbreken van deze zo gewichtige schakel
in de maatschappelijke ontwikkelingsketen is duidelijk merk-
baar tot op dit ogenblik. Want niet alleen is het zo, dat de
burgerlijke kultuur er nooit heeft bestaan - er dus alleen
ruimte overbleef voor boerendom, adel en geestelijkheid -
maar tevens ontstond er geen arbeidersklasse. De industrie
ontwikkelde zich zeer laat en is nog altijd niet stevig ver-
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ankerd in het sociaal-politieke en ekonomische leven. Indu-
strie-arbeiders zijn er veel te weinig. De meeste arbeiders
menen nog steeds, dat het goed zou zijn als ieder zijn eigen
stukje grond had.
Het is duidelijk, dat deze in onze ogen zo afwijkende

ontwikkeling van zeer grote invloed moet zijn geweest op
de literatuur. Maar er is in dit verband meer opmerkelijks.

III

Tot in de zestiende eeuw was de geschreven poolse taal
een zeer armelijke. Het kontakt met landen als Italië en
Frankrijk bracht de gebrekligheid ervan aan het licht. En
toen werd vooral door kringen van verlichte adel en geeste-
lijkheid gekonstrueerd uit dat wat voorhanden was: een
boerentaal plus het latijn. De invloed van andere talen
bleef in feite zeer beperkt. Het pools was en bleef in de
kern een boerentaal, weinig aangenaam van klank en into-
natie, niet licht en speels maar aards. Toch is het tegen-
woordige pools verre van armelijk. Het is een uitstekend en
zeer 'buigzaam' middel tot uitdrukking van het direkt waar-
neembare, als het landschap en zijn mensen en van de bij
deze optredende emoties.
Het ontstaan van de eigenlijke taal is in zoverre psycho-

logisch opmerkelijk - hoewel niet uitzonderlijk - dat de
behoefte eraan eerst ontstond na het kontakt met het
italiaans en het frans. Het gevoel van eigen inferioriteit was
hier beslissend en dat gevoel nu heeft zich gehandhaafd,
ondanks de wetenschap, dat de poolse taal ook elders als
een volwaardige werd beschouwd. In dit laatste beeld past
overigens de disproportioneel grote betekenis, die men in
Polen hecht aan de buitenlandse literatuur. Wat dit laatste
betreft, moet echter opgemerkt, dat de feitelijke kulturele
armoede van het land ook doet verlangen naar kultuur van
elders. Immers in en door de literatuur komen ook andere
kulturele uitingen en visies mee het land in.
Wat zeker merkwaardig moet worden geacht, is, dat de

invloed van de geschreven taal - dus ook van de literatuur -
van veel geringer betekenis is dan hier in het westen. De
poolse kultuur heeft een sterk verbaal karakter, een typisch
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kenmerk voor oude, boerse samenlevingen. Let wel, het
analfabetisme bestaat er eigenlijk niet langer, maar gelezen
door vel e n wordt er niet. Er wordt veel gelezen door
betrekkelijk kleine groepen. De vele boeken, tijdschriften
en kranten, de uitvoerige diskussies en polemieken, zelfs
de lektuur, beroeren in geringe zij het toenemende mate
het leven van de gemiddelde poolse mens. Het is belangrijk
dit te weten wanneer men met de poolse literatuur in aan-
raking komt. Deze situatie wortelt in een oudere situatie,
die van het volk en zijn intelligentia. En zonder nu verder
op dit typerende verschijnsel in te gaan, voor de bij het
kultuurleven betrokkenen ontstaat het valse besef, dat men
in de kulturele evolutie verder is dan men is. De maatschap-
pelijke gespletenheid, stammend uit de individualistische
instelling van de adel, ver weg en ver boven het gewone
volk, en diep wortelend in de historie als de relatie tussen
vreemde veroveraars (= adel) en onderworpenen (= boe-
rendom), heeft zich voortgezet in de negentiende eeuw tot
in de periode tussen de wereldoorlogen, tot in het heden.
Deze gespletenheid komt tot uiting in de afzonderlijke mens
en evenzeer in de literatuur. De innerlijke gespletenheid is
een typisch facet van het poolse volk, met alle konsekwenties
van dien.

De gezinssituatie kenmerkt zich door een duidelijk her-
kenbare patriarchale sfeer. De man is in principe het on-
omstreden hoofd, maar voor wat de emotionele zijde be-
treft, is de zoon veel meer middelpunt van het gezin
dan de vader. De oudere, matriarchale, verhoudingen
demonstreren zich zo nadrukkelijk, dat de zoon wordt 'belet'
vader te worden. Het ouderlijk gezin, waar zijn moeder
hem vereerde, wordt voor hem later het paradijs, waaruit
hij werd verjaagd. Hij blijft naar dat gezin terugverlangen,
maar moet een eigen gezin vormen, waarin niet hij maar ...
zijn zoon het middelpunt is van liefde en waardering. Zo
ontwikkelt hij de nostalgie, die zo typerend is voor de poolse
man. In de poolse literatuur zijn voorbeelden te over, die
dit onverhuld demonstreren. De dochter in het gezin deelt
met de moeder in de bewondering van de zoon, haar broer
dus, en leert op deze wijze haar toekomstige rol, niet n a ast
haar toekomstige man maar met veel geklapper van vleugels
boven haar zoon. Jaloezie wordt tot de grote dominante
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in het poolse gezin, dit des te sterker naarmate er meer
kinderen zijn. De poolse man wordt niet volwassen, zelfs
niet in de relatieve betekenis van het woord. Hij is pro
forma toonaangevend en er wordt van hem verwacht, dat
hij het woord voert en handelend optreedt. Maar het zelf-
standig oordelen en optreden is hem niet geleerd. Ook in
het leven buiten het gezin doet hij dat gezin 'eer' aan.
Hij vertoont een opvallende labiliteit, is weinig kontempla-
tief, vaak zeer irrationeel, bevreesd voor konsekwente ver-
antwoordelijkheid, heeft een sterke hang naar romantiseren,
is nostalgisch gespleten.

Doordat de poolse samenleving een patriarchale is, moet
de rol van de man goeddeels worden overgenomen door de
vrouw. Zij wordt een patriarchale matriarch en verricht
handelingen, die wij tot de mannelijke sfeer rekenen. Niet
zelden doet zij het zware werk in en om het gezin, moet
voor het grootste deel van. het gezinsinkomen zorgen, is
de nadrukkelijke moeder en - binnen het gezin - maar
zelden de minnares.

De situatie als hierboven geschetst is niet altijd en overal
duidelijk aanwijsbaar, maar het beeld is geenszins vertekend,
met name niet voor de 'ouderwetse' gezinnen.

IV

De gezinssituatie zo goed als de sociale verhoudingen
moeten hun neerslag vinden in de literatuur.

De feodaliteit kennen wij als een stuk verleden, dat in
het kultuurpatroon als geheel nagenoeg is overwonnen. In
Polen is dit heel anders. De ontwikkeling van een burgerlijke
klasse heeft niet plaatsgevonden. De stabiliserende kracht
van een burgerij heeft ontbroken. Deze trede wordt in de
ladder van de evolutie gemist. De nuchtere - ontnuchteren-
de - visie heeft ontbroken, de bezinning eveneens. Voeg
hierbij het verbale karakter van de samenleving en de merk-
waardige gezinssfeer, dan ontstaan (on)gunstige voorwaar-
den voor bepaalde literatuurvormen.

Ongunstig zijn de voorwaarden voor het proza, dus het
verhaal, de novelle en de roman. Vooral de romankunst is
er altijd mager afgekomen. Het realiserende - het tot werke-
lijkheid makende - principe kon in de poolse literatuur niet
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tot groei komen. Het is overigens niet toevallig, dat de
eerste werkelijke romanschrijvers vrouwen waren. De
roman kon in Polen niet worden door het romantiserende,
de realiteit ontvluchtende, karakter van de poolse man.
En als er dan werk wordt gemaakt, dat de benaming van
roman verdient, gaat het vooral om historisch werk, dat wil
zeggen over die dingen, die eens waren. En hierbij verhaalt
men niet ten einde de feitelijke historie te verbeelden maar
vooral om terug te keren naar het milieu, waaruit men eens
werd verjaagd (het ouderlijk gezin - het oude land). Noch
de heerlijkheid van het traditioneel-landelijke leven van
'eens' noch de harmonie van het ouderlijke tehuis, 'eens',
hebben werkelijk bestaan.

Gunstig zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling van
de poëzie, vooral de lyrische, die sterk emotioneel, een
weinig onevenwichtig en soms bepaald wild is - trekken,
die in het algemeen voor lyrische poëzie begunstigend zijn.

Zelfs in de epiek, de polemiek, de kritiek en het essay
valt de lyrische hang waar te nemen. De epiek wordt al te
gemakkelijk lyrisch, wat - dit moet hier gezegd - lang
niet altijd een nadeel is. Polemiek, kritiek en essay, hoezeer
ook te loven om de intelligente en levendige breedheid van
opzet, zijn nog wel eens te weinig echt kritisch. Zij zijn
dus levendig, spits, echter te vaak te zeer 'engagé', subjek-
tivistisch. Er spreekt niet zelden ook een zeker kastegevoel
uit, namelijk dat van dragers te zijn van de kultuur.

Over de rol van de godsdienst en van de kerk moet hier
nog iets worden gezegd. Deze was - en is - voor het ge-
hele levenspatroon niet gering te achten. In de godsdienst
zijn de mannelijke figuren veel minder opvallend dan de
vrouwelijke. Matka Boska (Moeder Gods) overschaduwt/
overstraalt alle anderen. Het gaat hier vooral om het leed
van de moeder. De vereenzelviging van de moeders met
Matka Boska leidt tot een ietwat geëxalteerd gedrag in en
om de kerk. Zij nemen de zonden op zich, ook die van de
zoons/mannen. De roomskatholieke kerk werkte hierop -
uiteraard - bestendigend en was zelden of nooit een dyna-
mische faktor in het kultuurleven. Zij heeft dus de groei en
de verbreiding van de literatuur niet bevorderd, hoogstens
die van de bidprentjes. Toch is er in haar bestaan nog een
relatief revolutionnaire periode geweest. Maar ook toen
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kwam de verandering doordat de kerk mee moest gaan. Ik
doel hier op de periode, waarin het latijn moest wijken voor
de taal van de leken. De grootste van de humanistische
dichters was Jan Kochanowski, een figuur die goed vergelijk-
baar is met onze Hooft of Huygens.

Voorzover de godsdienst en de kerk in de literatuur tot
uiting kwamen, naar vorm en naar inhoud, moet dit worden
gezien als vooral een begeleidingsverschijnsel in de periodes
van zware druk. Het geloof paste in de algemene sfeer van
leed, berusting en vertrouwen en is in deze relatie stellig
van zeer grote invloed geweest. Dat geloof was een van de
hoofd bronnen van het negentiende-eeuwse messianisme van
het poolse volk - lijden voor de gehele mensheid, boeten
voor alle zonden - en ook van de negentiende-eeuwse
literatuur. Maar, als meestal bij een al te nadrukkelijk ver-
kondigen of belijden, de kreaties werden overwoekerd door
verlangens en principes. Op het moment, dat deze laatste
de lezers niets (meer) te zeggen hebben, wordt het gehele
werk oninteressant, tenzij de schrijver een groot schrijver is
(Mickiewicz). En daar waar diskussies en redeneringen over
het geloof belangrijker worden geacht dan het kreëren van
mensen resp. het uitbeelden van sociale relaties wordt de
lezer-niet-godsdienstige al gauw geïrriteerd. De godsdienst
heeft op sommige momenten positief bijgedragen tot de
poolse literatuur, de kerk stellig niet. De kerk was - en is -
een instituut, dat streeft naar zelfbevestiging en naar hand-
having van het bestaande, beide de grootste vijanden van
het kreëren.

v
De literatuur is in Polen altijd de belangrijkste van de

kulturele uitingen geweest en heeft zich in nauwe samen-
hang met het westen ontwikkeld. In de zestiende en de
negentiende eeuw was de poolse literatuur relatief veel be-
kender in Europa dan thans. In de duitse landen bestond
in de vorige eeuw de rage van de zogenaamde 'Polenlieder'.

