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KUBA 1960. Z NOTATEK ADELI KALECKIEJ  

W 1960 roku prof. Michał Kalecki, wybitny polski ekonomista, został zapro-
szony przez rząd kubański jako doradca. Przyjechał tam na początku października 
i spędził trzy miesiące, opracowując hipotetyczny zarys kubańskiego planu pięciolet-
niego na lata 1961-1965. Dlaczego zaakceptował zaproszenie? Najpewniej zaintereso-
wała go nowa rzeczywistość kubańska. Może zadziałała też okoliczność, że nie był to 
dla niego dobry okres w Polsce; kubańskie zadanie mogło się więc przedstawiać tym 
ciekawiej. Na początku 1960 roku Prezydium Komisji Planowania skrytykowało stwo-
rzony przezeń projekt polskiego planu perspektywicznego, a w maju Kalecki został od-
wołany z Komisji1. Na Kubie jednak też nie było mu łatwo. Ludzie, odpowiedzialni tam 
za gospodarkę, niezbyt mieli dlań czas; może byliby zadowoleni, gdyby Kalecki, ulo-
kowany w najlepszym hotelu (Hotel Nacional), z możliwością korzystania z samochodu 
z kierowcą, spędził sobie miło czas na zwiedzaniu. Profesor chciał jednak coś zrobić. 
Poprosił o dane potrzebne do jego pracy. Rewolucyjny rząd niezbyt dysponował dany-
mi. Kalecki poprosił więc przynajmniej o szacunki różnych wielkości. O te też jednak 
nie było łatwo, a zresztą dobre szacowanie na ogół jest nawet trudniejsze od zebrania 
danych. Mimo trudności Kalecki opracował projekt planu2. Ledwo zdążył wyjechać, 
kubańscy przywódcy z rewolucyjnym zapałem uznali wskazane przezeń cele do osią-
gnięcia za zbyt skromne i podnieśli wskaźniki.  

Prof. Kaleckiemu towarzyszyła w podróży żona, Adela Kalecka, która sama 
już od pewnego czasu nie była aktywna zawodowo. Zrobiła ona trochę notatek o wy-
spie. Poczyniła je ręcznie, w zeszycie kupionym w Hawanie, w którym znalazły się też 
zapiski innego typu – do mało zrozumiałego zestawienia wydatków domowych włącz-
nie. Część kartek została wyrwana. Z ich resztek można wnioskować, że były zapisane, 
ale nie sposób powiedzieć, na jaki temat. W wielu miejscach tekst ma cechy notowania 
pospiesznego. Słowa są kreślone, czasem poprawiane. Czasem pisane są skrótowo, 
a niektóre są nieczytelne. Czasem autorka nadpisała poprawki, z którymi niekoniecznie 
uzgodniła gramatykę pierwotnego zapisu.  
 
                     
* Prof. dr hab. Marcin Kula – historyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego.  
1 Informacje z Dzieł Kaleckiego, wydanych w sześciu tomach, w opracowaniu Jerzego Osiatyńskiego 
(PWE, Warszawa 1979-1988). Dalsze informacje z osobistych kontaktów z małżonkami Kaleckimi. 
2 Michał Kalecki, Hipotetyczny zarys planu pięcioletniego na lata 1961-1965 dla gospodarki Kuby 
(1960), w: tenże, „Kraje rozwijające się” (Dzieła, t. 5), PWE, Warszawa 1985, ss. 161-206. 
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Autorka robiła błędy w hiszpańskim, którego nie znała. W niniejszej publikacji 
zaznaczono je wykrzyknikiem w nawiasie kwadratowym. Stosowała starą ortografię, 
która została tu uwspółcześniona. Słowa nieczytelne zaznaczono kreskami, słowa skró-
cone rozwinięto, poprawiono interpunkcję. Wątpliwości odczytania zaznaczono zna-
kiem zapytania w nawiasie kwadratowym. Podkreślenia w tekście pochodzą od autorki.  

Nie wszystkie notatki są datowane. Wszystkie zostały wszakże poczynione 
w okresie od 22 października (pierwsza data w notatkach) do 22 grudnia 1960 roku (da-
ta ostatniej notatki). W tekście prawie nie ma ech zawodowej działalności męża i jego 
spotkań. Jest sporo opisów przyrody, zabytków, kabaretu „Tropicana” oraz odwiedza-
nych przez Kaleckich fabryk i hoteli. Te ustępy zostały pominięte w publikacji z uwagi 
na to, że nie zawierają nic poza banalnym opisem. Poniżej przedrukowano natomiast 
wrażenia autorki o życiu ludzi na Kubie. 

