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W stęp

Zofia Wańkowiczówna urodziła się 6/18 lutego 
I 897 r.1 2 w Zaświatowiu3 jako trzecie dziecko Stefana 
Wańkowicza5 i Heleny z Boguszewskich4. Ukończy
ła szkołę powszechną i gimnazjum, pobierając lekcje 
w domu. Maturę zdała w 1913 r. w Mińsku, a następ
nie podjęła naukę w słynnej szkole hrabiny Cecylii 
Plater—Zyberkówny w Chyliczkach koło Piaseczna 
pod Warszawą5. W pierwszym roku Wielkiej Wojny

1 Podwójna data wynika z obowiązywania do 1918  r. na tery
torium Cesarstwa Rosyjskiego kalendarza juliańskiego. Różnica 
w stosunku do kalendarza gregoriańskiego wynosiła do 1899 r. 
12  dni.
2 Majątek położony kilkadziesiąt kilometrów na południowy 
wschód od Mińska, nad rzeką Swisłocz. Najbliższe miejscowo
ści to Swisłocz i Rudzieńsk.
* Stefan Kolumb Wańkowicz (1859—1923).
4 Helena Boguszewska ( 1869—1928).
5 Dziś Zespół Szkół —  Rolnicze Centrum Kształcenia Usta
wicznego im. Cecylii Plater—Zyberkówny. Szkoła ta powstała 
w I 89I r. z inicjatywy hrabiny Cecylii Plater—Zyberkówny, któ
ra w 1875 r. postanowiła cały swój majątek poświęcić na zało
żenie wzorowej szkoły dla dziewcząt. W  IS9I r. kupiła mają
tek Chyliczki, gdzie we wrześniu tegoż roku uruchomiła jedną 
z pierwszych szkół rolniczych, nazywając ją oficjalnie Zakładem 
Gospodarczym w Chyliczkach. Szkoła po kilku latach osiągnęła
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6 Wstęp

(1914 r.) Zofia z rodziną przeniosła się do Mińska, 
tam ukończyła kilkumiesięczne kursy pielęgniarskie. 
Pod koniec 1917 r. została siostrą Czerwonego Krzyża 
przy I Korpusie Polskim gen. Józeia Dowbora—Muś- 
nickiego6. Na początku 1918 r. w miejscowości Cichi- 
nicze7 dostała się wraz z personelem i podopiecznymi 
szpitala do niewoli bolszewickiej. Wykazała się wów
czas bohaterstwem, a dzięki jej odwadze życie ura
towało kilku dowborczyków8. Po zakończeniu wojny

wysoką rangę. Od 1906 r. przyjmowała tylko kandydatki z wyż
szych sfer, po szkole średniej i mające odpowiednie pochodze
nie. Pomyślny rozwój szkoły został zahamowany przez I wojnę 
światową. Chyliczki bardzo wówczas ucierpiały, jednak szkoła 
nie przerwała swojej działalności. Po wojnie w Chyłiczkach już 
oficjalnie rozpoczęła działalność „Wyższa Szkoła Gospodar
stwa w Chyłiczkach”. W  tym czasie placówka była juz bardzo 
znana i ceniona, otrzymała przydomek „kuźni charakterów”. 
W 19ЗО r, szkoła przyjęła nazwę Szkoła Żeńska Gospodarstwa 
Wiejskiego, by w 1937 r. zmienić ją na Liceum Gospodarstwa 
Wiejskiego w Chyłiczkach ( http://zs.rcku.w.interia.pl/historia_ 
szkoly.htm).
6 Szerzej na temat I Korpusu: H, Bagiński, Wojsko Polskie na 
Wschodzie ig i/j—ig zo , Warszawa 1921 (reprint, Warszawa 1990),
7 Miejscowość na Białorusi, niedaleko Bobrujska,
8 Dzięki Zofii uratował się m.in. Józef Kulesza, Wspomnie
nia jego córki na ten temat patrz: http://w,icm,edu.pl/ak/txt/do 
wbor.htm. Za heroiczną postawę Zofia została najpierw odzna
czona przez gen, Józefa Dowbora—Muśnickiego tzw, amaranto
wą wstążeczką, a następnie gen, Kazimierz Sosnkowski nadał 
jej Krzyż Walecznych, Wspomniane wydarzenia stały się tema
tem książki Melchiora Wańkowicza Szpital na Cichiniczach, która 
w całości była oparta na pamiętnikach Zofii. Na motywach jej 
wspomnień powstał również film fabularny w reżyserii Jerzego 
Wójcika „Wrota Europy” (premiera I I  listopada 1999 r.).
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Wstęp 7

Zofia przyjechała do Warszawy, gdzie podjęła pracę 
w Biurze Prac Kongresowych pod kierownictwem Ma
riana Seydy9. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
znów pracowała jako siostra miłosierdzia we Lwowie. 
Z końcem lipca 1920 r. Zofia została kurierką w Biu
rze Wysokiego Komisarza Polski w Wolnym Mieście 
Gdańsku. W  1921 r. wróciła do Warszawy, by rozpo
cząć pracę jako kierowniczka Biura Radcy Handlowe
go Ambasady Francuskiej.

Tadeusz Ludwik Romer urodził się 6/18 grudnia 
I 894 r. w Antonoszu10, rodowej siedzibie Romerów11.