De poolse literatuur en trouwens het gehele kultuurleven
zijn weliswaar niet gering van betekenis maar hebben in
het eigen volk zwakke wortels. Dat was zo tijdens de periode
van het italiaans-frans georiënteerde Humanisme (1490-
1580), van het frans georiënteerde Classicisme (1770-1800)

165



en, minder, tijdens het Positivisme (1870-1890). De tussen-
periode na het Classicisme - die van de Parijse Emigratie -
speelt zich nagenoeg geheel b u i ten Polen af. Het was
een zeer belangrijke periode, waarin men sterk terugver-
langde naar het eigen land. In die tijd schreef Adam Mic-
kiewicz zijn terecht beroemde epos Pan Tadeusz, waarin
een levendige, boeiende en ontroerende beschrijving van het
poolse leven, de verhoudingen, de gebruiken, de gedachten,
de gevoelens. In die tijd leefde ook }uliusz Slowacki (1809-
1849), waarschijnlijk Polens grootste lyrische dichter.
Het werk van Henryk Sienkiewicz - na de opstand van

1863 - heeft vooral historisch-politieke betekenis. Hij be-
schreef het grote verleden van Polen o.a. in zijn Ridders van
het kruis en appelleerde hiermee aan de verlangens van
het poolse volk om weer een eigen natie te worden.
Omstreeks 1895 was er een stroom van subjektivisme

en lyriek (1'art pour l' art), die zich weliswaar door enige
belangrijke figuren kenmerkte (Wyspianski, Tetmajer,
Zeromski) maar overigens meer een golf dan een stroom
bleek. Dit laatste is een verschijnsel, dat zich vele keren
in de poolse historie - ook die van de literatuur - heeft
voorgedaan. De reaktie op deze periode kwam in de vorm
van een bepaald soort cynisme, zeer verzorgd maar met
weinig toekomst (o.a. Leopold Staff).
Tegen het einde van Wereldoorlog I ontstond de poëtische

school 'Skamander' (Julian Tuwim, Antonin Slonimski). Hier
opnieuw het voor Polen typische verschijnsel van het duide-
lijk optreden van een literaire verandering - vernieuwing -
ten tijde van grote maatschappelijke veranderingen. Be-
paalde groeperingen binnen het poolse volk hebben altijd
met de vinger op de pols van de historie geleefd. En zij
hebben ook altijd laten weten, dat zij er waren. Het aantal
opstanden was niet gering. De opstanden bleven echter ge-
isoleerd, doordat wezenlijke ekonomische veranderingen
uitbleven. Polen is nog steeds een agrarisch - en feodaal -
georiënteerd volk, vooral naar opvatting en instelling.
Na bovenstaande zeer summiere beschrijving in literaire

fasen - een nooit bevredigende - volgt nu de laatste fase,
die van na de tweede wereldoorlog. Doordat hier nog geen
sprake is van historie, is het geven van een beeld het
moeilijkst.
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Tot aan het jaar 1956 werden de literaire uitingen sterk
bepaald door het regime. In feite betekent dit, dat die
uitingen van vrij gering formaat zijn. Er waren vele emi-
granten, maar onder deze heerst - uiteraard - niet de
ware sfeer. Ook bij hen is sprake van een zekere geforceerd-
heid, veroorzaakt door enerzijds rankune tegen het land dat
men heeft verlaten en anderzijds door wat ik psychische
bloedarmoede zou willen noemen. Om tot waardevolle
prestaties te komen dient men, in het algemeen, te leven
binnen het eigen kultuurgebied. Toch kan niet worden ge-
zegd, dat gedurende die 10, 12 jaar na de oorlog geen goede
literatuur werd gemaakt. Maar het was veel meer een on-
danks dan een dankzij. Bovendien vonden de verschrik-
kingen van de oorlog er al te duidelijk hun neerslag in. Dit
laatste kan nooit een verwijt zijn, maar het blijft er niet
minder een feit om.
Er was ook een duidelijke breuk tussen de generaties. Een

dergelijk verschijnsel kennen wij hier ook (de vijftigers), maar
daar was de breuk veel scherper, meer zichtbaar en voelbaar.
Dat kwam eerst goed aan het licht na de gebeurtenissen
in oktober 1956. In de literatuur openbaarde zich zo duide-
lijk een scheiding der generaties, dat deze maar moeilijk
hier en daar op vrij smalle wijzen kon overbrugd. Zo'n
verschijnsel is zeker in Polen de afspiegeling van een werke-
lijk, sociaal gesitueerd, verschijnsel. De poolse samenleving
is duidelijk in opbraak. De literatuur wijst dit aan en alleen
hierom reeds zou deze van de grootste betekenis zijn. En
belangrijk is hierbij, dat het isolement van de schrijvers
minder wordt. Ook 'gewone' mensen gaan zich voor litera-
tuur interesseren. Dat is prettig voor de schrijvers, maar
.van veel grotere betekenis is het voor de samenleving zelf,
voor die 'gewone' mensen dus. Het betekent niet meer of
minder dan dat Polen sociaal gezien een ander land aan
het worden is. Vanzelfsprekend hangt dit samen met de
ekonomische veranderingen: men industrialiseert, moet
.industrialiseren. Het gaat alles nog met horten en stoten
en de mensen voelen er weinig voor - denk aan de opvatting
van de arbeider, dat toch eigenlijk ieder een stukje grond
moet hebben. Of men er zal slagen is niet de vraag. De
veranderingen moeten er komen. Belangrijk is hier hoe deze
veranderingen zich zullen voltrekken gezien de gehele his-
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torie, de merkwaardige gezinssituatie, het slecht voorbereid
zijn van de man op zijn maatschappelijke taken. Het lijkt
mij niet onwaarschijnlijk, dat de meisjes en de vrouwen
hierbij een veel duidelijker en sociaal meer erkende rol zullen
spelen dan de man. Dit betekent voor de literatuur, dat meel
vrouwelijke auteurs zullen komen, die bovendien uitdagen-
der dan voorheen zullen optreden. Een dergelijk verschijnsel
doet zich eigenlijk reeds voor.

VI

Het is niet slechts een cerebraal genoegen te speuren
naar de samenhang tussen de literatuur en het overige ge-
beuren. Via de kennis van en het begrip omtrent de situatie
van een volk - de historische en de huidige - beleeft men
zijn literatuur intenser. Via de literatuur leert men het volk
verstaan, de poolse mens, de nederlandse mens, zichzelf.
En is het in dit verband nog belangrijk, of ik van de (poolse)
literatuur houd doordat ik van de (poolse) mens houd
of andersom?

Op wat ik hierboven heb geschreven moet ik voor een
deel terugkomen. Ik ben er namelijk in het geheel niet
tevreden over. Het is alles te analytisch. Men ervaart de
realiteit van de mensen niet op de wijze als hierboven is
voorgesteld, evenmin de realiteit van de literatuur. Maar dit
verschijnsel is inherent aan alle analyseren van menselijke
uitingen: de verklaring van het hoe en waarom van een
verschijnsel is iets heel anders dan het verschijnsel zelf.
Er is wat bijgekomen, namelijk de persoon van de be-
schouwer en zelfs de ietwat amorfe groep van toekomstige
lezers. De beschouwer heeft op zich genomen de zaak te
belichten en zo mogelijk te verklaren. Hij heeft het patroon
uiteengerafeld en houdt nu draden en lappen in zijn handen.
Deze toont hij de anderen en hoopt, dat die draden en lappen
voldoende monster en bewijs zijn om aan de hand ervan
het oorspronkelijke patroon te herkennen. En hij hoopt in
ieder geval, dat de behoefte ontstaat om kennis te gaan
nemen van dat patroon-in-de-werkelijkheid, in casu van de
poolse mens en de poolse literatuur.

Dat hoop ik dus.
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M. van Hullen

DE POOLSE LANDBOUW

.Een van de meest opvallende feiten uit de jongste ont-
wikkelingen in Polen is de snel groeiende behoefte aan
graanimporten. Bedroeg het tekort in de nationale produktie
ter bevrediging van de eigen behoeften in de jaren 1950-
1955 gemiddeld per jaar nog slechts 0.7 miljoen ton graan,
in 1956-1960 groeide dit tot 1.6 miljoen ton, in 1961 en
1962 tot 2.5 miljoen ton en in 1963 tot 3 miljoen ton. In
geld uitgedrukt bedroeg de waarde van de graanimport in
1962 alleen al 200 miljoen dollar, een zware aderlating voor
het Poolse staatsbudget.
De oorzaak van dit verschijnsel ligt in de groei van

Polen van een voornamelijk agrarisch en onderontwikkeld
gebied naar een industrieel, ontwikkeld gebied. De behoef-
te aan granen bestemd voor menselijke consumptie steeg
van 1955 tot 1962 met 5 à 700.000 ton door de groei van
de bevolking en veranderingen in de eetgewoonten. Door
deze veranderingen nam ook de consumptie van dierlijke
produkten per hoofd der bevolking toe, waardoor de be-
hoefte aan granen voor dierlijke consumptie steeg met 3.5
miljoen ton.
De graanproduktie kon deze behoeftestijging niet bij-

houden. De produktie van de vier belangrijkste granen
(tarwe, rogge, haver, gerst) steeg van gemiddeld 13.4 mud
(100 kg) per hectare in de oogstjaren 1953/57 tot 16.1 mud
in 1958/62, d.w.z. een stijging met 20.1 pct. De vlees-
produktie daarentegen steeg van 1955 op 1962 met 42.5
pct., de melkproduktie met 30.1 pct. en de eierenproduktie
met 47.1 pct.
De ontwikkeling werd ongunstig beïnvloed door het

oogstjaar 1962, waarin de duidelijk opwaarts gaande lijn
in de landbouwproduktie door slechte weersomstandighe-
den onderbroken werd en de ambitieuse plannen van de
regeerders in de war werden gestuurd. De oogst van 1962
leverde in totaal 2 miljoen ton graan en 7 miljoen ton
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aardappelen minder op dan de goede oogst van 1961. Een
verwijderd gevolg hiervan was o.a. dat het varkensbestand
in juni 1963 met 2 miljoen stuks gedaald was ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Vast staat dat de tekorten in de landbouwproduktie van

Polen niet veroorzaakt worden door een afgedwongen col-
lectivisatie van het boerenbedrijf, die elders wel eventueel
tot zondebok verklaard zou kunnen worden. De ruim 1 pct.
gecollectiviseerde grond en de 12 pct. staatsgrond vormen
daarvoor een te klein deel van het totaal van de Poolse
landbouwgrond. Het is integendeel zeer de vraag of het
uitstellen van de collectivisatie van de landbouwgrond
(waaraan de communistische partij uit politieke opportuni-
teit nu de voorkeur geeft) wel zo gunstig is voor de ont-
wikkeling van de Poolse landbouwproduktie.
De huidige Poolse agrarische bedrijfsstructuur biedt

namelijk bijzonder weinig mogelijkheden tot een ingrijpen-
de verbetering en verhoging van de produktie. De uiterst
ver doorgevoerde versnippering van het bodembezit staat
modernisering en mechanisering van de landbouwproduktie
op vrijwel beslissende wijze in de weg.