Tekst został przechowany przez prof. Tadeusza Kowalika. Obecnie znajduje 
się w spuściźnie Profesora w Archiwum PAN. Dziękuję p. Irenie Kowalikowej za zwró-
cenie nań uwagi oraz p. Jolancie Stasiak, adiunktowi wspomnianego archiwum, za udo-
stępnienie materiału przed ostatecznym uporządkowaniem całości zespołu. 

Tekst źródłowy (fragmenty) 

Zeszyt notatek Adeli Kaleckiej z Kuby, 1960, rękopis, nie paginowane; Archi-
wum PAN, Zespół prof. Tadeusza Kowalika (w opracowaniu). 

22 X 1960 

Od wczoraj w hotelu Zjazd Młodzieży Kubańskiej (od 13-25 lat). Zjechała się 
młodzież ze wszystkich prowincji Kuby. Wpuścili mnie na otwarcie (ze względu na po-
chodzenie z kraju socjalistycznego). Młodzież rozsiadła się przy [-] stołach – grupami 
delegacje różnych prowincji. Odśpiewano z wielkim przejęciem hymn narodowy – 
„umrzemy dla ojczyzny”. Wielki entuzjazm zgromadzonych wyrażał się w oklaskach 
według ściśle określonego rytmu. Na wstępie zapowiedziano cel plenum – zjednoczenie 
rozmaitych związków młodzieżowo-komunistycznych, 26 lipca etc. w jeden związek 
młodzieży [...]3. Dziś przed południem niektórzy uczestnicy zjazdu dowiedzieli się, że 
jesteśmy Polakami. Zaczęli błagać o odznaki polskie, monety, inne „souveniry”. Wy-
mówili nazwisko „Gomułki”, chcąc podkreślić tym braterstwo z nami. Wpadli za nami 
do pokoju, rozdaliśmy te parę monet polskich, które mieliśmy, włącznie z frankami 
francuskimi. Wyłapywali z rąk. Dostrzegli papierosy w szufladzie, wyłowili je stamtąd. 
Mieli przy tym wyrzuty sumienia i ofiarowali się z przyniesieniem w zamian kubańs-

                     
3 Kawałek strony wyrwany, dużo nieczytelne. 
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kich. Cała młodzież pali papierosy. Twierdzi, że po rewolucji mniej palą. Dawniej pili 
cały dzień kawę i na przemian palili papierosy. Jeżeliśmy dobrze zrozumieli, to rewolu-
cja wyperswadowała im poniekąd palenie papierosów.  

Dziś wieczór – sobota wieczór – młodzież, a właściwie dziewczęta, przybrała 
się odświętnie. Ma się odbyć tańcówka, czy coś tym rodzaju. Hall hotelowy i korytarze 
roją się od dziecięcego i młodzieżowego „proletariatu”. Domyślam się nostalgicznych 
uczuć całej, a raczej tej części służby hotelowej, która została z dawnych czasów. 
(Służbę w lepszych hotelach raczej pozmieniali – zbyt byli związani, a raczej zdemora-
lizowani tamtymi niemal legendarnymi (30 dolarów dziennie pono) napiwkami klienteli 
amerykańskich [amerykańskiej]), za tym „aromatem” dolarów amerykańskich, który się 
tu dawniej unosił. Teraz, na co im przyszło, trzeba gościć tych have-not’ów4. 

[Bez daty] 

Niedaleko pomnika5 ogrodzony placyk, gdzie kooperatywy sprzedają krowy 
i traktory, zakupywane ze składek robotników i pracowników jako dary dla wsi. Byłam 
przed paru dniami w Hotelu Habana Libre. W części hallu hotelowego zgromadzenie 
pracowników – uchwalają dar 4000 czy 400 dolarów na zakup krowy czy krów. 