9 Marian Seyda (1879—1967) — polityk i publicysta związany 
z ruchem narodowym. Między majem a październikiem 1923 r. 
minister spraw zagranicznych RP. W  latach II wojny światowej 
minister sprawiedliwości w rządzie Władysława Sikorskiego. Po 
wojnie pozostał na emigracji. Zmarł w Buenos Aires.
Iu Majątek leżał wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego, 
w powiecie nowoaleksandrowskim, gubernii kowieńskiej; nale
żał do rodziny od początków X IX  stulecia, Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski, t. I, Warszawa I 880, s. 43. Przed 
rozbiorami Polski w X V III w. majątek leżał na terytorium Rze
czypospolitej Obojga Narodów, powiat jezioroski w Wielkim 
Księstwie Litewskim. Dzisiaj to terytorium Litwy, obwód ko
wieński. Nazwa litewska to Antenaszys. Więcej na temat historii 
majątku patrz szerzej: R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kre
sach Rzeczypospolitej, t. 4: Województwo wileńskie, Ossolineum 1993, 
s. IO -I2’.
11 Ród Romerów herbu Scipion (dwie srebrne laski złożone 
w znak krzyża na czerwonym tle) pochodził z Saksonii, z zie
mi miśnieńskiej, skąd przybył do państwa Kawalerów Mieczo
wych w X III w. W wojnach pierwszej połowy X V II w. Romero
wie opowiedzieli się po stronie Rzeczypospolitej, za co stracili 
posiadłości w Inflantach i przenieśli się na Litwę. Za zasługi
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8 Wstęp

Był najmłodszym synem Bronisława Romera12 i Ma
rii hr. Dunin—Jundziłłówny13. Po śmierci rodziców,

dla nowej ojczyzny ród uzyskał polski indygenat około I 64I r. 
Do lat dwudziestych X X  w. nazwisko zapisywano jako Römer. 
Później część rodziny spolszczyła jego pisownię. Romer tak to 
tłumaczył: „Pisownia nazwiska naszej rodziny, jak to się zda
rzało podówczas często, ulegała jeszcze różnym wahaniom [...]. 
Rychło utarła się jednak i przechowała aż do naszego pokole
nia pisownia pochodzenia saskiego przez ö —  Römer. Mimo to 
wymowa nazwiska bywała w naszych stronach z reguły polska, 
przez o bez odmiany. Kilku członków nasze] rodziny ze śp. Eu
geniuszem Romerem na czele i z udziałem jego młodszego brata 
Stanisława, mego starszego brata Macieja i moim, zjechawszy 
się w Warszawie bodajże w 1925 r., postanowiło spolszczyć 
pisownię naszego nazwiska, podobnie jak spolszczone zostało 
uprzednio jego brzmienie. Decyzję tę sformułowaną na piśmie 
przedstawiliśmy również pozostałym członkom rodziny. Nie 
przyłączył się Antoni Römer z Janopola. Natomiast mój brat 
Maciej i ja, znajdując się juz podwówczas na służbie państwowej 
polskiej, przystąpiliśmy do formalnego uregulowania naszego 
obywatelstwa przez wpisanie do ksiąg ludności stałej St. Miasta 
Warszawy i zgodnie ze wspomnianym postanowieniem wyrobi
liśmy i zachowaliśmy od tego czasu dla nas i dla naszych rodzin 
wszelkie dokumenty osobiste w pisowni polskiej Romer, która nas 
zatem prawnie i formalnie obowiązuje”. Z przedmowy z lipca 
1947 r. do: Eugeniusz Romer, Dzieje rodu Romerów na Inflan
tach i na Litwie, z przedmową Tadeusza Romera, s. 3. Zbiory 
rodziny Romerów.
12 Bronisław Antoni Römer urodził się w Wilnie 16/28 grud
nia I 856 r. Zmarł nagle w San Remo we Włoszech 26 stycznia/ 
7 lutego I 899 r. i tam został pochowany.
IJ Maria Józefina Fani Adela hr. Dunin—Jundziłłówna urodziła 
się 2 września IS 69 r. w Crosset, niedaleko Fryburga w Szwaj
carii. Zmarła 21  marca 1902  r. w Bozen Gries w Tyrolu i tam 
została pochowana.
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Wstęp 9

jako kilkuletni chłopiec, opuścił rodzinne strony. 
Wychowywał się w krakowskim domu Konstantego 
Przewłockiego, przyjaciela rodziny. Otrzymał bardzo 
dobre wykształcenie. W  1913 r. zdał z wyróżnieniem 
maturę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie14. Następ
nie wyjechał do Szwajcarii, gdzie podjął studia huma
nistyczne w Lozannie i we Fryburgu.

Już w trakcie studiów dał się poznać jako człowiek 
aktywny. Był m.in. prezesem Bratniej Pomocy Polskiej,

14 Dzisiaj to I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja 
Nowodworskiego (znane również jako Kolegium Nowodwor
skie, Nowodworek), najstarsza w Polsce publiczna szkoła śred
nia o charakterze świeckim, powołana w 1588 r. przez władze 
Uniwersytetu Krakowskiego (tzw. klas prywatnych czy szkoły 
prywatnej). Z początkiem X IX  w. przyjęła się dla szkoły nazwa 
Gimnazjum św. Anny, zmieniona w okresie międzywojennym 
na Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego. Po II wojnie 
światowej, w czasie której szkoła nie funkcjonowała, przyjęto 
ostatecznie —  istniejącą do dziś —  nazwę I Liceum Ogólno
kształcące im. B. Nowodworskiego. Początkowo szkoła mieściła 
się przy ul. Gołębiej, potem jej siedzibą był budynek stojący na
przeciw uniwersyteckiego kościoła pw. św. Anny (stąd tez szko
ła wzięła swoją nazwę), pod koniec X IX  w. przeniesiono ją do 
budynku przy pl. Na Groblach. Uczniowie gimnazjum pocho
dzili nie tylko z Krakowa czy jego okolic, ale niekiedy również 
z odległych miejsc Polski. Spośród najznakomitszych wycho
wanków tej szkoły wymienić można m.in. jej ucznia w latach 
I 64I—1643 — Jana Sobieskiego (1629 — 1696), twórcę polskie
go teatru narodowego Wojciecha Bogusławskiego (1757—1829), 
poetę i malarza Stanisława Wyspiańskiego (1869—1907), mala
rza Jana Matejkę ( I 838—189З), gen. Józefa Bema (1794—IS 5Ó). 
Profesorami byli m.in.: Józet Szujski (1835 — 1883), Stanisław 
Tarnowski ( iS , 7—1917 ), Michał Bobrzański (1849—1935), Biu
letyn Informacyjny Biura Prasowego, Kraków Z000 .
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organizacji, która zrzeszała Polaków studiujących 
w Szwajcarii. Włączył się również w prace przy Pe
tite Encyclope'die Polonaise15 (Małej encyklopedii Polski). 
W  I 915 r. został stałym protokolantem w Komitecie 
Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce16, który 
w Vevey nad Lemanem w Szwajcarii utworzył Henryk 
Sienkiewicz17. W  1917 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
objął funkcję osobistego sekretarza Romana Dmow
skiego18 —  prezesa Komitetu Narodowego Polskie
go19. Pracując przy KNP zyskał możliwość kontaktu 
z wielką, światową polityką.