Grorulversnippering
In vrijwel geheel Polen, met uitzondering van het eer-

tijds Pruisische gebied, bestond de gewoonte bij vererving
het grondbezit te delen. Gevolg hiervan was een aanzien-
lijke versnippering van het grondbezit. Tussen de beide
wereldoorlogen werd deze versnippering nog. eens aanzien-
lijk vergroot door de verdeling van 2.650.000 hectare over
734.000 nieuw gevormde en vergrote bedrijven. Na de
tweede wereldoorlog was landverdeling in het kader van
de herverdeling van het agrarisch grondbezit politiek nog
belangrijker en ingrijpender.
Op 6 september 1944 vaardigde het Poolse Comité voor

de Nationale Bevrijding, gewoonlijk aangeduid met de
naam 'Lublin-comité', een landhervormingsdecreet uit.
Enkele belangrijke bepalingen uit dit decreet betreffen de
beperking van het grondbezit tot maximaal 50 hectare per
bedrijf (met enkele uitzonderingen), de verdeling van de
onteigende grond over bestaande kleine en middelgrote
bedrijven en nieuw te vormen bedrijven voor de landlozen,
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naast de reservering van kwalitatief hoogontwikkelde be-
drijven voor de staat.
Onder de werking van dit decreet werd bijna 10 miljoen

hectare (bijna een derde van de oppervlakte van Polen)
onteigend, waarvan bijna 6 miljoen hectare werd verdeeld
over 980.000 vergrote en nieuwgevormde landbouwbedrij-
ven. De onder particulieren verdeelde grond omvatte ge-
middeld slechts 6 hectare per bedrijf. De grondversnippe-
ring was met één slag aanzienlijk vergroot: 10 pct. van de
in cultuur gebrachte grond in de provincies welke van het
vooroorlogse Polen resteerden en 40 pct. van de cultuur-
grond in de verkregen westelijke en noordelijke provincies
werd versnipperd. De opneming van de voormalige Duitse
gebieden zou een aanzienlijke verbetering van de bedrijfs-
groottestructuur hebben kunnen betekenen. Door de land-
hervorming werd deze kans gemist. In 1931 was 25.5 pct.
van alle landbouwbedrijven kleiner dan 2 hectare, in 1950:
25.9 pct. In het vooroorlogse Polen was 89.0 pct. van alle
landbouwbedrijven kleiner dan 10 hectare, in 1950 was
dit slechts gedaald tot 88 pct.
Dan echter is er nog geen eind gekomen aan dit proces

van versnippering van landbouwgrond. Tussen 1950 en
1960 neemt het aantal landbouwbedrijven toe met 415.600
waarvan 84 pct. kleiner is dan 2 hectare. In de vroeger
Duitse gebieden verloopt dit proces het snelst. Wordt het
aantal bedrijven aldaar in 1950 op 100 gesteld, dan is het
aantal in 1960: 123. In overig Polen groeit deze index van
100 tot 109. Het resultaat van dit verdergaande versnippe-
ringsproces is, dat in 1960 van alle particuliere landbouw-
bedrijven 32.6 pct. kleiner is dan 2 hectare en 89.3 pct.
kleiner dan 10 hectare.

Een onderzoek van het Poolse Landbouw-Economisch
Instituut bracht aan het licht dat de vorming van nieuwe
bedrijven in de vroeger Duitse gebieden voornamelijk ge-
schiedt op gronden welke van het Staatsbodemfonds ge-
kocht of gepacht worden, in overig Polen daarentegen voor
70 tot 85 pct. ontstaan uit erfdeling.
Blijkbaar is in Polen nog steeds bijzonder krachtig de

prikkel werkzaam, welke alleen in grondbezit een afdoende
verzekering ziet tegen mogelijke calamiteiten in het leven.

171



Traditioneel is voor de Polen inderdaad grondbezit steeds
de basis geweest om moeilijke perioden in de geschiedenis
van het land - en die zijn er heel wat geweest - te over-
bruggen.
Het meest alarmerende in de jongste ontwikkeling is wel

het feit dat de toeneming van het aantal bedrijven steeds
meer versnelt. Van de totale toeneming tussen 1950 en
1960 dateert een derde uit de jaren 1950-55, twee derde
uit de volgende vijf jaren. De regering tracht nu deze
ontwikkeling met wettelijke maatregelen te keren. Zij ver-
bood in 1957 de verkoop van landbouwgrond aan niet-
boeren en beperkte de oppervlakte van voor woonbebou-
wing bestemde percelen tot 0.2 hectare. In 1959 volgde
een besluit tot beperking van het uitbetalen van erfdelen
aan de niet in de landbouw achterblijvende erven. In 1960
werd het recht op verdeling van bedrijven beperkt en in
1963 kwam een absoluut verbod tot stand op het delen van
kleine bedrijven (variërend naar provincie kleiner dan 2 tot
4 ha) bij vererving. Een boerderij verwerven door vererving
werd beperkt tot diegenen die ook werkelijk boer zijn. Van
een aandeel in de erfenis werden al diegenen uitgesloten
die buiten de landbouw werkzaam zijn. Bij eventuele ver-
koop van het bedrijf dient dit in zijn geheel in handen van
een nieuwe eigenaar-boer te komen; het mag bij uitzonde-
ring in gedeelten verkocht worden, mits die delen gevoegd
worden bij reeds bestaande bedrijven, die hierdoor dan
minimaal acht hectare groot moeten worden.

'Volkstuint;es' en landbouwbedrijven

Niet alleen wordt de Poolse landbouw gekenmerkt door
een overmaat aan kleine en zeer kleine bedrijven, boven-
dien verdient de op deze bedrijven uitgeoefende landbouw
in steeds geringer mate deze aanduiding.
Tekenend hiervoor is dat, terwijl het aandeel van de

landbouwers in de beroepsbevolking daalde van 47.1 pct.
(1950) tot 38.2 pct. (1960), het aandeel van de mannen
ouder dan 60 jaar met hoofd inkomen uit de landbouw
steeg van 17.1 pct. tot 24.3 pct. Ook het aandeel van de
vrouwen die een landbouwbedrijf voeren steeg van 25 pct.
tot 34 pct. In 1950 bezitten van de 3.168.500 particuliere
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landbouwbedrijven er 18.2 pct. geen koeien. In 1960 is dit
gestegen tot 22.7 pct. van 3.584.100 bedrijven. Terwijl het
totaal der bedrijven toeneemt met 13.1 pct., bedraagt de
toeneming van bedrijven zonder koeien 41.0 pct.

Meer en meer nemen de bedrijven kleiner dan 2 hectare
het karakter aan van 'volkstuintjes'. De eigenaar-gebruiker
teelt er datgene wat hij voor zichzelf en zijn gezin nodig
heeft. Kan hij zijn eigen behoeften maar bevredigen, dan
maakt hij zich verder niet meer druk om produktieverho-
ging. Zijn geldinkomen verdient hij in de industrie of in
dienstverlenende bedrijvigheid.

Na de allerkleinste bedrijven groeiden in de periode
1950-1960 het sterkst in aantal de bedrijven in de grootte-
klasse van 2 tot 5 hectare, namelijk met 10.1 pct. Het
aantal bedrijven van 5-10 hectare daalde met 4.0 pct.,
daarentegen groeide het aantal der middelgrote bedrijven
(10-20 ha) met 2.8 pct., terwijl de bedrijven groter dan 20
hectare in aantal afnamen met 10.0 pct.

Deze gegevens betekenen de statistische bevestiging van
een ander reeds onderkend verschijnsel. Vertonen de kleine-
re bedrijven een toenemende versnippering en verkleining,
de groep der middelgrote bedrijven van 10 tot 20 hectare
versterkt zijn positie. Deze versterking komt zowel van
beneden als van boven. Bestaande bedrijven, voornamelijk
uit de grootteklasse 5-10 hectare, komen door aankoop van
grond in de middelgrote categorie en de allergrootste be-
drijven (van 20 tot 100 hectare) vertonen een tendentie
naar opsplitsing tot middelgrote bedrijven (hetgeen o.a.
bevorderd wordt door de belastingpolitiek van de regering).

Van de particuliere landbouwbedrijven vormen de mid-
delgrote bedrijven meer en meer het deel waarop de
landbouwmarktproduktie drijft. Daar zetelen de ervaren en
vakbekwame boeren die zonder nevenbetrekkingen in b.v.
industrie of transportwezen hun hoofdberoep en hoofdin-
komen in de landbouw vinden.

Deze polarisatie blijkt ook uit de gegevens omtrent de
ontwikkeling van de aantallen bedrijven met melkvee. Het
aantal bedrijven met 1 koe nam in 1950-1960 toe met 4.7
pct., met 2 koeien met 4.4 pct., met 3 en meer koeien echter
met 21.7 pct., aanzienlijk meer dan het landsgemiddelde
voor de toeneming van alle bedrijven (13.1 pct.).
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De 'socialistische sector'

Van de totale oppervlakte van Polen (31.173.000 hectare)
is in juni 1962 ruim 20 miljoen hectare als landbouwgrond
in gebruik, waarvan in

particuliere landbouwbedrijven
collectieve landbouwbedrijven
staatslandbouw bedrijven

oppervlakte in
1000 ha

17.430.6
226.1

2.501.0

%-age

86.0
1.1
12.4

Het overige, niet voor landbouw in gebruik genomen
deel van Polen is grotendeels eigendom van de staat en
eveneens onder beheer van staatsbedrijven (o.a. 6.5 miljoen
hectare bos en 2.5 miljoen hectare water en woeste gron-
den).
De 'socialistische sector' in de Poolse landbouw omvat

dus maar een gering deel van de landbouwgrond. Veel
groter is dit deel ook nooit geweest. Het hoogtepunt vol-
gens de jaarlijkse landbouwtellingen werd zowel voor de
staats- als voor de collectieve bedrijven bereikt in juni
1956 toen van alle cultuurgrond 13.8 pct. in staats- en 9.6
pct. in collectieve bedrijven lag, maar dus nog altijd drie
kwart van alle cultuurgrond in particulier bezit was.

De staatslandbouwbedrijven (SLB-en) zijn grotendeels
voortzettingen van vooroorlogse staatsbedrijven en van de
modelbedrijven die in het landhervormingsdecreet van 6
september 1944 voor de staat waren gereserveerd (p. 13).
Bovendien werd in de eerste jaren na de oorlog op vele
voormalige landgoederen van Duitse en Poolse 'Junkers'
nog lang geaarzeld over de nieuwe status van het landgoed.
Vele van de landbouwgrootbedrijven die onder de bepa-
lingen van het landhervormingsdecreet verdeeld hadden
kunnen worden onder de erop werkzame landloze arbeiders
en de omliggende kleine en zeer kleine boerenbedrijven,
werden uiteindelijk toch niet verdeeld en ingebracht in het
staatsgrondbezit. Zeer dikwijls was een zekere apathie bij
de erop wonende en werkende arbeiders (meestal woonden
op een landgoed de vaste arbeiders in een eigen klein dorp
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bij het landhuis van de 'Junker'), of vrees voor het bestaan
als zelfstandige boer na jarenlang in groepsverband met
anderen gewerkt te hebben, de oorzaak van het niet-verde-
len.
Het staatsgrondbezit stabiliseerde zich omstreeks het jaar