24 X [1960] 

Byliśmy wczoraj na dłuższej wycieczce za miastem. O tym później. Dziś wy-
szłam z hotelu na parę minut dla zrobienia drobnych sprawunków. Patrzę – olbrzymi 
ogonek. Myślę, że to czekający na autobus. Oglądam się. Ogonek niesamowitych roz-
miarów, ciągnie się przez całą długość bloku ulicznego, zakręca, rozgałęzia. Ludzie nie 
wyglądają zniecierpliwieni, zmęczeni, jak to zwykle w ogonkach. Kobiety wszystkich 
wieków, trochę starszych mężczyzn i mniej młodszych. Pytam się, o co chodzi. To ogo-
nek ludzi informujących się odnośnie nowej ustawy mieszkaniowej, czyli jak i kiedy 
mogą się stać posiadaczami swoich mieszkań. Rozumiem teraz tę atmosferę radosnego 
podniecenia, jakie panuje, mimo przykrości wystawania w skwarze na ulicy tysięcy lu-
dzi, czekających na swą kolej z numerkami w ręku. Numerki rozdaje murzyn6 milicjant 
z pomocą kolegi. Numerki te noszą pieczęć „Ministerstwo Robót Publicznych – Depar-
tament Milicji”. Na stoliku milicjanta leżą kwestionariusze. Chciałabym dostać egzem-
plarz. Próbuję powiedzieć to po angielsku. Nikt nie rozumie, czy nie chce rozumieć ję-
zyka Yankesów. Odchodzę, idę dalej ulicą wielkich poamerykańskich hoteli i sklepów, 
pełnych świecidełek, perfum paryskich, konfekcji, przedmiotów zbytku, jak duńska 
porcelana – i wielu, wielu innych artykułów, które bezcłowo mogli tu dawniej nabyć 

                     
4 Z ang.: nie posiadających. 
5 Pomnik Josego Martí. 
6 Małą literą w oryginale. 
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bogaci turyści amerykańscy, albo i mniej bogaci. Ci ostatni przyjeżdżali tu chyba, aby 
móc odetchnąć powietrzem tych naprawdę bogatych, których przyciągały tu niezliczone 
lokale nocne i plaże elitarne. Lokale i sklepy zieją pustkami. Sklepy są jednak otwarte, 
chyba z myślą, by nie stwarzać bezrobocia. Sprzedawcom towarzyszą chyba tylko du-
chy dawnych klientów, szeleszczących banknotami dolarowymi. W tej dzielnicy Hawa-
ny, w której mieszkam, trudno nie rozmyślać nad drogami rewolucji tej półkuli. Że to 
się tu stało? A może właśnie tu. 

Wracając do ogonka „mieszkaniowego”: chłopi dostali ziemię odebraną laty-
fundiom, mieszkańcy miast – mieszkania. Rząd chciał tu chyba postawić znak równania 
w założeniu, że mieszkańcy miast będą tak samo mało skłonni, by dać sobie odebrać 
mieszkania, jak chłopi ziemię. Nie trzeba tego brać dosłownie. Fakt „nadania” mieszkań 
pozwoli lepiej odczuć albo raczej włączyć się w rytm rewolucji najbardziej odciętej od 
spraw społecznych housewife.  

Oddalam się od ogonka. Wracam na główną ulicę. Na krawędzi trotuaru sprze-
dawca rozłożył swój [swoje] książki na sprzedaż. Lenin, Engels, książki lewicujących 
liberałów amerykańskich, jak Lamont7, książki o Roosevelt [Roosevelcie], klasycy lite-
ratury światowej – Dante etc. Jules Verne chyba pomyślany jako [---]. Ani śladu [-], ani 
strip-teas’ów w stylu amerykańskim. Może dla dawnych odbiorców literatury przezna-
czone są grube książki na temat „El mariagio [!] perfecto” i „Armonia Sexuela [!]”.  

Wczoraj wyjechaliśmy za miasto na wschód od Hawany do miasta Pinar del 
Rio. 

29 X [1960], sobota 

U fryzjerki w naszym hotelu. Próbuję nawiązać rozmowę o sytuacji. Nieśmia-
ło. Ona przebąkuje coś o kłopotach, jakie mają (naród). Ma na myśli możliwości ataku 
z zewnątrz. Obawia się właśnie napadu Kubańczyków przeciwko rewolucji. Skarży się 
– nazywają nas komunistami. Czuje się dotknięta. Próbuję ją przekonać, że to nic obel-
żywego. Cały świat zmierza w tym kierunku. Nie będzie tylu bogaczy. Zgadza się, „cóż 
ludziom po bogactwie”. Sama może lubi pracować, więc przecież jej nic nie grozi. Nie-
pokoi ją jeszcze zagadnienie religii w państwie socjalistycznym. Pyta się, jak jest u nas. 
Mówię, że kościoły są pełne. Państwo nauczyło się to tolerować. Jest nauczanie religii 
w szkole. Chociaż – mówię – nowe pokolenie nie bardzo się para religią. Zadowolona 
z tego, co mówię. Próbuję nawiązać do czasów, kiedy byli tu amerykanie8. Owszem, za-
rabiała. O własnych siłach (była wtedy wdową) wykształciła syna, jest teraz doktorem. 
Płaciła hotelowi dużo za koncesję. Teraz płaci bardzo mało. Próbuje zobaczyć, jak po-
toczą się dla niej sprawy w związku z brakiem klientów amerykańskich. Jeżeli nie pój-