IO Wstęp_______________________________________________

15 W  I9 I 6 r. wyszła po francusku w Lozannie trzyczęściowa 
Petite encyclope'die Polonaise pod redakcją Erazma Piltza. Prezen
towała w zarysie kwestie polityczne, ekonomiczne i społeczne 
kraju. Poszczególne części tematyczne opracowali Edward Wo- 
roniecki, Stefan Zaleski i Jan Pawłowski.
16 Więcej o Komitecie Veveyskim: D. Płygawko, Sienkiewicz 
w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej woj
ny światowej, Poznań I986.
17 Henryk Sienkiewicz ( I 846 —1916) —  pisarz, laureat Nagro
dy Nobla w dziedzinie literatury w 1905 r. za całokształt twór
czości. Jeden z najbardziej znanych polskich literatów, autor 
wielu znakomitych powieści historycznych, z których wymienić 
należy choćby: Trylogię (Ogniem 1 Mieczem —  I 884, Potop —  1886 , 
Pan Wołodyjowski —  1888), Rodzinę Połanieckich —  1894. Quo vadis 
—  I 896 czy Krzyżaków—  1900.
18 Roman Dmowski (1864—1939) —  polityk, współtwórca 
Narodowej Demokracji. Twórca Komitetu Narodowego Polskie
go w I9 I7 r., delegat polski na konferencję paryską 1919 r. i sy
gnatariusz traktatu wersalskiego. W latach II Rzeczypospolitej 
poseł i minister spraw zagranicznych (1923 r.).
19 Patrz szerzej: B. Szubtarska, Tadeusz Ludwik Romer: sekretarz 
Romana Dmowskiego, [w:] Roman Dmowski 1 jego współpracownicy, pod
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Wstęp 11

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Romer 
rozpoczął pracę w dyplomacji. W  1919 r. został mia
nowany pierwszym sekretarzem tworzonego właśnie 
poselstwa polskiego w stolicy Francji. W  1921 r. zo
stał z polecenia ówczesnych władz M SZ przeniesiony 
do centrali w Warszawie. Był najpierw radcą Minister
stwa, by w I 924 t. awansować na stanowisko zastępcy 
naczelnika Wydziału Zachodniego M SZ.

Zofia i Tadeusz poznali się w 1924 r. w warszaw
skim salonie Jolanty i Witolda Wańkowiczów20. „Na 
fotelu pod oknem siedział Tadeusz Romer [...]. Ja 
usiadłam w kącie i milcząco się mu przyglądałam. On 
był w świetnym humorze. Wreszcie się do niego ode
zwałam [...]. Porozmawialiśmy sobie chwilkę i potem 
ja wróciłam do siebie. Uznałam to spotkanie za taką 
przelotną znajomość, ale cieszyłam się, że poznałam 
wreszcie tego, z kim tak często mam w urzędowy 
sposób do czynienia”21 —  wspominała po latach Zo

red. M. Białokura, M. Patelskiego, A. Szczepaniaka, Toruń 
2008 , s. 27 З -278 .
20 Jolanta z Romerów była kuzynką Tadeusza, jej mąz Witold 
—  wujem Zofii. Rozmawia Tadzik z Nikiem, Wspomnienia 
Tadeusza Romera zebrane przez Stanisława Rostworowskiego 
w grudniu I9 7 I w Montrealu [dalej: Wspomnienia Tadeusza...], 
kasetka V II. Kopia w zbiorach autorki.
21 Ich dotychczasowe, jedynie teleloniczne służbowe kontak
ty wynikały z tego, że Tadeusz pracował wówczas w Wydziale 
Zachodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ona w Biurze 
Radcy hdandlowego Poselstwa Francuskiego. Rozmawia Ziuta 
z Nikiem. Wspomnienia Ziuty (Zofii) z Wańkowiczów Tade- 
uszowej Romerowej zebrane przez jej siostrzeńca Nika (Sta
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fia. Przypadkowe spotkanie u rodziny okazało się dla 
obojga jednym z najważniejszych w życiu.

Zofia ujęła młodego dyplomatę umysłowością, wy
jątkową intuicją oraz bystrością. Poza tym duże wra
żenie na Tadeuszu robiła otaczająca ją aura podziwu 
wobec ogromnej odwagi, jaką wykazała się w bolsze
wickiej niewoli33. Zofia tak z kolei mówiła o wrażeniu, 
jakie przy pierwszym spotkaniu wywarł na niej Tade
usz: „Wtedy on mnie zainteresował, był taki daleki, 
tak przejęty i zaabsorbowany swoją pracą, że postano
wiłam go zdobyć. Na szczęście mi się to udało”35. Po 22 *

IZ Wstgp______________________________________________________

nisława) Rostworowskiego na początku lat 1970 w Montrealu, 
[dalej: Wspomnienia Zofii...], kasetka V. Kopia w zbiorach 
autorki.
22 Wspomnienia Tadeusza..., kasetka V III.
2J Wspomnienia Zofii..., kasetka V. Romer tak relacjonował 
jego zdobywanie przez Zofię: „Stałem się przedmiotem roz
maitych zabiegów czy spotkań niewywołanych przeze mnie, ale 
którym się bardzo chętnie poddawałem. Ja wychodziłem z mego 
mieszkania obok Poczty Głównej na placu Napoleona i sze
dłem pieszo w stronę niedalekiego Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych [...] czytając w pośpiechu gazetę poranną. W  drodze 
zdarzało mi się nieraz natrafić zupełnie nieoczekiwanie i prawie 
zderzyć się ze śpieszącą się osobą w przeciwnym kierunku, którą 
była moja późniejsza żona. Dopiero potem od niej samej dowie
działem się, ze te spotkania w ten sposób wywołane zawdzię
czać należało temu, że wsiadała w dorożkę i jechała w stronę 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dążyła na moje spotkanie. 
Dopiero po zderzeniu ze mną przerywałem moją lekturę gazety 
i towarzyszyłem jej przez kilka kroków, zamieniając kilka słów. 
I te spotkania coraz częstsze i coraz serdeczniejsze doprowa
dziły do naszego małżeństwa”, Wspomnienia Tadeusza..., kaset
ka VII.
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roku znajomości Tadeusz i Zofia wzięli ślub na Jasnej 
Górze. W  podróż poślubną wyjechali do Paryża.