1950 op circa 2.5 miljoen hectare cultuurgrond. De daarna
volgende mutaties waren enerzijds een gevolg van het
verkrijgen in staatsbezit van vrijkomende grond waar een
boedel geen erven had, boeren grond wilden afstoten
wegens groeiend tekort aan landarbeiders of wens in een
lagere belastingklasse te komen, enz.; anderzijds van de
verkoop en verpachting van grond aan particuliere boeren
en het afstoten van gronden van slechtere kwaliteiten door
bebossing.
De SLB-en liggen voornamelijk geconcentreerd in de

nieuw verworven provincies in het westen en noorden van
het land. Daar ligt overal meer dan 20 pct. van alle cultuur-
grond in de SLB-en, in de provincies Koszalin (Köslin) en
Szczecin (Stettin) zelfs ruim 38 pct. In Zuidoost-Polen
beslaan ze niet meer dan enkele procenten van het land-
bouwareaal, tot zelfs maar 1.1 pct. in Kielce en 1.3 pct. in
Krakow.
Principieel hebben de SLB-en voor de staat en de com-

munistische partij alleen economische betekenis. Nationa-
lisatie van de grond heeft de partij nooit als programma-
punt gevoerd. Integendeel, in haar propaganda voor de
collectivisatie van de landbouw benadrukte de partij steeds,
dat het particulier eigendom van de grond onaangetast zou
blijven.
Aanvankelijk hadden de SLB-en grote financiële exploi-

tatietekorten. Sinds 1957 zijn deze tekorten jaarlijks steeds
kleiner geworden en nu zelfs omgeslagen in winst. In 1956
bedroeg het deficit 4.7 miljard zloty, in 1960/61 de winst
0.5 miljard zloty. In de Poolse publicaties omtrent de
SLB-en wordt dit resultaat in de regel uitbundig geprezen.
Veel reden hiertoe is er echter niet in een land waar alle
prijzen door de regering vastgesteld worden. Manipulaties
met de prijzen die de SLB-en betalen voor de goederen
die zij van de staat kopen, respectievelijk ontvangen voor
hun verkopen aan de staat zijn voor het verdwijnen van
het deficit in hoofdzaak verantwoordelijk.
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Sterker dan het particuliere landbouwbedrijf zijn de
SLB-en gericht op de marktproduktie. Met 12.4 pct. van
alle landbouwgrond bereikten zij 13.9 pct. (in 1962) van
de totale marktproduktie. Het accent ligt daarbij sterk op
de akkerbouwsector, waarin de SLB-en in hetzelfde jaar
18.2 pct. van de totale marktproduktie leverden. De veeteelt
bleef hierop aanzienlijk achter met 11.7 pct., dit ondanks
het feit dat de SLB-en relatief veel voedergewassen ver-
bouwen. Ruwweg kan gesteld worden dat de' SLB-en
enerzijds hun produktie voornamelijk richten op de weinig
arbeidsintensieve granenproduktie en anderzijds op de
produktie van zaaizaden, pootaardappelen en fokvee in de
staats-modelbedrijven.
Jarenlang hebben de arbeiders op de SLB-en het gevoel

gehad goed terecht gekomen te zijn. In de allerlaatste jaren
begint dit wat te veranderen en zouden velen van hen
prefereren zelfstandig boer te zijn of lid van een collectief
bedrijf. Deze verandering hangt nauw samen met de inge-
treden verbetering in de levens- en werkomstandigheden
van de particuliere en gecollectiviseerde boeren. De lonen
van de SLB-arbeiders worden vastgelegd in collectieve
arbeidsovereenkomsten. Deze lonen zijn in de laatste jaren
wel gestegen, maar niet evenredig met de prijzen van de
landbouwprodukten. Bovendien verloren de SLB-arbeiders
een deel van hun neveninkomsten door het schrappen van
het recht op het houden van een tweede eigen koe en het
verkleinen van het eigen stukje akkerland in het SLB.
De boeren in particuliere en collectieve bedrijven zijn

voor hun inkomsten rechtstreeks afhankelijk van de prijzen
voor hun produkten. De prijsverbeteringen sinds 1956
hebben hun inkomsten aanzienlijk doen stijgen.

De collectieve landbouwbedrijven (CLB-en) zijn volgens
de partij een uiting van de socialistische gezindheid van
de boeren. In de eerste naoorlogse jaren, toen de partij haar
machtspositie nog moest consolideren, ontkende zij de land-
bouw te willen collectiviseren. Vanaf 1948 wordt er echter
openlijk propaganda voor gemaakt en gesteld dat de collec-
tieve landbouw de enige uitweg is uit de 'doodlopende
kapitalistische ontwikkelingsweg' (Hilary Minc). Op velerlei
wijze wordt in de jaren 1948-1956 'bevorderd' dat indivi-
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duele boeren ertoe besluiten samen collectieve bedrijven te
vormen, waarin ieder eigenaar blijft van zijn eigen grond
en soms ook .van zijn levende have, maar waarin de akker-
bouwen eventueel ook de veeteelt gezamenlijk worden
beoefend.
De Poolse boeren toonden zich echter niet bijster geneigd

over te gaan tot collectivisering. Het hoogste aantal collec-
tieve bedrijven bereikt bij een landbouwtelling in juni,
bedroeg in 1955: 9.975, op 30 september 1956 waren er
10.203 met 1.890.807 ha. cultuurgrond (10.7 pct. van alle
cultuurgrond). De terugkeer van Gomullca als eerste secre-
taris van de partij in oktober 1956, werkte in de ten
plattelande hangende sfeer als een katalysator op de reeds
aanwezige ontbindingstendenties. Binnen een half jaar slonk
het aantal der bedrijven tot 1752, hun gezamenlijke opper-
vlakte tot 237.315 hectare (1.3 pct. van alle cultuurgrond).
De ontbindingsgolf liep nog door, tot in 1958 het diepte-
punt met 1528 CLB-en en 200.609 hectare werd bereikt.
Gemiddeld waren deze bedrijven ook kleiner dan voor 1956
(in 1955: 205.7 ha, in 1958: 131.3 ha) en omvatten zij
minder gezinnen (in 1955: 20.8, in 1958: 13.3).
Gezond was deze ontwikkeling in zoverre dat nu ten-

minste aan de boeren zelf, voor vrijwel de volle honderd
procent, de keuze tussen de al of niet gecollectiviseerde
bedrijfsvorm werd gelaten. Gomulka bereikte eindelijk dat
de principes die hij reeds in 1948 en voorgaande jaren
beleed in werkelijkheid konden worden nageleefd: ' .... lk
vind dat het overgaan van het systeem van de boerenklein-
bedrijven op het systeem van de socialistische bedrijfs-
voering moet steunen op de principes van vrijwilligheid en
vrije beslissing van de werkende boeren. . .. Het ontwik-
kelingstempo van dit proces is afhankelijk van het bewijs
in de praktijk aan de boerenmassa's van de superioriteit en
de hogere produktiviteit van de collectieve bedrijfsvoering
boven de individuele. . .. Het dunkt mij, dat iedere afge-
dwongen forcering van de collectieve bedrijfsvoering slechts
schade kan berokkenen aan het idee van zulk een bedrijfs-
voering, verlaging van de landbouwproduktie kan veroor-
zaken, onze steun onder de werkende boerenmassa kan
versmallen en de eenheid van de arbeiders en boeren kan
verzwakken' (Gomulka tijdens de plenaire vergadering van
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het Centrale Comité van de Partij op 31 augustus 1948).
In 1956 en later getuigde hij van geen andere opvattin-

gen. Met meer vrijmoedigheid besluiten de boeren nu
bedrijven te collectiviseren of te ontbinden. Op het 3de
congres van de CLB-en in 1962 wordt gemeld dat in 1958:
215 CLB-en zijn georganiseerd en 180 ontbonden, in 1959
respectievelijk 245 en 153, in 1960: 273 en 132, in 1961: 64
en 231. Elders gepubliceerde gegevens stemmen hier niet
exact mee overeen, maar de algemene strekking is gelijk:
vorming en ontbinding van CLB-en komt vrij veelvuldig
voor en schijnt zich zonder ongunstige repercussies voor
de boeren te kunnen afspelen. Ontbinding van slecht func-
tionerende en te kleine CLB-en wordt nu zelfs aangemoe-
digd. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte en het gemiddelde
aantal leden-gezinnen stijgt daardoor langzaam maar zeker.
Opvallend is echter ook het toenemend aandeel in de
gecollectiviseerde bedrijven van gronden afkomstig uit het
staatsbodemfonds (26 pct. in 1957, 40 pct. in 1961). Waar
dit maar enigszins mogelijk is probeert de staat deze gron-
den aan CLB-en in bewerking te geven om de gronden pro-
duktiever te maken. Het sterkst is dit verschijnsel in Zuid-
oost-Polen, waar overigens de CLB-en weinig talrijk zijn,
maar hun oppervlakte voor 70 pct. uit het staatsbodemfonds
afkomstig is. Ook in Poznan echter is nog een vijfde deel
van de CLB-gronden uit dit fonds afkomstig.
Anderzijds is de grotere vrijheid ten aanzien van het al of

niet collectiviseren van hun boerenbedrijven in zoverre
ongezond, dat de partij nu voor de boeren geen duidelijk
alternatief stelt naast de beoefening van de landbouw in
de dikwijls te kleine en te zeer versnipperde bedrijven. De
collectieve bedrijfsvorm wordt nog wel als ideaal gezien,
maar voorlopig als onrealiseerbaar ter zijde geschoven.
Andere minder vergaande samenwerkingsvormen, die bij
moeten dragen tot de vorming van de juiste gezindheid ten
aanzien van de collectivisering, krijgen momenteel meer
nadruk. Het reeds vermelde 3de congres van de CLB-en
in 1962 kreeg als doelstelling mee 'de richting van verdere
ontwikkelingen aan te duiden, te omschrijven wat en hoe
gedaan moet worden om CLB-en tot centra van landbouw-
cultuur te laten worden, een aantrekkelijk voorbeeld voor
individueel werkende boeren'.
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Polen is nog ver vern:ijderd van dat ontwikkelingsstadium
waarin een klein getal boeren voldoende produceert om
het land te voeden en aan de vraag van de levensmiddelen-
industrie en -export te voldoen. Een ontwikkeling in die
richting is ingezet. Of die ontwikkeling zich tot een geluk-
kig einde zal doorzetten waag ik te betwijfelen. De struc-
tuur van de bedrijven, noch de mentale instelling van een
groot deel van de boeren, noch de landbouwpolitiek van de
regerende partij schijnen voldoende uitzicht hierop te
bieden. Hetgeen valt te betreuren.
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J. P. SchuYf

KERK EN STAAT IN POLEN

In tegenstelling met de overige Oosteuropese landen
is Polen een katholieke natie. De godsdienstige minderheden
welke zich in 1938 nog op Poolse bodem bevonden, waren
na de oorlog zo goed als verdwenen. De Joden waren door
de Duitse bezetters uitgemoord en de orthodoxe gelovigen
waren tengevolge van de grensverschuivingen naar het
gebied van de Sowjetunie afgevloeid. Dit had tot gevolg
dat na de oorlog bijna 98 % van de bevolking katholiek was.
Evenals in Ierland en Spanje was ook het Poolse katho-

l~cismenauw verweven geweest met nationalistische senti-
menten. Bovendien had de katholieke kerk in Polen een
belangrijke rol gespeeld in het oorlogsverzet. Drie bisschop-
pen en bijna tweeduizend priesters waren in de Duitse
kampen en gevangenissen overleden. Dientengevolge was
het prestige van de Kerk na de oorlog hoger dan ooit tevoren,
vooral ook omdat zij zeer actief deel nam aan de weder-
opbouw van de natie. De Poolse communistische partij was
bovendien nooit uitgesproken anti-godsdienstig geweest. De
eerste jaren na de oorlog mocht er dan misschien geen
sprake zijn van grote vriendschap tussen kerk en staat, grote
vijandschap was er al evenmin. Wel werd het "eeuwige
concordaat" van 1925 door de regering eenzijdig opgezegd,
maar aan de andere kant werd bij voorbeeld het aanzien-
lijke landbezit van de kerk niet aan de wetten van de
agrarische hervorming onderworpen. De hiërarchie onder
leiding van de progressieve kardinaal Hlond stelde zich
achter de landhervormingen en de nationalisatie van de
zware industrie, te meer daar ook voor de oorlog zowel
bisschoppen als katholieke intellectuelen wensen in deze
richting hadden geuit. Niettemin voelde de hiërarchie zich
verplicht "de atheïstische en materialistische filosofie van
het communisme" bij voortduring in herderlijke brieven te
veroordelen.
Voor een snelle wederopbouw van Polen was echter
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samenwerking en tolerantie noodzakelijk, zodat de regering
van het begin af aan een aantal concessies deed. Vrijheid
van godsdienst werd gewaarborgd; hoge functionarissen
woonden godsdienstige plechtigheden bij; het leger moest
deelnemen aan de Sacramentsprocessies; er mochten een
aantal katholieke publicaties verschijnen; veel verwoeste
kerkgebouwen werden met hulp van de staat hersteld.

