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We wst pie do swojej najnowszej ksi ki Konrad Studnicki-Gizbert
pisze: „ atwiej jest ka dy kraj krytykowa lub chwali ni rozumie ”. Zdanie to
determinuje ca y zbiór esejów pt. Polska kraj odleg y lecz bliski, który nak adem
Wydawnictwa Adam Marsza ek trafi do polskich ksi gar w listopadzie 2011 r.
Autor mieszka za granic od 1945 r. Jest synem W adys awa
Studnickiego, polskiego polityka i publicysty, zwolennika polityki
proniemieckiej. W Drugiej Rzeczypospolitej Studnicki jako jeden z nielicznych
otwarcie g osi potrzeb zawi zania sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. Inaczej –
przekonywa – Polsk czeka a kl ska w nieuchronnym starciu militarnym ze
swoim zachodnim s siadem. Kiedy jego przewidywania si nie spe ni y,
wyjecha do Berlina, aby tam zaprotestowa przeciwko brutalno ci okupacyjnych
adz. Jego bliska znajomo z cz ci nazistowskiego establishmentu niewiele
pomog a, a sam Studnicki zosta aresztowany i osadzony w sanatorium
w Neubabelsbergu. Zwolniony w 1940 r., po kl sce Francji, powróci do
Warszawy, gdzie nadal kontaktowa si z okupantami i domaga si od nich
odej cia od terroru. Ponownie aresztowany, przez ponad rok przebywa
w Pawiaku. Z Polski wyjecha jeszcze w czasie wojny.
W Polsce Ludowej dla Studnickiego nie by o miejsca, wyjecha wi c za
granic . Nie zaakceptowa nowego systemu politycznego i pozosta na emigracji
w Wielkiej Brytanii. Tam te dorasta jego syn, Konrad Studnicki-Gizbert.
Zdobywszy ekonomiczne wykszta cenie wyjecha do Kanady. Tam zwi za si
z uniwersytetami w Nowym Brunszwiku i Montrealu. Pracowa tak e m.in. jako
dyrektor Biura Studiów Kanadyjskiej Komisji ds. Transportu, a tak e jako
doradca ekonomiczny Komisji ONZ ds. Ameryki aci skiej. Doradza w ponad
dwudziestu krajach.
Autora omawianej ksi ki Konrada Studnickiego-Gizberta znam ju od
ponad dwóch lat. W tym czasie wymienili my dziesi tki listów, co pozwoli o
nam lepiej si zrozumie , cho nigdy nie spotkali my si osobi cie. Dla m odego
cz owieka, który dopiero rozpoczyna swoj przygod z nauk , mo liwo
korespondencji z tak wybitnym ekonomist i publicyst , a w dodatku synem
ynnego W adys awa Studnickiego, by a wielk nobilitacj , a zarazem lekcj
pokory.
W listach Konrad Studnicki przedstawia swoje opinie na temat
transformacji systemowej w Polsce, krajowych partii politycznych i stosunków

mi dzynarodowych. Zawsze by y to s dy wywa one, dalekie od prostych
konkluzji, których tak wiele mo na spotka w rodzimej publicystyce.
W podobnym tonie by y utrzymane teksty Konrada Studnickiego, które ten
publikowa w miesi czniku „Dzi . Przegl d Spo eczny” (1990-2008),
redagowanym przez M. F. Rakowskiego.
Na moje nie mia e, ale kilkakrotnie ponawiane sugestie, aby opublikowa
je w formie ksi kowej, zawsze reagowa milczeniem. Jednak zasiane ziarno
zakie kowa o i pod koniec 2010 r. otrzyma em przesy
z wydrukiem
komputerowym esejów w formie zwartej jego autorstwa. Po ich lekturze mia em
nadziej , e znajdzie si wydawnictwo, które zechce je opublikowa i udost pni
dla szerszego grona czytelników. Wraz z likwidacj „Dzi ” nie mieli oni bowiem
mo liwo ci ledzenia pisarstwa Studnickiego-Gizberta. Dlatego z wielk
rado ci i równie wielkim zaskoczeniem zareagowa em, kiedy pod koniec
listopada 2011 r. otrzyma em ksi
jego autorstwa pt. Polska kraj odleg y lecz
bliski.
Na ksi
sk ada si cznie dwana cie esejów oraz dwa wcze niej ju
opublikowane artyku y. Tematyka w nich poruszana waha si od refleksji na
temat krajowych sporów politycznych przez wiatowy kryzys gospodarczy po
najnowsz histori Polski. Na stu dwudziestu kartach ksi ki znajduje si wi c
zarówno wie e spojrzenie na tzw. spraw krzy a na Krakowskim Przedmie ciu,
jak i autorska wizja Unii Europejskiej czy te pytania o sens powstania
warszawskiego.
Ka dy kto zna wcze niejsze teksty Studnickiego-Gizberta z am
paryskiej „Kultury” czy „Dzi . Przegl d Spo eczny” z pewno ci si nie
zawiedzie. Ci za , którzy nie zetkn li si jeszcze z jego twórczo ci , po
przeczytaniu Polski… zapewne zechc nadrobi swoje zaniedbanie. Czytelnik
otrzymuje solidn dawk publicystyki w najlepszym wydaniu. Chocia autor
mieszka za granic od 1945 r., z ka dym kolejnym esejem udowadnia, e
zykiem polskim pos uguje si z godn pozazdroszczenia swobod i precyzj .