Po ślubie Zofia zrezygnowała z pracy w poselstwie 
francuskim. Romerowie postanowili uniknąć sprzecz
ności interesów, które mogłyby się pojawiać w ewentu
alnych polsko-francuskich negocjacjach handlowych. 
Za swoją dotychczasową pracę została uhonorowana 
wysokimi odznaczeniami francuskimi.

Skupiła się na obowiązkach wynikających z bycia 
żoną dyplomaty, które wraz z rozwojem kariery męża 
coraz bardziej ją pochłaniały. W  1926 r. Romer objął 
kierownictwo Wydziału Zachodniego M SZ. Zamach 
majowy zastał go w pracy, a ponieważ był wówczas naj
wyższym rangą urzędnikiem w Ministerstwie, objął 
kierownictwo resortu24. To był pierwszy ciężki spraw
dzian dla młodego małżeństwa. Kolejne dni przewro
tu Romer spędził w Ministerstwie, nie wracając do 
domu, gdzie oczekiwała go żona w zaawansowanej 
ciąży. Obowiązek i potrzeba służby krajowi wówczas 
przeważyły. 26 maja 1926 r. Romerom urodziła się 
pierwsza córka Teresa ( Renia).

W  1927 t. minister spraw zagranicznych August 
Zaleski25 podjął decyzję o wysłaniu Romera na misję 
dyplomatyczną. W  styczniu następnego roku objął on 
funkcję radcy poselstwa polskiego w Rzymie. Na tam

24 O postawie Romera w czasie przewrotu patrz: W. A. Zby- 
szewski, Gawędy o ludziach 1 czasach przedwojennych, oprać. A. Garlic
ki, Warszawa 2000 , s. 105 —106.
25 August Zaleski ( I 883 —1972) —  dyplomata, dwukrotny 
minister spraw zagranicznych ( 1926—1932 i 1939—1941) oraz 
prezydent RP na wychodźstwie (1947—1974).

_______________________________________________ Wstęp I 3
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tejszej placówce Romer zbierał pochlebne recenzje26, 
jego żona również27. Zycie osobiste także układało się 
im bardzo dobrze, we Włoszech urodziły się Rome
rom kolejne córki: w 1929 r. Elżbieta ("Ita) iw  1931 r. 
Gabriela (Alba).

26 Jego pierwszy szet Stefan Przezdziecki pisał o nim w 193 I r. 
do centrali M SZ: „Bardzo pilny i zdolny. Nadzwyczajna wydaj
ność pracy. Doskonale redaguje. Orientuje się b[ardzo] dobrze 
na terenie włoskim i zna dobrze język włoski, co mu daje wielkie 
ułatwienie. Jest wysoko ceniony i łubiany przez stery rządowe 
i inne, z któremi Ambasada ma styczność, oraz przez dyploma
tów zagranicznych w Rzymie. Godny zautania, dobrze obezna
ny z robotą dyplomatyczną, ekonomiczną i prasową”, Archiwum 
Akt Nowych (dalej: AAN), zespół Prezydium Rady Ministrów 
(dalej: PRM ), sygn. 254. Następca Przezdzieckiego również 
pochlebnie wyrażał się o Romerze. Pisał, ze był tak pracowity, ze 
starczał za dziesięciu pracowników, A. Wysocki, Tajemnice dyplo
matycznego sejfu, Warszawa 1978, s. iS 1 . O Romerze dobrą opinię 
mieli również dyplomaci z innych krajów. Francuzi pisali o nim, 
ze miał w Rzymie bardzo dobre stosunki towarzyskie, w świecie 
dyplomatycznym i wśród dziennikarzy. Ponadto oceniali go jako 
„miłego i skrupulatnie wypełniającego swe obowiązki, erudytę, 
doskonale zorientowanego w aktualnych sprawach politycznych, 
człowieka o wyważonych i przemyślanych sądach”, J. Łaptos, 
Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, Warszawa 1993, 
s. 260 . Bardzo dobre zdanie miał o nim również Mussolini: 
„Romer, bardzo miły, utalentowany człowiek, wielka klasa. Dla
czego go stąd zabrano, czy był za inteligentny, za wartościowy 
na Rzym?”, List Konrada Wrzosa z „Ilustrowanego Kuriera Co
dziennego” do Tadeusza Romera z 9 maja 1936 r. W  zbiorach 
autorki.
27 O Zofii Romer dobrą opinię mieli przedstawiciele świata 
dyplomacji. W  jednym z raportów Quai d’Orsay możemy m.in. 
wyczytać, ze była taktowna, rozważna i znająca się na obowiązu
jącej etykiecie, J. Łaptos, Dyplomaci II  RP..., s. 260 ,

14 Wstfp_______________________________________________
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Wstęp 15

T adeusz R omer z córką R enią

Dobre opinie o pracy Romera wpłynęły na powie
rzenie mu w 1935 r. samodzielnej placówki —  został 
mianowany posłem w Portugalii. Wraz z Zofią i trójką 
dzieci w kwietniu wyjechali do Lizbony, gdzie Romer 
rozwinął skrzydła. Jego pracę doceniali i zwierzchnicy 
z M SZ, i miejscowi decydenci. Jak zauważyła w listach 
z Portugalii Beata Obertyńska28, która gościła w pol

