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Najgorszą jest żelazna kurtyna, ale nie ta między nami a zachodem, lecz ta, 
którą wtłoczono między nas samych. Coraz mniej jest ludzi, z którymi rozmawia 
się swobodnie. Coraz mniej wiemy o tym, co się dzieje w Krakowie czy Opolu, 
czym żyją tam ludzie. Zgubne dla nauki zsowietyzowanej jest nie to, że musi być 
ona marksistowska. Potrzebne są zawsze jakieś ogólne założenia i dobrą pracę 
można napisać wychodząc z różnych założeń. Najgorsze jest to, że trzeba liczyć 
się z rozmaitymi wypowiedziami „autorytetów” na dany temat, a w każdym 
razie lawirować tak, aby nie [naruszyć], nie dać pozoru, że się ich nie uznaje. 
Doprowadza to w końcu do pozbawienia cienia wątpliwości, do powtarzania 
oklepanych tez i ich ilustrowania.

*
„Odwilż” w górnych rejonach niekoniecznie musi być odwilżą w rejonach 

niższych.To co zaczęło się na górze jako deszcz może upaść na ziemię w postaci 
gradu. Dość porównać artykuły w pismach w Warszawie i sposoby rozumowania 
i postępowania różnych mniejszych i większych kacyków u nas.

*
Żyjemy w dwóch poziomach czy raczej wymiarach: oficjalno-zebraniowym 

i prywatnym. Inne są w nich nasze zachowania, wypowiedzi, a nawet myśli. Sfera 
prywatności kurczy się, lecz tym bardziej staje się cenna. (Ta uwaga nasunęła 
mi się jeszcze w końcu 1946.) Przemiany ideologiczne zaczynają się w drugiej 
sferze. Stosunek szczerości wypowiedzi do ilości słuchaczy jest odwrotnie pro-
porcjonalny. Wierzę, że bagaż idei, który nasza młodzież musi chyba czerpać 

1 „Raptularz” Jana Lutyńskiego był pisany w okresie „odwilży”, prawdopodobnie w latach 
1955–1961. Swoje myśli i spostrzeżenia J. Lutyński zapisywał wiecznym piórem w zwykłym zeszy-
cie w kratkę i zatytułował je „Raptularz”. Wszystko, co jest napisane w nawiasach kwadratowych 
pochodzi od K. Lutyńskiej, która ten rękopis odczytała i przepisała. Słowa, których w ogóle nie 
można było odczytać, są zaznaczone kropkami w nawiasach kwadratowych.



152 KRONIKA HISTORYCZNA

z klasycznych dzieł literatury i nauki wyda kiedyś swoje owoce. Przekazywanie 
całego dorobku przeszłości – to chyba to, co można zrobić najlepszego w dzi-
siejszych czasach.

*
Nigdy nie wiadomo, kiedy cena, którą w postaci konformistycznych wy-

powiedzi płacimy za niektóre własne lub niekonformistyczne myśli staje się za 
wysoka. To na czym nam najbardziej zależy nie dociera do ludzi, zostaje to co 
trzeba napisać. granica między oportunizmem z konieczności i oportunizmem 
dla interesu jest bardzo płynna.

*
W audycjach zagranicznych najbardziej denerwuje mnie to, że traktują nas 

jak gdybyśmy się nie zmienili od 1939 lub 1945.
Dopiero my możemy zrozumieć ludzi, którzy wypowiadali swoje własne 

myśli w formie: niektórzy bezbożnicy twierdzą, że...
Najgorsze jest nie to, że jest źle, tylko to, że ze złem nie można walczyć.
Rządy dawniej zabraniały pisać pewnych rzeczy. Rządy współczesne naka-

zują je pisać.
Podła to rzecz wprowadzać do pracy zmiany korzystając z tego, że nastąpiła 

odwilż. Podła, ale celowa.
Słuszna wydaje się myśl marksistów, że o tym jakie kto rzeczywiście wyznaje 

poglądy, świadczy jego zachowanie w momencie ostatecznej próby, wtedy, gdy 
wchodzi w grę własne istnienie.