                     
7 Być może mowa o: Corliss Lamont, Soviet Civilization, Philosophical Library, New York (1952). 
8 Autorka systematycznie pisze „Amerykanie” małą literą. 
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dzie interes, może być na utrzymaniu męża, który jest doktorem. Dawniej, po 25 latach 
praktyki zarabiał 135$ teraz, po rewolucji, dostali olbrzymią podwyżkę – koło 70$ mie-
sięcznie. Poza tym w pracy mąż teraz [ma o] wiele lepsze warunki. Pracuje w laborato-
rium dla gruźlików. Mają teraz więcej lekarstw (chociaż zaczynają odczuwać brak nie-
których lekarstw zagranicznych). Ona dobrze zna dotychczasową nędzę kubańską, ma-
jąc męża doktora. Na wsi ludzie nie mieli co jeść. Nieraz zdarzało się, że mąż jej dawał 
ludziom – pacjentom pieniądze na lekarstwa. Synowi dobrze się teraz powodzi – miesz-
ka w Camagüey, ma żonę i dwoje dzieci. Parę godzin pracuje w szpitalu, pozatem ma 
prywatną praktykę. Wracam do przeszłości – amerykanie odnosili się do nich z góry; 
poza tym ludzie, którym się trochę lepiej powodziło, z lekceważeniem odnosili się do 
innych. Odpowiadają jej lepiej demokratyczne formy życia. Przypomina sobie, z jaką 
pogardą amerykanie mówili o kubankach9 – które oni „kupowali” sobie za swoje dolary 
i demoralizowali w ten sposób. Ogólny stosunek niechęci do amerykanów. Ona miesz-
kała zresztą przez jakiś czas w Ameryce (w Stanach). Zarabiała 180 dolarów miesięcz-
nie. Nie mogła utrzymać siebie i wykształcić syna, więc wróciła na Kubę. Słuchała 
ostatniego wieczora rozgłośni amerykańskiej na Swan Island (koło Hondurasu) – „głup-
stwa mówią”, twierdząc, że Hawana tonie w mrokach etc. – Jest bardzo optymistyczna 
na temat przyszłości gospodarczej Kuby. „Wie Pani, twierdzi, jak dobrze ziemia nasza 
rodzi. Zbieramy cały rok”. „Niech Pani popatrzy przez okno, jaki cudny widok morza”. 
Przymierza się do tego widoku, bo okazuje się, że ma widoki, aby w tym jednym chyba 
z najpiękniejszych hoteli świata, dostać mieszkanie za niską opłatą czynszu. Trzeba 
wiedzieć, że Hawana, właśnie ta część miasta, w którym mieszkam, jest ośrodkiem 
najwspanialszych hoteli, które przeznaczone były dla Yanquesów. Przyjeżdżali tu oni 
głównie po to, aby z dala od domu (USA) „swobodniej” się nieco zabawić. Stąd niezli-
czona ilość nocnych lokali różnego autoramentu, ze słynną Tropicaną na czele. Ogólny 
tenor rozmowy – trochę się niepokoi, ale na ogół ma dodatni stosunek do „rewolucji”. 

[Bez daty] 

Jakiegoś dnia szukaliśmy rzemyczka do zegarka. Nigdzie nie mogliśmy dostać 
takiego ze srebrną sprzączką. W końcu zaprowadzili nas do sklepu, który ma zaplecze 
własnej wytwórni. Właścicielem tego sklepu okazał się Żyd, który 40 lat temu wyemi-
grował z Pińska na Kubę. Był zadowolony, mówił, że na Kubie czuje się dobrze. Tylko 
że... nie ma teraz wielkiej przyszłości dla niego, właściciela sklepu, w porewolucyjnej 
Kubie. Wywiązała się rozmowa. My: „Przecież małych przedsiębiorstw nie wywłasz-
czą”. Zgadza się. Ale twierdzi, że rozwijać się interes na pewno już nie będzie. Mówi, 
że dużo ludzi tej sfery wyjechało. Robię uwagę: „Co to ma za cel, przecież [bez? wo-
bec?] komunizmu wszędzie dobrze [?]. Może więc [?] do Ameryki, czy do Kanady?”. 