28 Beata Obertyńska ( I898- I 980) —  znakomita polska poet
ka i pisarka. Córka młodopolskiej poetki Maryli z Młodnickich 
Wolskiej. Skończyła studia w Państwowym Instytucie Sztu
ki Teatralnej. W  Polsce przed wojną ukazały się dwa tomiki 
jej wierszy: Pszczoły w słoneczniku (1927) oraz Głóg przydrożny 
(1932), a także powieść Gitara 1 tamci (1926), które przyniosły 
jej uznanie również za granicą. Na początku lat dwudziestych
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16 Wstęp

skim poselstwie w 1936 r., „tego więc miru, uznania, 
szacunku, przyjaźni i sympatii, jaką tu sobie zdobył, 
trudno sobie wyobrazić. Aż serce rośnie. Kogo tknąć, 
rozsypuje mi się na jego temat, zresztą sama widzę 
po odniesieniu się do niego, jak jest łubiany i powa
żany. I ile tu robi, i jak pracuje, i ile już zrobił, i ile 
spraw i rzeczy ma pozaczynanych i na załatwieniu”29. 
Świetnie jako żona szefa placówki spisywała się rów
nież Zofia. Tadeusz mówił po latach: „Cały szereg

Obertyńska poznała we Lwowie Zofię Wańkowiczówną, z którą 
bardzo się zaprzyjaźniła. Losy Beaty Obertyńskiej po wybuchu 
II wojny światowej były dramatyczne. W  lipcu 1940 r. została 
aresztowana przez NKW D we Lwowie. Po amnestii pracowała 
w kołchozie pod Bucharą. W  1942. r. opuściła Z SR R . Zosta
ła przydzielona do Pomocniczej Służby Kobiet i wraz z armią 
Andersa przemierzyła Iran, Palestynę, Egipt i Włochy. Po woj
nie Beata Obertyńska osiedliła się w Londynie. Publikowała 
w „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku Żołnierza”, „Ochotnicz
ce”, „Orle Białym”, „Polsce Walczącej”, „Przeglądzie Polskim”, 
„Wiadomościach”, „Życiu”. Ukazało się kilka tomików jej wier
szy: Orawa. Wiersze dawne i nowe (Jerozolima 1945), Miód i piołun 
(Londyn 1972), Anioł w knajpie (Londyn 1977), Perły —  wiersze 
(Brighton 1980), Wiersze wybrane (1983), Grudki kadzidła (Lon
dyn, Kraków 1987), Skrząca libella (1991), Liryki najpiękniejsze 
(1999), jeden poemat Ballada o chorym księżycu (1959) oraz Wspo
mnienia (wspólnie ze wspomnieniami matki Maryli Wolskiej, 
Quodlibet, I974) i powieść Skarb Eulenhmga (tom 1—2, Londyn 
I987- I 988).
29 B. Obertyńska, Listy do Leli Pawlikowskiej z podróży do 
Portugalii, 19З6, List z 4  lipca 1936 r., kopia w zbiorach autor
ki. Szerzej na temat polskiej placówki w Portugalii widzianej 
oczami Obertyńskiej patrz: B. Szubtarska, Poselstwo RP w Lizbonie 
w 19O  r. w świetle listów Beaty Obertyńskiej, „Polski Przegląd Dyplo
matyczny”, nr 3, 2007 , s. 87— IOI.
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Wstęp 17

T adeusz R omer przy pracy, T okio

osób dużo większą, uwagę zwracał na nią. niż na mnie 
i przypisuję, że niejedno powodzenie i niejedna zasłu
ga w moich działaniach, czy to jako radca ambasady 
w Rzymie, czy też przedtem w Wydziale Zachodnim, 
czy w naszych stosunkach towarzyskich, czy w zała
twieniu takiej czy innej sprawy, przypisywana może 
być zabiegom i wyglą.dowi mojej żony, niż moim zale
tom jako młodego dyplomaty”30.

Sukcesy w Lizbonie przyniosły Romerowi kolejną. 
nominację31. Już w grudniu 1936 r, otrzymał od mi

30 Wspomnienia Tadeusza..., kasetka V III.
31 Wcześniej Beck najprawdopodobniej myślał o wysłaniu R o
mera do Brukseli, o czym pisał Jan Szembek. Jednak ze względu 
na dawne, bliskie kontakty z Dmowskim zapadła decyzja o wy-
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18 Wstęp

nistra Józefa Becka* 32 propozycje 
objęcia kierownictwa bardziej pre
stiżowej placówki dyplomatycznej 
w Japonii, która wkrótce miała być 
podniesiona do rangi ambasady33* 

Na placówce w Tokio rodzinę 
Romerów zastał wybuch II wojny 
światowej* Polska ambasada praco
wała, a bezsprzecznym sukcesem 
ambasadora i jej pracowników sta
ło się w tym czasie zorganizowa
nie pomocy dla obywateli polskich 
przebywających nie tylko w Japo-

Ambasador 

T adeusz R omer, 

T okio

słaniu Romera do Japonii, J. Szembek, Diariusz i teki Jana Szembeka, 
t. 2 , Londyn 1965, s. 84.
32 Józef Beck (4894—1944) — polityk, dyplomata, legionista, 
bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego; minister spraw za
granicznych II RP (1932—1939). Po wybuchu II wojny świato
wej i opuszczeniu granic Polski internowany w Rumunii aż do 
śmierci.
33 Telegram Becka do Romera z 23 grudnia 1936 r., Archiwum 
Narodowe Kanady, Library and Archives Canada (LAC), T. R o
mer fonds, (M G 3I—D 68), vol. I. Podniesienie rangi placówki 
z poselstwa do ambasady nastąpiło I października 1937 r.
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Wstęp 1 9

nip4, ale także na terytorium Z S R R 35. W  prace or
ganizacyjne zaangażowani byli wszyscy pracownicy 
ambasady, Zofia, a nawet córki Romerów36.