De eerste breuk
Al vrij spoedig wilde de Poolse regering met het Vaticaan

onderhandelen in de hoop dat men vanuit Rome opdracht
zou geven de hiërarchie in de westelijke provincies definitief
te regelen. Daarmee zou de strijd om de Oder-Neisse-grens
al voor een groot deel ten gunste van Polen beslecht zijn.
Het Vaticaan wenste deze grens echter niet definitief te
erkennen zolang er nog geen vredesverdrag met Duitsland
was gesloten. Teleurgesteld door het afbreken van de nog
nauwelijks begonnen besprekingen werd de houding van
de regering ten opzichte van de kerk nu openlijk vijandig.
Toen in december 1948 de Poolse Arbeiders Partij en de
Poolse Socialistische Partij hun unificatie-congres hielden,
deden vooraanstaande communisten felle aanvallen op het
Vaticaan, terwijl ook de negatieve houding van de Poolse
hiërarchie werd gelaakt. Toch wilden zowel de regering als
de hiërarchie een ernstige botsing vermijden.

Toen echter op 13 juli 1949 het Vaticaan een decreet
uitvaardigde waarbij alle katholieken die lid of sympathi-
sant van de Communistische Partij waren met excommuni-
catie werden bedreigd, begonnen de politieke leiders bang
te worden. Een dergelijk decreet kon in Polen niet worden
uitgevoerd, want dit zou "een verzwakking van de volks-
democratie" betekenen. Tegelijkertijd kondigde de regering
aan dat zij met het Poolse episcopaat wilde onderhandelen.
Nog geen maand later werd een wet aangenomen waarbij
ieder die aan een burger omwille van politieke of weten-
schappelijke activiteiten de sacramenten zou weigeren met
een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar kon worden
gestraft. Religieuze ordes en genootschappen moesten zich
laten registreren en voortaan moest voor het houden van
processies toestemming aan de autoriteiten worden gevraagd.
De bisschoppen trachtten tevergeefs met de regering tot
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een vergelijk te komen. De Poolse hiërarchie bevond zich
in een moeilijke positie, vooral ook omdat het merendeel
van de katholieke intellectuelen de houding der bisschoppen
maar moeilijk kon begrijpen. In feite bevond de hiërarchie
zich tussen twee vuren. Zowel kardinaal Hlond als ook zijn
opvolger aartsbisschop Wyszynski hadden herhaaldelijk bij
het Vaticaan aangedrongen op een regeling van het kerkelijk
bestuur in de westelijke provincies. Tegenover de regering
moesten zij echter de trouwe zonen van Rome blijven, vooral
omdat men kennelijk op een Pools schisma aanstuurde. Het
bestaan van een scheuring tussen de Poolse katholieken
onderling werd in een herderlijk schrijven van la oktober
1949 door aartsbisschop Wyszynski erkend en streng ver-
oordeeld. De regering brak nu alle besprekingen met het
episcopaat af, de caritas-vereniging kwam onder staats-
controle te staan, meer dan 500 priesters en religieuzen
werden gearresteerd op beschuldiging van ondermijning van
de staat en het kerkelijk landbezit werd voor een groot
gedeelte geconfisqueerd.

De eerste modus vivendi
Achter de schermen van de publiciteit bleef men echter

toch contactpunten zoeken. Op 16 april 1950 werd een
officieel communiqué uitgegeven, waarin de totstand-
koming van een modus vivendi tussen kerk en staat werd
aangekondigd. Het was de eerste modus vivendi tussen een
katholieka kerkprovincie en een volksdemocratie. Beide
partijen deden zeer veel concessies.Het episcopaat verplicht-
te zich om te blijven ijveren voor een gunstige regeling in
de westelijke provincies, terwijl het zich zou verzetten tegen
de 'revisionistische' activiteiten van de Duitse clerus. De
bisschoppen zouden de geestelijkheid ook opdracht geven
om zich niet te verzetten tegen de economische en sociaal-
maatschappelijke hervormingen van de regering. Daarmee
moest de Poolse hiërarchie een volstrekte loyaliteit betuigen
aan de regering, die er van haar kant van overtuigd werd,
dat de Paus de hoogste autoriteit van de katholieke kerk was
"in zaken van geloof en kerkelijke jurisdictie". De concessies
van de staat bestonden vooral in een waarborg voor het
voortbestaan van de katholieke universiteit van Lublin, en
in een toekennen van dezelfde rechten en privileges aan
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de katholieke pers als aan de niet-katholieke pers. Ook
konden voortaan leger- en ziekenhuisaalmoezeniers worden
aangesteld en het godsdienstonderwijs op de scholen zou
niet worden beperkt.
Deze modus vivendi was geen concordaat, maar eerder

een technisch instrument, waarmee men kon proberen toch
tot de noodzakelijke coëxistentie tussen kerk en staat te
komen. Voor het episcopaat werd deze modus vivendi onder-
tekend door de secretaris van de bisschopsvergadering,
Choromanski, de bisschop van Plock, Zakszewski en de bis-
schop van Lodz, Klepacz. De naam van de primaat, Wyszyn-
ski, ontbreekt, en dat schijnt er op te wijzen dat hij toen
al persona non grata was bij de regering. '
De drie jaren welke na het totstandkomen van de modus
vivendi volgden, werden gekarakteriseerd door voortdurende
compromissen van beide partijen. Vooral het episcopaat
trachtte zo tegemoetkomend mogelijk te zijn. De primaat
bracht een bezoek aan de staatspresident, de gezamenlijke
bisschoppen ondertekenden het vredesmanifest van Stock-
holm en zij spoorden de gelovigen zelf tot een politiek
engagement aan. Kleine strubbelingen bleven echter niet
uit en onder de ogenschijnlijk rustige oppervlakte gistten nog
grotere moeilijkheden dan voorheen.

De tweede breuk en de tweede modus vivendi
Op beschuldiging van subversieve activiteiten tegen de

Poolse Volksrepubliek werden langzamerhand veel geeste-
lijken gearresteerd. Op 9 februari 1953 werd het besluit ge-
nomen, dat benoemingen voor kerkelijke functies alleen nog
maar met toestemming van de regering konden geschieden,
waardoor de pauselijke jurisdictie werd aangetast. De poli-
tieke leiders hadden ongetwijfeld gehoopt, dat een dergelijke
maatregel kon bijdragen aan de totstandkoming van een
nationale katholieke kerk. Daartoe kon het Poolse episco-
paat echter niet verleid worden, en er volgde protest op
protest. Naarmate de bisschoppen zich echter weerden
werden de maatregelen van de regering strenger, waarbij
niet meer gelet werd op de bepalingen van de modus vivendi.
De crisis bereikte een hoogtepunt toen de primaat eind 1953
werd gearresteerd.
De volgende jaren kon men in Polen niet meer van be-
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trekkingen tussen kerk en staat spreken. De verbittering
van de - stalinistische - regeringsleiders kende geen gren-
zen meer. De maand oktober van het jaar 1956 betekende
voor Polen echter een ommekeer op ieder gebied. Kort
nadat Gomulka uit de gevangenis was vrijgelaten en het
bestuur had overgenomen werd ook kardinaal Wyszynski
op vrije voeten gesteld en gerehabiliteerd. Het officiële
commentaar op deze gebeurtenis werd via radio \Varschau
gesproken: 'De terugkeer van de primaat bewijst, dat die
(stalinistische) periode voorbij is en dat wij - althans in de
kerk-staat sector - zijn teruggekeerd tot bilaterale bespre-
kingen van aangelegenheden waaromtrent verschil van
mening bestaat. . .. De scheiding van kerk en staat is een
definitieve formule voor de coëxistentie van de burgerlijke
maatschappij met de kerkelijke maatschappij .... De terug-
keer van kardinaal Wyszynski naar zijn zetel betekent een
terugkeer naar de goede methode van het uitwisselen van
gedachten en meningen en het afzien van de methode der
unilaterale beslissingen:

Enkele weken later werd bekend maakt dat een gemengde
commissie, waarin voor het episcopaat de bisschoppen
Klapacz en Choromanski zitting hadden, over een aantal
kwesties tot bevredigende besluiten was gekomen. In feite
betekende dit een herstel van de modus vivendi welke in
1950 was bereikt. De katholieke pers kreeg weer dezelfde
voorrechten als de niet-katholieke pers, godsdienstonderricht
op de scholen was weer mogelijk, gevangen geestelijken en
religieuzen werden weer vrij gelaten. Het episcopaat van
zijn kant drong er bij de gelovigen op aan deel te nemen
aan de verkiezingen en de politiek van Gomulka te onder-
steunen.

De realiteit van de modus vivendi
Sinds Polen in oktober 1956 een nieuwe weg insloeg is er

op alle gebied veel ten gunste veranderd, ook op het gebied
van de verhouding tussen kerk en staat. Tot een werkelijk
partnership tussen beide partijen kwam het echter niet en er
breven voortdurend weer nieuwe moeilijkheden komen,
soms waren het ook oude problemen die plotseling weer
actueel werden. Het godsdienstonderricht op de scholen
was de staat een doorn in het oog. De bisschoppen pro-
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testeerden fel tegen de nieuwe wetten welke in de Poolse
sejm werden aangenomen ten aanzien van abortus en echt-
scheiding. Ook de westprovincies traden telkens weer in
de discussies op en langzamerhand begon de regering haar
vertrouwen te verliezen in het kunnen van kardinaal Wyszyn-
ski, die bij het Vaticaan wel druk trachtte uit te oefenen,
maar geen enkel succes kon boeken. Het leven onder de
modus vivendi van 1950 lijkt een touwtrekken van twee
rivalen die bijna even sterk zijn. En practisch iedereen is
er momenteel dan ook van overtuigd dat het tijd wordt om
een nieuwe modus vivendi vast te stellen.