Czasem wydaje się bardziej słuszna droga oportunizmu i działania, gdyż 
pozwala osiągnąć jakiś cel. Czasami nawet wydaje się bardziej moralna od drogi 
bezkompromisowości i bezczynności. Ale czy powstrzymanie się od czynu nie 
jest niekiedy najlepszym czynem.

*
Jednym z niezamierzonych lub raczej zamierzonych skutków polityki w naj-

szerszym zakresie u nas polega na tym, że warunkiem wszelkiego działania staje 
się jego konformizm. Jest to źródło powszechnej bierności

*
Powszechna metoda: dawać się wypowiadać (w piśmie etc.) ludziom tylko na 

te tematy, w których ich stanowisko jest konformistyczne. Jeden pisze w dużym 
stopniu z przekonania przeciwko kościołowi i religii, inny – przeciw rasizmowi, 
inny krytykuje stosunki w Stanach Zjednoczonych, inny o osiągnięciach w zakre-
sie oświaty czy rozbudowy przemysłu. W ten sposób stwarza się pozór powszech-
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nej, szczerej i nieprzymuszonej aprobaty dla polityki i stanowiska rządu. Jest to 
pozór, gdyż ludzie, którzy piszą na te tematy mogą być i są często przeciwnikami 
tej polityki w całości. Ludzie ci są narzędziami. Stają się nimi najłatwiej [ nie ci 
], którzy dbają tylko o to, aby nie wypowiedzieć fałszywego zdania, lecz którzy 
patrzą na wszystko z punktu widzenia swojej jednostkowej etyki.

*
Przeżywamy dewaluację wartości nagromadzonej w tytułach itp. Niszczy się 

w ten sposób dorobek przeszłości.

*
Najważniejszą rzeczą jest jakie będzie młode pokolenie, nowa inteligencja 

pochodzenia proletariackiego i chłopskiego

*
W okresie oficjalnego potępienia wszelkich oportunistów, ugodowców, or-

ganiczników z XIX wieku a apoteozą stronników ruchu rewolucji odczuwamy 
sympatię do tych pierwszych i ich rozumiemy.

*
Znamieniem naszych czasów jest połączenie cynizmu z obłudą. Cynizm 

przejawia się w czynach, obłuda w słowach. Cyniczne słowa ograniczają się do 
najbliższego grona.

*
Przymusowa (obozy, zagospodarowanie nowizn) kolonizacja nie zasiedlonych 

obszarów jest koniecznością w kraju takim jak Rosja, którego ustrój i system 
rządów uniemożliwia kolonizację indywidualną.

*
Istnieje u nas wyraźny konflikt między dążeniem do wzmocnienia rodziny 

a resztkami egalitaryzmu. Jaki ojciec zgodzi się na to, aby dziecko zajęło niższe 
miejsce w hierarchii społecznej niż on sam. Wzmocnienie rodziny prowadzi 
zawsze do usztywnienia struktury klasowej.

*
Wzajemne „wygryzanie się” elity spełnia jedną pozytywną funkcję dla reżimu. 

Perspektywa uzyskania wysokiego stanowiska stwarza zadowolonych.
Dla tego samego potrzebne są ciągłe zmiany, ciągłe rewolucjonizowanie, 

wysuwanie nowych wielkich celów.
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*
Społeczeństwo nowoczesne nie może być egalitarystyczne. Czym zapłaci 

się kierownikom za odpowiedzialność. Przeciwnicy nasi nie mogą głosić tego 
samego co my. Jest to przykład zastosowania ogólnej zasady.

*
Projekt podłości psychologicznej: Przedstawić proces przemian osobowości 

człowieka na drodze przedstawienia ludzi, którzy na niego wpływali. Poszcze-
gólne rozdziały mogły by nosić tytuł – nazwisko czy imię tych osób, z którymi 
bohater się stykał i którzy określali jego osobowość.