Po wybuchu wojny niemiecko—radzieckiej w czerw
cu 1941 r., a następnie podpisaniu przez Polskę układu 
ze Związkiem Radzieckim w lipcu 1941 r., stosunki 
polsko—japońskie zostały zerwane. Ambasador i jego 
rodzina nie mogli jednak opuścić Japonii, ponieważ 
władze cesarskie nie wyrażały zgody na pojedyncze 
wyjazdy dyplomatów. Korpus dyplomatyczny akredy
towany w Tokio musiał czekać na grupową wymianę 
ambasadorów i konsulów japońskich z innych kra
jów, którą planowano przeprowadzić na neutralnym 
gruncie. W  oczekiwaniu na tę wymianę Romer został 
mianowany ambasadorem w misji specjalnej do spraw 
opieki nad uchodźcami polskimi. Tadeusz i Zofia

■+ Patrz szerzej: A. Guryn, Tadeusza Romera pomoc Żydom Polskim 
na Dalekim Wschodzie, „Biuletyn Polskiego Instytutu Naukowego 
w Kanadzie”, 1993, vol. 10 , s. 155—156.
i5 W  ciągu przeszło dwudziestomiesięcznej okupacji sowiec
kiej w głąb Z S R R  ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej trafiło 
co najmniej 750 tysięcy obywateli polskich, w tej liczbie zesłań
cy, jeńcy, więźniowie, przymusowo wcieleni do Armii Czerwonej 
i inni. Szerzej patrz: D. Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele Rze
czypospolitej Polskiej w ZSRR 1 opieka nad mmi placówek polskich w latach 
IQ/fO—lQ/fy, Warszawa 1999; A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków 
na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej tęp9—1941, Łódź 1998.
■6 Rozmiary tej pomocy, choć nie były imponujące, były nie 
do przecenienia, biorąc pod uwagę sytuację polskich zesłańców. 
W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 1941 r. wysłano pieniądze, 
paczki z żywnością, odzieżą lub lekami dla 745 osób na łącz
na kwotę 12 ЗОО dolarów, Zesłańcy Polscy w ZSRR, Tokio 1941, 
s. V II-V III.
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z córkami wyjechali do Szanghaju37, który był wów
czas pod japońską okupacją38.

Możliwość ewakuacji z Szanghaju pojawiła się la
tem 1942 r. 17  sierpnia 1942 r. ambasador Romer 
z rodziną, personel dyplomatyczny obu placówek 
(z Tokio i z Szanghaju) z rodzinami oraz z grupą pol
skich uchodźców opuścili Szanghaj. Będący pod szwaj
carską kontrolą statek M/S Kamakura Maru, którym 
płynęły również korpusy dyplomatyczne i konsular
ne państw sojuszniczych, dotarł do Lourenęo Mar
ques w Afryce Południowej na początku września. 
Tu na Romera czekała kolejna nominacja. Rząd RP 
w Londynie zaproponował mu poprowadzenie misji 
w Z SR R , najtrudniejszej wówczas polskiej placówki 
dyplomatycznej39.

Decyzja o przyjęciu tej funkcji nie była łatwa, 
wiązała się bowiem z rozłąką z Zofią i córkami40. 
Pierwszą od początku małżeństwa. I choć nie było

20 Wstęp_______________________________________________

37 Miasto i port w Chinach, leży u ujścia rzeki Jangcy nad M o
rzem Wschodniochińskim.
38 Romerowie zamieszkali w polskim konsulacie, który znajdo
wał się w koncesji francuskiej.
39 Już w styczniu I942 r. Romer otrzymał od premiera Sikor
skiego, za pośrednictwem ambasadora Kota, propozycję objęcia 
funkcji zastępcy szefa placówki w Moskwie, którą przyjął. W te
dy jednak sprawa nominacji upadła, ponieważ Romer nie mógł 
opuścić Szanghaju.
40 Rozstanie z rodziną było wtedy konieczne. Zdecydowały 
o tym nie obawy o bezpieczeństwo, ale decyzje władz radziec
kich. Wobec trwającej ofensywy wojsk hitlerowskich władze so
wieckie wstrzymały pozwolenia na przyjazdy rodzin dyploma
tycznych do Z SR R .

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Wstęp 2 1

Z ofia R omer z córkami w T okio

wiadomo, kiedy będą. mogli ponownie się zobaczyć, 
poczucie służby i obowiązku znów zwyciężyło* Z o
fia z córkami pozostały w Johannesburgu w Afryce 
Południowej, Tadeusz zaś wyjechał do ZSRR* 23 
września odleciał samolotem przez Durban41, Kair 
i Teheran do Kujbyszewa42, dokąd dotarł 12 paź
dziernika 1942 r*

41 Miasto i port w Afryce Południowej.
42 Jesienią 1941 r., kiedy wojska państw Osi zbliżały się do M o
skwy, Stalin podjął decyzję o ewakuacji władz Z S R R  i przed
stawicielstw dyplomatycznych z zagrożonej stolicy na południe 
Z SR R , do Kujbyszewa. Sam jednak pozostał z najbliższymi 
współpracownikami w Moskwie.
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22 Wstęp

Obejmował placówkę w Moskwie w aurze kryzysu 
w stosunkach z gospodarzem43 44 45. Musiał nie tylko odbu
dować struktury organizacyjne, ale także był zmuszony 
naprawić stosunki z Kremlem, nad którymi ciążyły spra
wy obywatelstwa (Z S R R  nie chciał uznać za obywateli 
RP mieszkańców byłych Kresów Wschodnich) i zaginio
nych polskich oficerów, a ponadto niezwykle ważna była 
kontynuacja akcji pomocy dla polskiej ludności.

W  ciągu siedmiu miesięcy pracy w Z S R R  Ro
merowi udało się uspokoić napięte po lecie 1942 r. 
stosunki między ambasadą a Kremlem, unormować 
pracę placówki i nadać jej działalności nowy, profe
sjonalny wymiar. Nie mógł jednak w pełni rozwinąć 
swojej aktywności. W  efekcie zerwania stosunków 
polsko—radzieckich w kwietniu 1943 r., po odkryciu 
zbrodni katyńskiej, ambasada RP w Z S R R  musiała 
zostać zamknięta44. Z początkiem maja Romer wraz 
z personelem ambasady opuścił terytorium Związku 
Radzieckiego i udał się do Teheranu, gdzie miał upo
rządkować sprawy zlikwidowanej placówki.