Toch sprak bisschop Kominek tijdens de opening van het
academisch jaar van de katholieke universiteit van Lublin in
november j.l. enkele merkwaardige woorden: 'Zonder het
belang van de voorlopige overeenstemming over de be-
trekkingen tussen de Heilige Stoel en de Hongaarse repu-
bliek te willen verkleinen, mogen we toch niet vergeten
dat we in Polen met de overeenkomst tussen de kerk en
de regering van de volksstaat ongeveer veertien jaar voor-
liggen. Laten we bedenken dat in die officieel op generlei
wijze gedeactualiseerde overeenkomst van 1950 vele voor
beide partijen - zowel voor de kerk als voor de staat - nut-
tige dingen vervat zijn. Wij behoeven dus geen complexen
te krijgen omdat anderen ons voorgekomen zouden zijn.
Beide overeenkomsten vormen een onbestreden document
van de goede wil van de vertegenwoordigers van regering
en kerk: BisschopKominek behoort tot de groep bisschoppen
die graag verdere onderhandelingen met de regering zou
willen voeren. Hetgeen onder meer blijkt uit een volgende
passage van zijn toespraak: 'Bijzondere nadruk moeten wij
er vandaag op leggen, dat de tekenen van goede wil zich
schijnen te vermeerderen en dat we aan de vooravond staan
van nieuwe pogingen tot een wederzijdse, eervolle en voor
het welzijn van ons vaderland nuttige toenadering, van hel
vaderland, dat de gemeenschappelijke moeder is van ge-
lovigen en niet-gelovigen, het gemeenschappelijke Polen
zowel van de regering als van het episcopaat:

Dat verlangen naar nader overleg schijnt ook bij de
regering te bestaan, en niet in mindere mate bij de katholieke
intellectuelen. Een aantal bis~choppen zien daar echter
weinig heil in. Misschien wel vooral omdat de kwestie van"
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de Poolse westelijke provincies vooralsnog niet opgelost zal
kunnen worden en het Poolse episcopaat daarbij toch wel
geen enkele rol van betekenis zal kunnen spelen. En men
mag niet vergeten dat de oorspronkelijke aanleiding voor
de moeilijkheden tussen de kerk en de staat juist deze poli-
tieke kwestie was, een politieke kwestie waarbij ook de
bisschoppen in hun hart Poolse patriotten zijn gebleven.
Wie de huidige situatie overziet moet echter wel tot de

conclusie komen dat het tijd wordt voor een nieuwe modus
vivendi, waarbij veel onduidelijkheden uit de weg geruimd
kunnen en moeten worden. Het bestel van dit moment laat
nog te veel mogelijkheden over voor de willekeur van
kleinere functionarissen, terwijl ook enkele algemene pro-
blemen nog lang niet genoegzaam zijn geregeld. Wij denken
hierbij aan een volledige godsdienstvrijheid, aan het alge-
mene recht om godsdienstonderricht op de scholen te hebben
(waar de Poolse katholieken dat nu eenmaal wensen) en
tevens aan het recht om confessionele scholen op te richten.
Ook de bewegingsvrijheid van kerkelijke functionarissen
buiten de landsgrenzen moet op bevredigende wijze geregeld
worden, zodat zij dezelfde rechten krijgen als de overige
staatsburgers. Een dergelijke modus vivendi behoort op dit
ogenblik heel wel tot de reële mogelijkheden.
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Tadeusz Rózewicz

IK BEN EEN REALIST

Nu wachten allen op de postbode

Mijn jongste houdt een slak in zijn kleine knuist
en roept 'slak slak steek je horens uit'
Mijn oudste - hij is zeven -
staat beduusd bij de tafel
zegt 'maar engelen bestaan pappie'
hun moeder zet moutkoffie
'dat haar van mij wil maar niet blijven zitten'
- zegt zij-
'ik zou voor vader een beddetijk willen kopen
die daar is als een zeef
's morgens als de oude baas opstaat
zit hij onder de veren'

Ik neem een appel van de tafel
ga naar mijn werkkamer
ik zal daar konkrete verzen schrijven
twintig jaar lang reeds werk ik
aan dat ene vers

ik ben een realist en een materialist
soms alleen maar een vermoeid mens
ik sluit mijn ogen

(Jestem realista)
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Mieczyslaw jastrun

KAFKA
franz kafka
zelf neergestoken
door boze engelen
heeft het alles voorzien
lange tijd voor de dood
van zijn drie zusters

zij bestegen snel de ladder van rook
in Auschwitz en werden
aan hun kortgeknipte haren
de hemel ingetild

hij hield in zijn hand
een draad van de zwarte kluwen
een draad die leiden kan
uit de gruwelijke doolhof
of
in het crematorium
hier
onder de koepel
in de voorhemel van
het slot

- waarvan niemand weet of het bestaat
ook al heeft het zijn nummer in het telefoonboek

hier voert men dagelijks
het proces

vlammend dreunen er de bazuinen
van de gemeentelijke brandweer of
van de engelen van het jongste gericht

hier strooit
de schemer
dagelijks
de as van vermoorde mensen
op ons haar
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daarboven is de materialistische hemel
- niet het liefelijk hemelgewelf van Raphael -
de zwarte en purperen afgrond van de hel
waarin wij allen zullen springen
met de geopende vederlichte parachutes
van onze zielen

(kafka)

Kazimierz Gromski

DIVERGENTIE

haar heb ik lief
alleen haar beeld
woont in mij
verlokt mij
bepaalt mij
zij is begin
en einde en
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alles daartussen
ja ja ja
dreunt mijn hart
ruist mijn bloed
zingt de klank van haar stem
door mij heen
ik wil mijn armen
om haar leggen
en uitspreken dat
neen
zwijgen en mij verwonderen
neen
niet mij verwonderen
maar zonder gedachten
drinken met mijn mond
maar zonder gedachten
aan haar mond
van haar mond

zijn kus blijft
een lichtloze vlam
is zonder warmte
ergens schroeit het
- bij hem -

maar ik zie slechts
zijn ogen bollend de mijne naderen
ik ruik zijn huid
en sigaretten
de huid
die ik niet herken
de sigaretten
van kruid
dat niet balsemt
noch van zijn lippen
een prikkelende spijs maakt
ik ben het niet
die hij kust
hij kust
zichzelf

(róznosc)
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Tone Bru/in

HET TONEELLABORATORIUM
VAN DE 13 STOELEN

Zo heet een kleine, maar heterogene toneelgroep in Po-
len. Hij staat onder de leiding van de jonge }erzy Grotow-
ski, die mij vertelde dat zijn reizen door het Oosten en
vooral zijn verblijf in Chinese theaters hem veel hadden
geleerd. Grotowski - op dit ogenblik niet ouder dan 26
jaar - omringt zich met jonge lieden van zijn leeftijd die
geloven dat tot op heden het toneel zijn eigen vorm nog
niet gevonden heeft. Zij denken:

a. dat Witkacy en Artaud grote vlSlonnairen zijn, maar
eigenlijk behoren tot de geschiedenis van de literatuur;

b. dat de periode van de grote hervormingen: Appia,
Craig, Meyerhold, Vachtangow, Piscator .... tot niets
geleid heeft.

Onze theaters, zo zeggen deze jonge Polen, zijn ver-
ouderde instellingen waar klassieke en moderne teksten
gespeeld wordén volgens steriele formules. Men denkt er
modern te zijn zodra men er de andere kunsten in hun
moderne uiting vertoont: muziek, schilderkunst. Het spel
van de akteurs, de theaterbouw, de relatie tussen publiek
en spelers. . .. het zijn wel degelijk dezelfde vormen die
ook de 'Honnêtes Gens' van de 17de eeuw voldeden.
Een viertal jaren geleden ontvingen }erzy Grotowski en

Ludwik Flaszen van de lokale overheden te Opole voldoen-
de steun om hun experimenten te beginnen. Zij openden
een theater-laboratorium met de bedoeling systematisch op
zoek te gaan naar een nieuwe theaterestetiek.
Ziehier enkele van hun principes die leiden tot de purifi-

katie van de dramatische kunst:

1. Geen scheiding meer tussen akteurs en publiek.
Er is een direkt fysisch kontakt tussen beiden. Er is geen
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zaal met een podium, maar eenzelfde ruimte waar de
aktie plaats grijpt. Het publiek moet aan de aktie deel-
nemen.

2. Alle niet-theatrale elementen worden afgeschaft.
Er wordt geen gebruik gemaakt van licht, van dekor en
van muziek.

3. De akteur is het instrument van de kreatie.
4. Elke tekst wordt op radikale manier bewerkt (het door

hun gebruikte woord is 'traitement', maar het slaat niet
op een literaire 'herwerking').

5. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe vokale en fysische
expressies (traitement).

De animators van het theater geloven, dat het toneel een
kollektieve innerlijke belevenis is. Daarom hebben zij
bestudeerd, welke de fenomenen zijn die kollektieve fysische
reakties teweeg brengen. Zij zochten naar die fenomenen,
die onbewuste kollektieve belevenissen op het terrein van
het bewuste konden brengen.

De meest voor de hand liggende voorbeelden van zulk een
soort theater zijn de primitieve rituelen. Met de kennis van
de primitieve rituelen aangevuld door deze van de moderne
psychologie en sociologie is het mogelijk een eigentijds
ritueel te scheppen.

De primitieve rituelen zijn de wieg van het theater. Zij
beroepen zich op het totale psychische leven en de fysische
aanwezigheid van de deelnemer. Zij zijn het die opgesta-
pelde innerlijke krachten van de kollektiviteit ontladen. Zij
zijn er voor de noodzaak - door de kollektiviteit aange-
voeld - om een door een archetype gestelde daad te her-
halen. Om de solidariteit van de gemeenschap te bevestigen.
Soms, om taboes te breken.
Sjamanen noemt men hen, die de motoren zijn van

een ceremonie waarbij elk van de leden van de stam een
rol te vervullen heeft.

Fascinatie.
Suggestie.
Psychische excitatie.
Magische waarde van de woorden.
Fysische inspanningen om de natuurlijke grenzen te

overschrijden.
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Dit zijn enkele karakteristieken van zulk een primitief
ritueel.
Het spreekt vanzelf dat deze spontane ceremonieën met

hun verlossende hoogtepunt (of uitbarsting) heel moeilijk
te rekonstitueren zijn in onze tijd. Men zou de nieuwe
elementen moeten opsporen die het publiek zouden stimu-
leren tot medewerking.
Grotowski, die de essentie van het primitieve theater wel

wil behouden, heeft er het religieuse karakter van opgege-
ven om er de 'stimuli' der leken van te behouden.
Hoe doet hij dat?
Door bij middel van de mise-en-scène een ARCHETYPE

te realiseren.
Waarom?
Wat verstaat het toneellaboratorium onder ARCHE-

TYPE?
Psychologen, anthropologen en sociologen zijn het er

over eens dat er kollektieve voorstellingen bestaan, die zich
o.a. uiten in de folklore, maar die meestal in het onderbe-
wuste blijven leven. Soms duikt hij op als een symbool in
de godsdienst of in de literatuur. Archetypen zijn:

het offeren voor de gemeenschap (Prometeus, Het Lam
Gods)
het ruilen van ziel voor macht over de stof (Faust)
Deze archetypen zijn de voorstellingen van kollektieve

waarden. Zij hebben allen iets te maken met de bestem-
ming van de mens. Zij bevatten gemetamorfoseerde waar-
heden.
Het konkretiseren van deze archetypen op zichzelf reeds

is een schok voor het kollektieve onderbewuste.
Het ontmaskeren en profaniseren, het op menselijke maat

terug brengen, van deze waarheden en de kritiek die er uit
volgt is een tweede schok.
Het realiseren van archetypen en de daaraan verbonden

aktie laat deze extremen toe:
a. Diep door te dringen in de emotionele substanties van

deze 'waarheden' en hun betoverende greep op de mens
(de tover).

b. Scherp en rationeel te analyseren en de mytologische
betekenis aan te vallen door er het menselijke van te
onderstrepen (de kritiek).
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Men zou deze laboratoriumvoorstellingen kunnen be-
schrijven als wrede zelfportretten van de gemeenschap. Er
is geen plaats meer voor illusies of welgemeende gevoelens.
Het zijn oefeningen die de mens van elke banale schors
ontdoen.
Tijdens de eerste jaren werden op deze manier vooral

stukken uit het Poolse nationale repertoire bewerkt:
'De Voorvaderen' van Mickiewicz
'Kordia' van Slowacki
'Akropolis' van Wyspianski
Wij zagen in de lente van 1963 een opvoering van

een adaptatie van Marlowe's 'Dr. Faustus'.
Vele problemen zijn verbonden aan het tot stand brengen

van een toneelvorm als deze: er moet een nieuwe drama-
turgie ontstaan en nieuwe expressiemiddelen zijn geboden.
Deze vorm van theater is autonoom. De tekst wordt wel

beschouwd als een van de bestanddelen, maar niet de
belangrijkste. De metteur-en-scene staat vrij tegenover de
tekst. Hij transposeert scenes en dialogen. Hij maakt zich
los van elke onderworpenheid. Hij dient geen geschreven
literatuur meer. Hij eigent zich het recht toe zich
door de tekst te laten inspireren als een schilder door
de voorwerpen rond hem. En er bestaan wat dat betreft
geen wetten en geen grenzen. Alles is toegelaten om de
regisseur, schepper van het drama toe te laten zijn doel te
bereiken.
Bij de voorstellingen kunnen wij zekere karakteristieken

noteren:

1. Een enorm koncentratievermogen van de akteur, op
zichzelf, op anderen, op voorwerpen.

2. De akteur behandelt de voorwerpen rond hem als le-
vende wezens, met bepaalde eigenschappen.

3. Hij behandelt zijn kostuum vaak als een ontdubbeling,
een partner, idem een 'levend wezen'.

4. Door koncentratie en samenballen van innerlijke ener-
gie bereikt de akteur een soort trance. Uit deze trance
volgt zijn aktie.