                     
9 Pisane małą literą w oryginale. 
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On: „Na pewno również i tam”. Zresztą jemu się „to wszystko” podoba, tylko że to już 
nie dla niego. 

[Bez daty] 

Wracając do naszej wizyty w Szkole rolniczej. Zauważyłam bardzo „demokra-
tyczne” stosunki. Brak przestrzegania hierarchii w stosunkach. Nasz szofer klepał po 
ramieniu „Profesora” – światową sławę naukową Kuby i starego człowieka. Czy nasz 
szofer pozwolił sobie na to spontanicznie z racji swego munduru, który nosił? Nie 
wiem. 

W zeszłą niedzielę zwiedzaliśmy nową spółdzielnię rolniczą w okolicy Viña-
les. Piękne kolorowe domki prefabrykowane z betonu, ze śliczną werandą, nowoczesną 
– amerykańską kuchnią i łazienką (prysznic, lavabo, maleńka umywalka). Pokoiki małe, 
ze śliczną kaflowaną podłogą. Starszy chłop, z którym rozmawiamy, pokazuje nam 
mieszkania innych, podobne do jego mieszkania oraz materace, bieliznę pościelową 
i skarpetki dziecięce, które dla muchachos przysłał Fidel. Nasz gospodarz opowiada, jak 
to było dawniej. Latyfundysta zabierał 2/3 zbiorów w postaci opłaty dzierżawnej. Teraz 
[...]10. Produktów żywnościowych z własnych zbiorów, jeżeli dobrze zrozumiałam, każ-
dy bierze ile chce. Ogólne wrażenie – spokojnego zadowolenia. 

[Brak daty, wrażenia z niedzieli 29 X 1960] 

Dachami podobnymi kryte są domki na wsi. Dachy te opierają się huraganom, 
cyklonom, które tu powtarzają się mniej więcej co półtorej roku. Liście palmowe sta-
nowią również izolację od słońca. (Są oczywiście zapalne). Teraz istnieje jednak opór 
do stosowania takich dachów, mimo że nic prawie nie kosztują. Wieś ma ambicje, żeby 
wszystko było jak w mieście. Ktoś powiedział, że pono nawet drzewa przed domami 
wycięli – pozbawiając się cienia – aby we wsi wyglądało tak jak w mieście. 

4 XI 1960 

Przed dojściem do portu11 weszliśmy do sklepu – sprzedaż drobnych artykułów 
– tanie ręczniki, zabawki dziecięce, nici, pasta do butów. Właścicielem był niemiec = 
węgier12, który przyjechał około 35 lat temu. Pytałam go się, jak mu się powodzi. 
Twierdzi, że dobrze. Czuje się tu dobrze. Ludność (w dużym stopniu – murzyni) wyglą-
da dobrze. Robi wrażenie pogodne. 
 

                     
10 Tu zostawione dwie linijki puste, najpewniej na uzupełnienie treści. 
11 Mowa o Starej Hawanie, blisko portu. 
12 „= Węgier” dopisane u góry. „Niemiec” i „Węgier” małymi literami w oryginale. 
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6 XI [1960] 