Ze stolicy Iranu został wezwany na rozmowy 
przez gen. Władysława Sikorskiego45. W  Kairze,

43 Źródłem ówczesnego kryzysu były radzieckie oskarżenia 
(w większości bezpodstawne) o szpiegowską i antyradziecką 
działalność prowadzoną przez niektórych pracowników amba
sady i jej terenowych delegatur,
44 Szerzej o działalności placówki dyplomatycznej w Z SR R
patrz: B, Szubtarska, Ambasada polska w ZSRR w latach ,
Warszawa 2005*
45 Władysław Eugeniusz Sikorski (18 81—1943) —  generał 
broni, polityk, W dwudziestoleciu międzywojennym premier 
(1922—1923) oraz minister spraw wojskowych (1923 — 192-4),
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Wstff 23

gdzie Naczelny Wódz przebywał na inspekcji pol
skiego wojska na Wschodzie, Romer miał zdać relację 
z ostatnich miesięcy funkcjonowania ambasady RP 
w Z SR R . Otrzymał wówczas nominację na stanowi
sko Wysokiego Komisarza do Spraw Polskich na Bli
skim i Średnim Wschodzie z siedzibą w Kairze46. Nie 
pełnił jednak długo tej funkcji. Po katastrofie, w któ
rej zginął premier Sikorski, został wezwany do Lon
dynu. Z tragiczną śmiercią generała wiązał się jeden 
z dramatyczniejszych momentów w życiu małżeństwa 
Romerów. Zofia przez kilka dni żyła w wielkim nie
pokoju, ponieważ była przekonana, że Tadeusz był na 
pokładzie samolotu, który runął do morza w pobliżu 
Gibraltaru. Nie wiedziała, że został w Kairze i przy
stąpił do pracy na nowym stanowisku.

Romer dopiero po katastrofie poleciał do Londy
nu, gdzie otrzymał propozycję objęcia teki ministra 
spraw zagranicznych w tworzonym właśnie rządzie 
Stanisława Mikołajczyka47. Na wieść o nowej funkcji 
Tadeusza Zofia pisała: „Mój najdroższy, przeżywali

Po przewrocie majowym w 1926 r. pozostawał w opozycji. W  la
tach 1939—1943 premier rządu RP na wychodźstwie i Naczelny 
Wódz.
46 O spotkaniach Romera z premierem Sikorskim na Bliskim 
Wschodzie patrz szerzej m.in.: B. Szubtarska, Ostatnie dni generała 
Władysława Sikorskiego w relacji ambasadora Tadeusza Romera, „Dzieje 
Najnowsze”, R. X LII, nr 3 (2-010), s. ИЗ—119.
47 Stanisław Mikołajczyk ( l 88l —1966) — polityk, przywódca 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wicepremier w rządzie gen. 
Sikorskiego, po jego śmierci premier rządu na uchodźstwie. Po 
wojnie minister rolnictwa i wicepremier w Tymczasowym Rzą
dzie Jedności Narodowej.
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śmy w ostatnich dniach tyle tragicznych i radosnych 
wzruszeń, że trudno to wszystko wyrazić. Winszuję 
Ci z całej duszy i dumna jestem z Ciebie, bo wiem, 
że zasłużyłeś sobie na to stanowisko swą uczciwą pra
cą, bezgranicznem oddaniem sprawie i nieustanną 
gotowością do każdego poświęcenia dla Polski. Nie 
szczędziłeś siebie nigdy i nie myślałeś o zdobywa
niu honorów ani zaszczytów —  nie zależało nam na 
tern nigdy, nieprawdaż? —  ale przyznaję, że obecne 
uznanie Twych zasług napawa mnie radością i dumą. 
Winszuję też nie tylko Tobie, ale i tym, którzy Cię 
na to stanowisko powołali, bo wiem, że włożysz w tę 
pracę całą duszę i oddasz na usługi wszystkie swe 
zdolności, które nie są małe. Wierzę też, że z bożą 
pomocą, podołasz temu trudnemu zadaniu, które Ci 
powierzono”48.

Romer, jako minister spraw zagranicznych, musiał 
stawić czoła wielkim dyplomatycznym wyzwaniom. 
Przed polskim rządem na uchodźstwie stały zada
nia m.in. uzyskania stanowczego poparcia ze strony 
zachodnich aliantów dla polskiej racji stanu, unor
mowania stosunków z Z SR R , walki o powojenne gra
nice Polski, batalii o uzyskanie pomocy dla walczącej 
Warszawy. W swoim cxpose wygłoszonym 13 września 
1943 r. przed Radą Narodową49 Romer podkreślał, iż 
celem jego działalności będzie zachowanie ciągłości

48 BN rps akc. 17807 , Korespondencja Tadeusza Romera 
z żoną Zofią z Wańkowiczów, z okresu б I 1942 — 7 V III 1944, 
List Zofii z 17  lipca 1943 r.
49 Rada Narodowa RP została powołana w grudniu 1939 r. 
przez prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewi-
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polskiej polityki zagranicznej, poprawa relacji z So
wietami oraz walka o zachowanie terytorialnej inte
gralności Polski po zakończeniu wojny. „Przystępuję 
do nich [zadań M SZ] w pełnej świadomości olbrzy
mich trudności i niebezpieczeństw, jakie nas czekają 
jeszcze, ale i z głęboką wiarą w niezniszczalne walo
ry, jakie przedstawia nasza dobra sprawa, walory, któ
re zapewnić jej winny wbrew wszelkim przeszkodom 
końcowe zwycięstwo” —  mówił na zakończenie swoje
go przemówienia Romer50.

Mimo głębokiej wiary w powodzenie misji nie uda
ło się Romerowi wypełnić zadania z sukcesem. Pomi
mo podjęcia dyplomatycznej walki o polskie interesy 
nie udało się ani przywrócić stosunków z Z SR R , ani 
przekonać aliantów do zdecydowanego poparcia pol
skiej racji stanu. Nie przyniosły rezultatu dwie wizyty 
polskiej delegacji w Moskwie i rozmowy ze Stalinem51,