*
Projekt zbioru opowiadań pt. Legitymacja U.B. 1) Wypadek na stacyjce przed 

odjazdem pociągu. Wszyscy tłoczą się do okienka po bilety, kasjer sprzedaje wol-
no, zdenerwowanie, ktoś zawiany przepycha się z legitymacją UB. Kasjer sprze-
daje, gdy wszyscy zebrani oburzają się, z ich grona wychodzi kilka osób z takimi 
samymi legitymacjami. Wszyscy cichną. 2) Pracownik UB mieszka z rodziną 
opozycyjną – mimo to przyjazne stosunki. Zapraszają go na imieniny. Ma przyjść. 
Nie przychodzi. gdy go pytają dlaczego odpowiada, że przez drzwi dostrzegł 
(wśród najbliższych znajomych) 2 agentów. 3) W czasie przyjęcia najbliższych 
i rozmawiających ze sobą znajomych, Pani domu znajduje przy ubraniach legity-
mację UB z numerem. Pyta, kto zgubił, nikt się nie przyznaje, każdy przypomina 
sobie co mówił. Nazajutrz przychodzi milicjant, odbiera legitymację. 4) Sklep, 
kolejka, ktoś podchodzi z boku przedstawia legitymację, ekspedientka sprzedaje, 
wszyscy oburzeni milkną. Ten ktoś odchodzi, podchodząc do ekspedientki pytają 
kto to – odpowiada, że inwalida. 5) Muzeum, wycieczki agentów, ich charakter. 
6) W biurze, gdzie ludzie zżyci, pada na jednego podejrzenia, że UB. Zmiana 
zachodzi w stosunku do niego. Sugerować, że podejrzenie niesłuszne.

*
Największa różnica między naukami społeczno-humanistycznymi a przy-

rodniczymi polega na tym, co od każdych z nich żądamy. Nauki przyrodnicze 
– chcemy dokładny opis i nic więcej. Nauki humanistyczne – chcemy się zbliżyć 
do przedmiotu, zrozumieć go, ująć istotę.

granica między naukami humanistycznymi (socjologia) i przyrodniczymi. 
Rozwój tych ostatnich polegał na odkrywaniu nowych faktów i (...tworzeniu) 
teorii. W humanistyce fakty są dobrze znane i od razu potrzeba ogólnej teorii. 
Ilość faktów, z których teoria ma zdać sprawę – daleko ogólna. Nasza wiedza 
– od razu szersza, gdyż praktyka życiowa i refleksja
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*
Bardzo mądre wydaje mi się określenie w ustroju sowieckim: chce się mieć 

inteligentnego człowieka w pracy i idiotę dla propagandy.

*
Wezwanie do udziału mas w rządzeniu, do brania odpowiedzialności – puste 

hasło – jak może ktoś brać za coś odpowiedzialność, jeśli nic o tym nie wie. 
Przecież my nic nie wiemy ani o stanie gospodarczym ani w ogóle o niczym , 
co się w Polsce dzieje.

*
gdy jednemu mędrcowi arabskiemu zadano pytanie – czy chcesz, aby twoja 

nauka przekonywała głupców czy ludzi mądrych? – Oczywiście, że głupców 
– odpowiedział. głupców jest więcej.

*
Przyjemność obcowania z niektórymi ludźmi, polega na tym, że stopniowo 

odkrywamy – wbrew przewidywaniu – że nie są oni tępymi marksistami. Nieraz 
przyjemność tą przedłużamy celowo.

*
Wskaźniki traktowane jako normy – bezsens. Wskaźniki – nie istotą procesu 

– np.zaopatrzenie ludności, lecz by product. Tutaj norma więc istota – prawdzi-
wa istota rzuca światło na dalszy plan. Przejście od procesów żywiołowych do 
świadomych.

*
13 I 61. Jeszcze w 47 zauważyłem, że byłoby bardzo interesujące zbadać ludzi, 

którzy w rodzinie mówią co innego niż publicznie. Normalnie uważa się, że to 
co taki człowiek mówi publicznie, mówi nieszczerze. To nie jest zawsze prawdą, 
a zawsze przestaje być prawdą po kilku latach udawania. To raczej można [ująć] 
w terminach teorii ról. Principle of consenance tu nie zawsze skutkuje.