O godz. 4 pojechaliśmy za miasto do parku – „Crystal”. Park znajdował się na 
terenie dawnego night-clubu i po rewolucji został po poważnych przeróbkach oddany 
na użytek publiczności. Opłata za wejście wynosiła dawniej 10$ i niezależnie od tego 
trzeba było być bogatym. Kolorowych itp. nie wpuszczali. Park jest pięknie zadrzewio-
ny. Wzdłuż rzeki z małymi wodospadami rosną pięknie bambusy, malanga [?], papirus. 
Znajdują się przeszło 200-letnie wspaniałe drzewa, chluba tego ogrodu. Dawny budy-
nek night-clubu (w tym miejscu latyfundysta trzymał niewolników przed ich uwolnie-
niem) utrzymany w stylu hiszpańsko-kolonialnym. Teraz mieści się w nim cafeteria. 
Bardzo piękna o cenach popularnych. Właściciel night-clubu mieszka tuż koło ogrodu. 
Dostał ponoć odszkodowanie. Tym niemniej oblicza chyba podczas bezsennych nocy, 
ile pieniędzy traci każdej nocy z powodu Fidela. Ogródek jest pięknie rozplanowany. 
Zasługa architekta ogrodniczego, któremu niedawno jego sumienie katolika nie pozwo-
liło pozostać w kraju i opuścił Kubę. Pojechał chyba do Stanów. Opowiada nam to 
wszystko jeden z urzędników biura zarządu ogrodem, który, jak nam to powiedział, 
mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Służył nawet w tamtejszym wojsku i wrócił wła-
śnie do swego rodzinnego kraju, po rewolucji, „właśnie w związku ze zmianą”. Ten 
młody człowiek, aczkolwiek żałuje architekta, twierdzi, że takich nam nie trzeba. Tylko, 
że niestety nie jest takich tak mało. Dotyczy to często dobrych fachowców. Sumienie 
sumieniem, ale świadomość wyższych zarobków w USA wyczula je niewątpliwie. 

7 XI [1960] 

Udajemy się do fabryki żelaza walcowanego. Jest to odnoga większej fabryki 
należącej do większego zespołu. Oglądamy przychodnię lekarską, biura i kantynę. 
Wszystko pięknie urządzone i utrzymane w idealnym stanie na modłę amerykańską + 
jakiś odcień kubańskiej estetyki, wnoszącej w kanciastość amerykańską, ich utylitaryzm 
kańczasto metalowy, pewne ciepło i lekkość. [...] Robotnicy dobrze wyglądają. Są czy-
sto ubrani i robią wrażenie wesołych. Opowiadają nam, że w surowiec (sztaby żelazne) 
zaopatruje fabrykę teraz Związek Radziecki, który również przekazał im swoje metody 
produkcji. 

[...] Uderza nas pogoda tutejszych ludzi (może pozorna). Zadowalają ich 
skromne przyjemności. 

9 XI [1960] 

Pani F. Byłam już poprzednio parę razy u p. F. Dotychczas musiałam ją naga-
bywać. Tym razem sama zaczęła się wywnętrzać. Była zdenerwowana. Niepokoi ją 
stan, w którym wszyscy muszą być uzbrojeni. Obawia się, że dojdzie tu jeszcze do woj-
ny domowej. Twierdzi, że rodziny są podzielone w swych sympatiach. Wzburzenie jej 
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dziś wynikało z obawy, że w społeczeństwie socjalistycznym rodzina jako taka jest za-
grożoną. Musiałam ją uspokajać, mówiąc, że rodzina w Polsce i innych krajach socjali-
stycznych jest na pewno bardziej spoista niż w Ameryce. A w Rosji... Uspokoił ją naj-
więcej fakt, że, jak jej powiedziałam, mam w Moskwie brata13, który ma żonę i dwie 
córki. Rodzina jest bardzo zżyta z sobą. „Autentyczność” tej rodziny w Związku Ra-
dzieckim – uspokoiła ją. Wiadomością tą podzieliła się z młodą hiszpanką14 obecną 
w pokoju – którą ta sprawa specjalnie interesowała (była bowiem w ciąży i zapewne 
niepokoił ją fakt, że państwo /teraz komunistyczne/ może odebrać jej dziecko, porusza-
jące się teraz w jej łonie). Wielu ludzi czuje się dotkniętych, że nazywają ich komuni-
stami. Przyzwyczajeni do propagandy amerykańskich [amerykańskiej] – uważają to za 
coś obelżywego. Na odcinku rodziny tkwią jeszcze chyba niektórzy w tej fazie propa-
gandy antyradzieckiej, kiedy mówiło się, że komunizm między innymi polega na 
„wspólnocie” kobiet. Rewolucja kubańska prędko się posuwała, z dnia na dzień weszła 
na tory rewolucji komunistycznej i tym się tłumaczy ten stan nieprzygotowania psy-
chicznego niektórych elementów. Dalej wróciłyśmy znowuż do sprawy kościoła15 
w państwie socjalistycznym. Uspokajałam ją, że to kiedyś ustroje socjalistyczne wal-
czyły z kościołem. Teraz zmądżały [!] i koegzystują z nim. Żeby jej trafić do przekona-
nia wysuwałam jako argument, że przecież w Polsce kościoły są pełne i wprowadzono 
nawet nauczanie religii w szkole (o hańbo nasza!)16. Jest tu wśród ludzi, zwłaszcza ta-
kich, którzy w ruchu rewolucyjnym nie brali udziału i stali z daleka, duże zaciekawie-
nie, jak wygląda w „tych krajach socjalistycznych”. Oni „kupili” (rewolucję) „jak kota 
w worku”, nic o niej nie wiedząc. 