5. Hij maakt vaak gebruik van 'tekens' (gebarentekens en
vokale tekens) die tot het onderbewuste van de toe-
schouwer spreken. Deze tekens staan in nauw verband
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met religie, kultuur, traditie, folklore, volksgewoonten.
6. De akteur spreekt de toeschouwer aan, raakt hem aan,
speelt de hele tijd naast, voor of achter hem.

7. De akteur is in staat fysische handelingen te voltrek-
ken, die de toeschouwer niet mogelijk zijn (akrobatie).

8. De minste beweging is onderwerp van voorstudie, de
kleinste vingerbeweging is een onderdeel van een
orchestratie. Het 'lopen' op zichzelf is reeds een gedi-
ciplineerde pantomime die ons inlicht over het karak-
ter van het personage. De minste klank is het even-
eens. De bindingen bewegingen-klank zijn minutieus.

9. Een akteur speelt verschillende rollen, zonder van
kostuum te veranderen. (Trapsgewijze transformatie
b.v.: van dokter naar duivel, van pastoor naar paus).

10. Akteurs veranderen onderling van rollen tijdens het
verloop van het spel.

11. Akteurs worden accessoires (stoelen waar anderen op
gaan zitten).

12. Akteurs gebruiken alternatief de naturalistische, pan-
tomimische, artificiële speelwijze.

13. Het woord wordt niet alleen als intellektueel medium,
maar ook als inkantatie gebruikt.

Dit gestelde doel en de verwezenlijking zouden aanlei-
ding kunnen geweest zijn tot een goedbedoelde poging, die
aanspraak zou maken op begrip van de toneelbeoefenaar.
Het is echter een volwaardige uiting geworden, dank zij de
dagelijkse stemoefeningen en de lichaamstraining.
Een goede stembeheersing bereikt men slechts door een

organische ademhaling. Goed spreken is goed ademen.
Goed ademen is eveneens goed denken. Goed denken is
goed spreken. Dit alles en het meesterschap over de spieren
is bevat in oefeningen van de Hatha-Yoga.
Tijdens het Tiende Kongres van het Internationaal Thea-

ter Instituut van de Unesco te Warschau hebben Jan
Christiaens en ik gemeend twee goede redenen te hebben
om een tekst te lezen en te verspreiden. De eerste
reden: omdat ons gezegd werd dat zekere frakties van
de kommunistische partij dit soort theater niet gunstig
gestemd zijn en het veroordelen. Ten tweede: omdat ons
door officiële deelnemers van het Kongres afgeraden werd
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het theater te bezoeken ('ce sant des gamins qui s' amusent').
Het een met het ander in verband gebracht verspreidden
we deze tekst.

Xde Kongres van het Interrwtiorwal Theater Instituut van de
Unesco

Warschau, April 1963

De vlaamse leden van de Belgische delegatie willen de orga-
nisators van dit Kongres en het Ministerie van Cultuur danken,
omdat zij in de gelegenheid werden gesteld het Poolse toneel
beter te leren kennen. Zij hebben het ten zeerste naar waarde
geschat het laboratorium-theater van de 13 stoelen te kunnen
bezoeken en maken van de gelegenheid gebruik om er op te
wijzen dat naar hun mening de inspanningen van de leider, de
heer Jerzy Grotowski en zijn groep van grote betekenis zijn op
de verdere ontwikkeling van het toneel in de gehele wereld.

ondertekend:
Tone Brulin
Jan Christaens
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EX LIBRIS

PAN TADEUSZ IN HET DUITS

Tenslotte is dan het gehele epos Pan Taàeusz van Mic-
kiewicz toegankelijk geworden voor westerse lezers. De
vertaling in het duits door Hermann Buddensieg heeft ge-
duurd van 1957 tot 1963. Dat het zoveel tijd in beslag nam,
lag niet aan de omvang van het werk - ook al bestaat het
uit bijna 10.000 regels en evenmin aan tijdgebrek - ook al
heeft Buddensieg werk 'genoeg' -. De belangrijkste oor-
zaak lag in het verantwoordelijkheidsgevoel van de vertaler
tegenover het werk zelf. Het werk maakte een voortdurend
bezinnen en laten bezinken noodzakelijk. En Buddensieg
is een man van een hoogontwikkelde 'morele dichterlijk-
heid'.
Dat Mickiewicz niet zomaar een dichter van formaat is,

bewijst wel het feit dat de Unesco een boek over hem uit-
gaf, iets wat tot dan toe nog slechts was voorbehouden aan
Goethe en Leonardo da Vinci. De beide laatsten zijn veel
bekender dan Mickiewicz. Dit was minder het geval in de
vorige eeuw, toen o.a. Poesjkin, Goethe, Victor Hugo en
later Renan en Nietzsche hem hogelijk bewonderden. Mic-
kiewicz veroorzaakte in die tijd de rage van de zogenaamde
Polenlieder (Heine, Uhland, Hebbel e.a.). Dit reeds duidt er
op, dat hij ook internationaal bezien niet een dichter van
het tweede plan is. De Unesco koos Mickiewicz om zijn
groot kunstenaarschap.
Waaruit bestaat zijn kunstenaarschap? Het zou Olwol-

doende zijn te zeggen, dat hij met groot meesterschap de
dichterlijke taal hanteerde. Want dichterschap bestaat niet
alleen uit estetische vaardigheid. Het heeft vooral te maken
met het taalkundig kristalliseren van menselijke gevoelens
en verlangens. En wat dit betreft behoort Mickiewicz tot de
zeer groten. Wat dan tevens inhoudt, dat wij bij de polen
zijn achtergesteld. Immers: Pan Taàeusz is een nationaal
epos. Voor ons zijn dus in de eerste plaats poëtische maat-
staven van belang, al moet hierbij dadelijk opgemerkt, dat
Mickiewicz ook ons, buitenstaanders, het land der landen
- zijn Polen - weet binnen te voeren en er als geen ander
in slaagt ons deelgenoot te maken van de poolse samen-
leving.
Zoals reeds opgemerkt heeft Buddensieg zich stellig niet

lichtvaardig van zijn taak afgemaakt. Voor een goede ver-
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taling is uitermate belangrijk, dat er een grote psychische
verwantschap bestaat tussen dichter en herdichter. Mickie-
wicz was een romanticus. Buddensieg is dit ook. Dan is de
beheersing van de taal een vanzelfsprekende voorwaarde.
Voorzover ik dit kan beoordelen, voldoet Buddensieg hier-
aan. 'Der wahre Uebersetzer .. muss ein Dichter des Dich-
ters sein', schreef Novalis. Deze uitspraak houdt onder meer
in, dat 'der Dichter' van zo mogelijk gelijk formaat moet
zijn als dat 'des Dichters', een voorwaarde waaraan nage-
noeg niet is te voldoen.
Pan Tadeusz is een duits werk geworden. Dat duits duits

is, kan Buddensieg niet worden verweten. Wij mogen hem
trouwens geen enkel verwijt maken. Dit is nog iets anders
dan het wijzen op de zwakke zijden van zijn vertaling. Zij
zijn er en liggen vooral in de al te 'gründliche' pogingen
van Buddensieg er een duits werk van te maken. De oor-
spronkelijke sfeer is te weinig 'doorgekomen' en van het
oorspronkelijke koloriet is niet meer overgebleven dan een
- overigens voortreffelijke - reproduktie. Misschien zou
het beter zijn gelukt als Buddensieg nog meer een man van
die tijd was geweest. Met andere woorden: Goethe had die
vertaling moeten maken. Laat ons dus een beetje boos zijn
op Goethe - dat hij het niet heeft gedaan - en voor het
overige Buddensieg zeer, zeer dankbaar zijn, dat hij er niet-
tegenstaande de onvolkomenheden-buiten-zijn-schuld in is
geslaagd Mickiewicz dichter bij ons te brengen. En mis-
schien speelt het origineel mij bij de beoordeling parten.
'Om een vertaling te beoordelen, is het beslist nodig, dat
men het origineel niet kent, want anders is de indruk niet
zuiver', schreef Friedrich Schlegel.

Pszisko Jacabs.

Pan Tadeusz uitgegeven bij Eidos Verlag te München.

EEN POOLS CULTUREEL ATTACHE
SCHREEF OVER HET VATICAAN

Tadeusz Breza, die De Bronzen Poort schreef, werd in
1905 geboren in Wolhynie (dat nu deel uitmaakt van de
Sowjet-Unie) als zoon van een landeigenaar. In Poznan (dat
vroeger Posen heette) liep hij het gymnasium af en vertrok
toen naar België, waar hij anderhalf jaar doorbracht als
novice in een Benedictijnenklooster, doch daar tot het in-
zicht kwam, dat een langer verblijf in een klooster niets
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voor hem was. Hij ging daarom terug naar Polen, zette z'n
studies voort aan de faculteit voor wijsbegeerte der univer-
siteit van Warschau en completeerde ze daarna nog met
enkele semesters in Londen. In 1929 trad hij in de diplo-
matieke dienst, was drie jaar lang secretaris van de pers-
afdeling van het Ministerie van Buitenlandse zaken in
Warschau en vertrok een jaar later als attaché naar de
Poolse legátie in Londen, maar gaf deze loopbaan in 1932
op, om zich terug in zijn land hoofdzakelijk met journalis-
tiek bezig te houden. Vier jaar daarop verscheen zijn eerste
roman Adam Grywald.

Tijdens de strijd om Warschau bleef Tadeusz Breza in
zijn zo zwaar geteisterde stad. Na de oorlog zagen toen
weer enkele romans het licht: De man van Jericho 1946,
gevolgd door een tweede deel: Hemel en aarde.

In 1955 trad hij opnieuw in diplomatieke dienst, eerst als
cultureel attaché van zijn land in Rome, daarna in Parijs,
waar hij tot heden vertoeft. Tijdens zijn oponthoud in
Rome schreef Breza De Bronzen Poort:) Hetgeen mij in
dit werk onmiddellijk opviel, was de hardnekkigheid waar-
mee de auteur zich op zijn stof concentreerde. In een na-
woord heeft hij getracht ons de reden daarvan duidelijk te
maken:

"Wie korte tijd in een land vertoeft, zou het liefst
ALLES beschrijven, maar als men er langer blijft speci-
aliseren zich als het ware je blik en je belangstelling. Op
een goede dag werd ik mij dan ook bewust, dat ik in dit
land EEN speciale belangstelling had. Ik heb talrijke
Italianen en niet-Italianen ontmoet, die van mening waren
dat wat 'aan de andere kant van de rivier' gezegd, gedacht
en besloten werd, beslissend was voor Italië. Deze rivier
is de Tiber. Aan de overkant ligt, zoals iedereen weet,
het Vaticaan. Zijn bureaus zijn over heel Rome verspreid.
Een paar Vaticaanse ministeries, Heilige Congregaties
genaamd, bevinden zich op grote afstand van de centrale
in de paleizen aan de linkeroever van de Tiber of in de
bureaus van het Vicariaat, d.W.Z. in de bureaus van de
Curie van de Paus in zijn hoedanigheid als bisschop van
Rome. Zo is het ook met alle Vaticaanse rechtbanken.