Na mnie najwi ksze wra enie wywar rozdzia zatytu owany Polska
histori yje. W kraju, w którym najnowsza historia zosta a upolityczniona do
granic przyzwoito ci, a niektórzy historycy mianowali si stra nikami
moralno ci, znamiennie brzmi s owa Studnickiego-Gizberta: „Podstawowym
warunkiem tego, aby historia by a nauk po yteczn , jest bezstronno tych,
którzy histori pisz ”. Dalej autor przypomina, e rol historyków nie jest pisanie
„ku pokrzepieniu serc”, lecz przedstawianie prawdy, uwzgl dniaj cej wszystkie
racje i dost pne ród a. Tylko wówczas b dzie mo liwe wyci gni cie wniosków
z dawnych b dów, a co wa niejsze uniezale nienie historii od bie cej polityki.
Mniej romantyzmu, wi cej realizmu – zdaje si mówi Studnicki-Gizbert. Nie
wolno zapomina , e o powodzeniu przedsi wzi cia decyduj nie szlachetne
pobudki, lecz obiektywna ocena faktów. „Powinno by jasne – pisze autor – e
celem rozpami tywania poniesionych ofiar nie jest podniecanie dumy narodowej,
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ale zastanowienie si jak podobnych ofiar nale y unika , bowiem znaczenie
mi dzynarodowe pa stwa nie zale y od bohaterstwa jego narodu, ale od
posiadanych zasobów, zw aszcza zasobów ludzkich”. Powy sze s owa powinni
wzi sobie do serca szczególnie ci politycy, którzy uwa aj przywódców
powstania warszawskiego za wybitnych m ów stanu.
Wa ne s owa padaj tak e w eseju pt. „Polak katolik?” Dla wielu
podej cie Konrada Studnickiego-Gizberta do sfery sacrum mo e okaza si
zaskoczeniem, zwa ywszy na jego m odzie cz dzia alno w emigracyjnych
ugrupowaniach
chrze cija sko-demokratycznych.
„Trudno
w
Polsce
o dra liwszy temat ni stosunek do katolicyzmu” – trafnie zauwa a na pocz tku
swojego tekstu. Wed ug niego Polska zatraci a swój tolerancyjny stosunek do
innych religii, mylnie cz c interes narodowy z interesem Ko cio a katolickiego.
Mimo swoich negatywnych spostrze
na temat zinstytucjonalizowanej religii,
Studnicki-Gizbert przekonuje, e Ko ció nadal ma do odegrania wa
rol ,
przede wszystkim w dzia alno ci charytatywnej. Wpierw jednak, hierarchowie
musz zrezygnowa ze swoich ambicji politycznych, które cz sto bior gór nad
ewangeliczn pokor .
Interesuj ce, e autor tak niewiele pisze o emigracji. Czy to w omawianej
ksi ce, czy we wcze niejszej publicystyce, temat Polonii i Polaków
mieszkaj cych za granic prawie nie istnieje. Konrad Studnicki-Gizbert nale y
do tego pokolenia emigrantów, którzy obserwowali funkcjonowanie
uchod czych struktur w adzy z bliskiej perspektywy. Zapewne dlatego zrazi si
do dzia alno ci politycznej tzw. Drugiej Wielkiej Emigracji. Da temu dowód w
artyku ach drukowanych przed 1989 r. w paryskiej „Kulturze”. W redaktorze
Jerzym Giedroyciu i jego wspó pracownikach odnalaz pokrewne dusze. Kto
chce pozna stosunek Studnickiego-Gizberta do Polski i Polaków powinien
najpierw przeczyta dzie a redaktora naczelnego „Kultury”.
Ksi ka Polska kraj odleg y, lecz bliski to rezultat osobistych refleksji
Konrada Studnickiego-Gizberta na temat wspó czesnego stanu Polski i wiata.
Teksty powstawa y na bie co, w odpowiedzi na konkretne wydarzenia.
Zapewne dlatego autor nie ustrzeg si kilku b dów. Przez zwyk e
niedopatrzenie w rozdziale pt. Jaka jeste , jednocz ca si Europo? widnieje rok
1998 jako data wst pienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejna pomy ka
zwi zana jest z dat
utworzenia waluty euro, która do transakcji
bezgotówkowych zosta a wprowadzona nie w 1998 r. – jak jest podane w ksi ce
– lecz rok pó niej, a do publicznego obiegu wesz a dopiero w 2002 r. S to
jednak detale, które nie wp ywaj na ca ciow pozytywn ocen ksi ki.
W przedmowie do swojej ksi ki, Konrad Studnicki-Gizbert pisze:
„Zrobi em to, bo wiedzia em, e pisanie o tym, co my
o Polsce, b dzie
pomocne w zrozumieniu kraju, który tak atwo kocha i który tak atwo mo e
cz owieka doprowadzi do rozpaczy”. Rzeczywi cie, czasami na pewne sprawy
trzeba spojrze z odleg ej Kanady, aby móc je obiektywnie oceni .
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Konrad Studnicki-Gizbert udowadnia, e nawet przebywaj c od ponad sze ciu
dekad poza granicami Polski mo na j rozumie lepiej ni mieszkaj c w samym
jej sercu.
Krzysztof Wasilewski
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