[Bez daty] 

Tym razem natrafiliśmy na ludzi, którzy walczyli w Hiszpanii. Pono jest tu du-
żo takich. Jeden z oprowadzających nas poważnie kuleje (wynik udziału w wojnie hisz-
pańskiej). Są tu [to?] ludzie bardzo mili i bardzo entuzjastycznie usposobieni dla rewo-
lucji. 

22 XI [1960], [Marianao] 

Tuż obok piękny amfiteatr. Normalnie jego przeznaczeniem jest teatr. Teraz 
służył jako plac sportowy dla młodzieży. Bawiły się na nim czysto ubrane (lśniące białe 

                     
13 Ary Szternfeld, inżynier mechanik, jeden z pionierów kosmonautyki, specjalista w zakresie 
obliczeń trajektorii satelitów. 
14 Pisane małą literą w oryginale. 
15 Tu i niżej małą literą w oryginale. 
16 W wyniku zmian 1956 roku religia, wpierw na ogół usuwana, masowo wróciła do szkół. Została 
ponownie usunięta w 1961 roku. 
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koszulki). Przeważały dzieci murzyńskie. Tak samo w miasteczku było dużo murzy-
nów. Czuli się zupełnie nieskrępowani. 

27 [XI 1960] 

Wczoraj do naszego hotelu przywędrowało kilkuset młodzieńców, niektórzy 
prawie jeszcze dzieci. Wyglądali mocno zdrożeni. Ubrani w białe koszulki trykotowe, 
granatowe drelichowe spodnie i berety. Niektórzy z długimi włosami. Nie wiem czy je 
kultywują, żeby bardziej wyglądać na rewolucjonariów [!], czy nie mają pieniędzy na 
ścięcie ich. Mamy wrażenie, że to wszystko biedni chłopcy, synowie campesinos. Mu-
siała dopiero odbyć się prawdziwa rewolucja, aby tacy „hołodrańcy” (jak wyraził się 
o Kubańczykach ktoś u nas, zresztą sam nie bez przeszłości rewolucyjnej) znaleźli się 
w Hotelu Nacional de Cuba, jeden [jednym] z najładniejszych chyba hoteli na świecie. 
W każdym razie myśmy jeszcze ładniejszego hotelu nie wiedzieli. Chłopcy zachowują 
się znakomicie. [...] Po hotelu naszym kręci się trochę amerykan [!] i ludzi z Zachodu. 
Mam wrażenie, że najazd tych „kudłatych” chłopców – w eleganckich korytarzach i ho-
lach hotelowych, poruszających się bez żadnego zażenowania – utwierdza ich chyba 
w mniemaniu, że rewolucja na Kubie zaszła już naprawdę bardzo daleko. 

Przy sposobności: Mówił ktoś Michałowi17, że do milicji przyjmują tylko ludzi 
o dochodzie nie >18 niż zdaje się 120 pesos miesięcznie. Nie dotyczy to urzędników. 

Nasz szofer twierdzi, że istnieje tu maksimum zarobków i wynosi to 500 $. To 
wymaga sprawdzenia. 

Uwaga: Istnieje tu tendencja do nawiązywania do tradycji rewolucyjnej. Za na-
szego tu pobytu było tu święto „Camillo”19 rewolucjonista [rewolucjonisty], który zgi-
nął podczas tej ostatniej wojny. 

W sobotę tu odbyła się uroczystość na Uniwersytecie. Przemawiał Fidel. Cho-
dziło o uczczenie kilku studentów medycyny, którzy w r. 1870 zginęli w walce rewolu-
cyjnej20. 

3 XII [1960], [rozmowa z redaktorem „Hoy”] 

Pytaliśmy się, czy są zapomogi dla bezrobotnych? Nie. Twierdzą jednak, że tu 
istnieją tradycje, że w razie bezrobocia krewni żywią całą rodzinę. Uważają to za natu-
ralne. Jest to w rodzaju joint family system w Indiach. 
 