* Het is een niet geringe verdienste van de Nederlandse uit-
gever van Loghum Slaterus in Arnhem dat hij dit 'moeilijke'
boek ook voor Nederlandse lezers toegankelijk heeft gemaakt.
Een Duitse vertaling, die in de Duitse Bondsrepubliek zeer
de aandacht trekt, verscheen in het Luchterhand Verlag in
Neuwied onder de titel Das eheme Tot' (610 pagina's).
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Desondanks zegt men van de uitspraken der rechtbanken
en van de besluiten dezer bureaus dat ze aan de 'andere
kant' worden genomen. Men zegt: 'aan de andere kant'
werd beslist, 'aan de andere kant' is men tegen dit of dat,
'aan de andere kant' heeft men daarover nog geen beslis-
sing genomen. Dit is niet de enige in overdrachtelijke
betekenis gebruikte manier van spreken. Ik ken ook nog
andere. Zo zegt men evenals 'aan de andere kant' ook 'aan
de andere kant van de Bronzen Poort'. In dat geval is
daarmee bedoeld een der ingangen van het Vaticaan, de
paradepoort van de Vaticaanse paleizen.
Daarom luidt de titel van mijn boek: De bronzen poort."

Zo ontstond dit werk van een cultureel attaché van
Gomulka-Polen over het Vaticaan, waarbij we geen ogen-
blik moeten denken aan het werk van de Franse auteur
Peyrefitte, die hetzelfde onderwerp behandelde want daar-
mee mag het eigenlijk nauwelijks in een adem genoemd
worden, omdat Breza hier de voornamere literator en de
diepere denker is.
Breza is een 'homme de lettres' van een formaat, dat me

aan Stendhal deed denken. Hij is tevens een communist,
doch, hetgeen bijna vanzelfsprekend is, nadat de naam van
Stendhal viel - als schrijver geen representant van het
socialistisch realisme, dat in volksdemocratische contreien
helaas nog door de partij, gelukkig met steeds minder suk-
ses, wordt gepropageerd.
Hij is niet-Katholiek en citeert, om zijn standpunt voor de

lezer duidelijk te maken, het woord van Emerson: 'De reli-
gie van een tijdperk is poëzie voor het volgende'. Daar
Breza een literator is en de Poëzie voor hem dus een
ernstige zaak, beschouwt hij ook de Religie als zodanig. Hij
is - bijna zou ik zeggen vanzelfsprekend - in de eerste
plaats een POOL. Dat betekent in 1964 dat er voor hem
eigenlijk maar één ernstig zwaar probleem bestaat: de ver-
houding Communisme-Katholicisme. Anders geformuleerd:
die tussen de Partij en de Kerk. In Rome interesseert hem
dan ook in de allereerste plaats de Bronzen Poort, dat wil
zeggen de gedachten van de Paus en van de Curie achter
die Bronzen Poort. Hij interesseert zich weliswaar ook voor
de 'causes célèbres' in dit domein, doch - het zij nogmaals
gezegd - op een véél hoger niveau dan Peyrefitte dit doet.
Dat hij een politiek geschoold man is lijkt eigenlijk vanzelf-
sprekend voor een Pools cultureel attaché uit het jaar 1964.
De lezer constateert dat het eerste deel van zijn werk, ge-
schreven vóór 1956, dus vóór in Polen de destalinisatie be-
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gon, aanmerkelijk verschilt van het deel dat later geschre-
ven werd. Het begin is in een soort 'slaventaal' geschreven,
doch hoe briljant-geraffineerd en verfijnd-doorzichtig heeft
de auteur in die periode zijn overtuiging reeds geuit. Na
'Oktober' kan hij vrijer schrijven. Hij doet dit dan met een
voorname objectiviteit, bijna als een diplomaat uit de vorige
eeuw, nieuwsgierig en sceptisch tezelfdertijd. Breza be-
schrijft in dit boek de periode tot de dood van Pius XII en
de keuze van kardinaal Angelo Roncalli tot Paus - ook en
vooral voor Polen uiterst belangrijke jaren. Dat was dus in
een periode waarin, bijna zou ik willen schrijven, ook in het
Vaticaan een tijdperk van 'dooi' begon.
Nog hadden de Duitse schrijvers Hochhuth, Heinrich

Böll en Carl Amery hun bezwaren tegen bepaalde aspecten
van de Vaticaanse politiek niet geuit, toen Breza zijn boek
in 1960 liet verschijnen. Terwijl Hochhuth in zijn SteUver-
treter de Paus uit de afgesloten periode scherp aanvalt,
heeft Breza een eerbiedig respect voor hem. Maar hij koes-
tert ook medelijden met hem, daar hij Pius XII beschouwt
als een eenzame tragische stoïcus, die zich van de voort-
schrijdende ontwikkeling afsloot. Een der vele hoogtepun-'
ten van dit werk vormt Breza's verslag van een vertrouwelijk
gesprek met een der grijze eminenties van het Vaticaan in
die jaren over de verhouding Vaticaan-Communisme, over
de overtuiging van de prelaat dat het communisme niet zou
verdwijnen doch zich uitbreiden, waarbij hij de vrees
koesterde dat de Kerk en de toestand waarin zij zich toen
bevond niet in staat zou zijn zich op een inter-existentie in
te richten zonder aan de rand van haar bestaan te raken.
Het recept? Tijd winnen, de stellingen bevestigen en de
uitbreiding van het communisme trachten te beperken,
luidde zijn recept. Aan de mogelijkheid daarvoor werd door
deze prelaat echter getwijfeld. Boeiend en eerder herinne-
rend aan de verfijnde literaire notities van een erudiet als de
prins de Ligne over het Weense congres, dan aan een publi-
cistiek uit het hedendaagse Polen, zijn z'n tijdens de periode
van zijn verblijf in Rome geschreven notities over kardinaal
Wyszynski, over de kardinalen Roncalli en Montini, over
Jacques Maritain, over burgemeester La Pira, over het leven
en sterven van Malaparte en over de strijd van Danilo Dolci
tegen armoe en onderdrukking in z'n land. (Over Togliatti
rept Breza niet).
Het is eigenlijk te betreuren dat deze uitvoerige in dag-

boekvorm geschreven notities, vaak zou men van briljante
kleine essays kunnen spreken, niet na 1958 werden voort-
gezet. Er is in de daaropvolgende jaren zo veel gebeurd,
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dat juist door een kroniekschrijver als Breza zou moeten
worden vastgelegd. De laatste pagina's van dit meesterwerk
vragen 'daarom, wanneer we het boek niet alleen als een
uiterst waardevol literair kunshverk willen beschouwen,
doch ook als een tijdsdocument, dringend om een ver-
volg! *)
Toen Breza in 1958 Rome verliet om als cultureel attaché

naar Parijs te gaan, verklaarde een Italiaanse regisseur bij
het afscheid nemen hem de houding van het Vaticaan aldus:
'De conceptie van zijn rol zal een heel andere zijn maar de
rol dezelfde blijven'.
Is hierin echter in de laatste jaren niet toch verandering

gekomen?
Ik stel de vraag, hoewel een dergelijke veronderstelling,

in aanmerking genomen het eeuwenlange beleid van Rome,
bijna dilettantisch voorkomt. Ook Breza zal echter moeten
toegeven dat de feiten hier een onweerlegbare taal spreken.

Nico Rost.

Een soort vervolg heeft Breza intussen geschreven met Ur-
zad (Het ambt). waarvoor hij een literaire prijs heeft gekre-
gen in Polen, evenals trouwens voor Spizowa Brama. Ook
van llrzad zal binnenkort bij de zelfde uitgever een Neder-
landse vertaling het licht zien.

202



MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

Milo Anstadt, geboren in 1920, T.V.-regisseur en pu-
blicist. Van hem verschijnt binnenkort een aan Polen
gewijd boek in de Land-volk-cultuurreeks van Het We-
reldvenster te Baarn.

Dr. J. Balieki, Ambassadeur van de Poolse Volks-
republiek in Nederland.

)'one Brulin, geboren in 1926, Televisie-regisseur.
Publiceerde in Gard-Sivik, Vandaag, Het Nieuw
Vlaams Ti;dschrift enz.

Jerzy Holzer, jong Pools historicus, thans werkzaam
aan het Instituut voor Geschiedenis van de Poolse Aca-
demie van Wetenschappen. Publiceerde Polska partia
socialistyczna w latach 1917-1919 (De Poolse Socialis-
tische Partij in de jaren 1917-1919), 1962, en samen
met J. Molenda Polska w pierwsze; wo;nie swiatowe;
(Polen in de eerste Wereldoorlog), 1963.

Dr. M. van Hulten, wetenschappelijk ambtenaar aan
het Geografisch en volkenkundig Instituut te Amster-
dam. Publiceerde De collectivisatie van de landbouw in
de Volksrepubliek Polen, 1944-1960 (diss.), Amsterdam
1962.

Pszisko Jacobs, geboren in 1917, kalkulator in het
bouwbedrijf. Publiceerde o.a. Verdorie, Hamer (ro-
mans) en verhalen en artikelen in tijdschriften.

Nico Rost, geboren in 1896. Publiceerde o.a. Veran-
derd klimaat in Polen.

Het in dit nummer opgenomen werk van Rózewicz,
Hillar, Sito, Jastrun en Gromski werd vertaald d09r
Pszisko Jacobs.

De clichés van de in dit nummer afgedrukte vignet-
ten werden vervaardigd naar welwillend door de Am-
bassade van de Poolse Volksrepubliek ter beschikking
gestelde afbeeldingen van Poolse knipsels.
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De Nieuwe Stem
Bijzondere afleveringen die nog leverbaar zijn:

• GELOOF-ONGELOOF, een discussie over dit onderwerp,
waarvan deelnemers: W. F. Wertheim, J. J. Buskes,
O. Noordenbos, B. Delfgaauw, J. Kruithof, Leo Apos-
tel en anderen.
12B pag. (2 delen) f S,-fBfr. 50

• HERDENKINGSNUMMER JAN ROMEIN met bijdragen
van o.a. A. Romein-Verschoor, W. F. Wertheim, Fr. de
Jong Edz., O. Noordenbos, N. A. Donkersloot en J.
Presser.
156 pag. en portret van Jan Romein f S,50IBfr. 55

• 10 NEDERLANDSE VERHALEN van Theo Anton van
Kooten, Adri Laan, Pszisko Jacobs, Margaretha Fergu-
son, Steven Membrecht, Louis Ferron, M. Revis, Theo
J. van der Wal en PauI van der Loef£.
124 pag. f S,50/Bfr. 55

• SPANJENUMMER. een zeer objectieve beschouwing van
de huidige toestand in Spanje en een vlammend protest
tegen het Franco-regiem. Samengesteld door Dr. G. J.
Geers, met medewerking van o.a. Francisco Car-
rasquer, Jef Last, Albert Helman, Z.E. J. M. de
Semprun Gurrea en vele anderen.
104 pag. en 4 pag. kunstdrukillustraties f 2,BOfBfr. 40

• KUNSTPOLITIEK NUMMER met medewerking van:
Prof. N. A. Donkersloot; Mr. G. J. P. Cammelbeeck;
Mr. A. de Roos; J. Kassies; J. Meulenbelt; Ben Groe-
neveld t; J. B. Bakema; Mr. Fr. M. Th. Klaver; Marcel
van Matena; 100 jaar kunstpolitiek "Van neen tot
grondwetsartikel" .
lOB pag. f S,-fBfr. 50

• DROOGSTOPPELNUMMER, met medewerking van:
W. F. Wertheim, Mevr. A. Romein-Verschoor, P. Spigt,
G. J. Resink, J. J. Buskes, J. B. Charles en Th. van Tijn.
Hierin o.a. heropening discussie over de zaak van
Lebak en voor het eerst in de geschiedenis een foto
van Batavus Droogstoppel.
120 pag. en 4 pag. kunstdrukillustraties f S,25fBfr. 45.
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