                     
17 Mąż, Michał Kalecki. 
18 Nie wyższym. 
19 Camilo Cienfuegos, zginął w katastrofie lotniczej w 1959 roku. 
20 Skazanie i rozstrzelanie ośmiu studentów medycyny, oskarżonych o profanację grobów 
Hiszpanów, zwolenników hiszpańskiej władzy nad wyspą. 
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Zauważyłam, że na ogół żony wysokich osobistości pracują, na ogół mając 
„nienajgorsze” stanowiska. 

[Bez daty] 

Rozmawiałam parę dni temu z F. Była rozdrażniona. Mówiła, że moc ludzi 
z otoczenia wyjeżdża, wśród nich wielu krewnych. Mówiłyśmy o kosztach utrzymania. 
Trudno o jajka. Kosztują 6-7 cts sztuka. Nie ma jarzyn – groszku, marchwi, pomidorów. 
Sprowadzano je dawniej ze Stanów Zjednoczonych. Na moje zapytanie twierdziła, że 
ogólnie koszty utrzymania się nie podniosły, może nawet trochę spadły. 

[...] 
Kupując suknię natknęłam się na jakąś panią. Twierdzi, że nikt tej „całej im-

prezy” nie popiera. 
 

8 XII [1960] 

Rozmawiałam z właścicielem sklepu sukienek lnianych, wyszywanych. Prze-
żywają kryzys. Eksportowali na dużą skalę do Ameryki Płd. za 100 tys. dol. rocznie. 
Teraz nie dostają surowca, zresztą odbiorcy nie chcą teraz kupować kubańskich towa-
rów. 

Przedsiębiorstwo opierało się na pracy chałupniczej. Chłopki wyszywały. Do-
stawały, jak twierdzi, 2 dolary od bluzki. Dorabiały sobie na tydzień 8-10 $. Teraz mu-
szą płacić chłopkom o wiele więcej. Ja: więc widzi Pani dla kogo była ta rewolucja. 
Ona: A co z tego, przecież teraz nie mają pracy. Ja: przestawią się na coś innego. 

 

11 XII [1960], [„Tropicana”] 

Dalej nieco widniał jakby plakat: Chluba Kuby – Tropicana – na usługach na-
rodu kubańskiego. [...] Zapomniałam wspomnieć, że w olbrzymiej kuchni Tropicana 
zawieszone były wysokie portrety patronów rewolucji: Fidela i poległego Camilo. 

22 XII [1960] 

Wczoraj o północy zadzwonili do pokoju: „Fidel jest w hotelu”. Rozebrałam 
się już, ale się z powrotem ubrałam i zleciałam na dół. Okazało się, że Fidel jest w 
kuchni hotelowej. Pono często wpada tu na posiłki, albo i do Habana Libre21, właśnie 
do kuchni. Przed wejściem do kuchni straż. Po upewnieniu się, kim jestem wpuścili 
mnie do małego pomieszczenia w basemencie koło kuchni. W głębi ukryty za gęsto 

                     
21 Wielki hotel w centrum Hawany, dawny Hilton. 
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stłoczonym półkolem dziewcząt i chłopców stał Fidel – w berecie nisko nasuniętym na 
czoło, w wiatrówce, z wieloma wieńcami korali z nasion (noszą je dziewczęta należące 
do Woluntariuszek ze Szkoły Sierra Maestra, do których właśnie Fidel przyszedł). Fidel 
powiedział dziewczętom, że chce, aby nauczyły analfabetki służące i jednocześnie same 
się kształciły na lekarki itp. Toczy się rozmowa między dziewczętami i Fidelem. Jeżeli 
to można w ogóle nazwać rozmową. Każda pyta na własną rękę. Przekrzykują się itp. 
Jedna pono zapytała Fidela ile im będą płacić. Rozmowa przerywana była pieśniami na 
tematy patriotyczno-rewolucyjne. Wyrażał się w nich entuzjazm dla Fidela. Zastanawia-
łam się, do czego można byłoby porównać nastrój panujący. Chyba przypominał on na-
stawienie w stosunku do wielkich cadyków (jak sobie wyobrażam na podstawie opo-
wiadań). Była w tym atmosfera mistycznego oddania. Fidel wychodzi, za nim młody 
revolutionario [!] z karabinem maszynowym. 

W pewnej chwili zostałam Fidelowi przedstawiona. Ja mówiłam po angielsku, 
on odpowiadał mi po hiszpańsku. Pytał mi się, czy wiem, o co na tym spotkaniu chodzi. 

 