cza. Miał być to organ konsultacyjny i opiniodawczy dla rzędu 
i prezydenta.
!u LAC, T. Romer fonds, (M G3 I—D 68), vol. 4 .
51 Lipiec-sierpień oraz październik 1944 r. O tych podróżach 
do Moskwy Zofia pisała do córki Reni 28 lipca 1944 r.: „Tatuś 
odleciał do Moskwy wraz z Premierem we środę o północy. Sy
tuacja nasza polityczna jest teraz nad wyraz ciężka i tragiczna 
—  trzeba próbować ratować, co się jeszcze da —  choć nadziei na 
pomyślne załatwienie naszej sprawy jest właściwie bardzo mało. 
W  obecnych okolicznościach wszystkie atuty są w ręku przeciw
nej strony, a nasi gospodarze tutejsi nie czuję się na siłach nas 
popierać. Wierzymy jednak w pomoc Bożę, i że nie zostaniemy 
oddani na pastwę drugiego wroga”, i I I  października 1944 r.: 
„Wczoraj wieczór Tatuś odleciał do Moskwy wraz z Premierem 
dla wzięcia udziału w rozmowach na temat Polski pomiędzy 
Churchillem a Stalinem. Wyjazd został zdecydowany w przecię-
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nie pomogły niezwykle liczne rozmowy Romera 
z przedstawicielami władz brytyjskich52. Rozstrzyg
nięcia „wielkiej trójki”, przyjęte w Jałcie (4—II  lutego 
1945 r.) i Poczdamie (17 lipca — 2 sierpnia 1945 r.), 
były dla Polski niekorzystne, spowodowały, iż na wiele 
lat Rzeczpospolita znalazła się w okowach sowieckiej 
dominacji53.

gu paru godzin, a na spakowanie się Tatuś miał tylko 45 minut. 
Podobno obecnie są pomyślniejsze perspektywy na dogadanie 
się z Sowietami niz za poprzednie] podróży, ponieważ tym ra
zem będą one prowadzone wspólnie z Anglikami, przy tern przed 
wyjazdem nasz rząd z góry postawił pewne warunki, które zos
tały przyjęte [...] Tatuś uważał, że nie należy przepuścić tej 
ostatniej możliwości ratowania Kraju przed rządami lubelskiego 
Komitetu”. Kopia listu w zbiorach autorki.
52 LAC, T. Romer tonds, (MG3 I—D 6S), vol. 4- Szerzej na 
temat wydarzeń z lat 1943 — 1944 patrz m.in.: Na najwyższym 
szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Bryta
nii podczas 11 wojny światowej, oprać. M. K. Kamiński, J. Tebinka, 
Warszawa 1999; J. Tebinka, Polityka brytyjska wobec problemu gra
nicy polsko-radzieckiej 1039—1944, Warszawa 1998; Władze RP na 
obczyźnie podczas II  wojny światowej 1939—1944, pr. zbiór, pod red. 
Z. Błażyńskiego, t. I: Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa nie
podległościowego, Londyn I994 .
5J O „wielkiej trójce”, konferencjach międzyalianckich i efek
tach ich pracy patrz m.in.; L. Gardner, Strefy wpływów: wielkie mo
carstwa i podział Europy od Monachium do Jałty, Warszawa 1993; W. F. 
Kimbal, Roosevelt, Churchill i I I  wojna światowa, Warszawa 1999; 
J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919—1944. Od Wersalu do 
Jałty, Warszawa 1992; W. T. Kowalski, Wielka koalicja 1941 —1944, 
t. 1-3 , Warszawa (1971, 1975, 1977); W. Materski, Narodziny 
ONZ. Idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagra
nicznej ZSRR 1941—1944, Warszawa 1982; Idem, Teheran, Jałta, San 
Francisco, Poczdam, Warszawa 1987-
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Zofia do końca 1943 r. przebywała jeszcze w Afry
ce Południowej. Podróż do Londynu opóźniała się, 
ze względu na ówczesne trudności transportowe54 
oraz konieczność ukończenia szkoły przez córki55. 
Po długim oczekiwaniu, w grudniu 1943 r. Zofia 
z córkami wyruszyła w drogę do Londynu. Przed wy
jazdem wysłała do Tadeusza piękny list, który warto 
zacytować w całości: „Mój Skarbie Najdroższy! Wy
bieram się w tę podróż do Ciebie z radością, utęsk
nieniem i ufnością, że Pan Bóg zechce położyć kres 
naszej rozłące i pozwoli nam być znowu razem. Przez 
te najszczęśliwsze lata mego życia spędzone przy To
bie —  byłeś mi wszystkiem —  najczulszym, najdo
skonalszym, niedoścignionym przykładem, gwiazdą 
przewodnią i najdroższym ukochaniem. Dałeś mi

54 Podróż musiała się odbyć w zorganizowanym transporcie 
wojskowym. Podczas wojny nie było normalnych statków pa
sażerskich, te w większości zostały przerobione na transporty 
wojskowe, które czasem, za specjalnym pozwoleniem marynarki 
brytyjskiej, zabierały niewielką liczbę ( 10—20) cywilów. Kon
sul RP w Kapsztadzie Jan Majewski tak opisywał Zofii trudno
ści związane z tą tormą podróżowania: „W sprawie przejazdu 
z Cape Town do Anglii statkami konwojowymi, tj. tak zwanymi 
transportami pod zarządem Admiralicji, pragnąłbym dodać od 
siebie, że są one obecnie dość rzadkie ze względu na kierowa
nie komunikacji okrętowej głównie rutą śródziemnomorską, 
niemniej jednak okazje, i to dobre, zdarzają się i kilka osób 
ostatnio stąd wyjechało. Niestety wymaga to dłuższego pobytu 
w Cape Town i oczekiwania z dnia na dzień okazji, której z góry, 
z wiadomych powodów, nie można określić”, Korespondencja..., 
List Zofii z 7 sierpnia 1943 r.
55 Teresa w grudniu miała zdawać maturę.
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stokroć więcej szczęścia niż mogłam zapragnąć czy 
wymarzyć. Mogłam, od pierwszej chwili poznania 
Ciebie, aż do dziś, kochać Cię i wielbić, i nigdy nie 
zawiodłam się na Tobie —  za co będę Ci wdzięczna 
do ostatniego tchu. Ten rok spędzony z dala od Cie
bie był bardzo ciężki dla mnie, pomimo że starałam 
się go zapełnić pracą, w której Ty mi byłeś natchnie
niem i drogowskazem i że dzięki Twej hojności mieli
śmy tu tak idealne warunki bytu. Teraz podążam do 
Ciebie jak do słońca, bez którego nie ma życia. Cza
sem aż strach mnie ogarnia, że od Opatrzności, która 
mi Ciebie dała, dostałam aż tak wiele. Zdaję jednak 
sobie sprawę z tego, że Ty poza uszczęśliwieniem 
własnej rodziny masz jeszcze inne, ważniejsze zada
nia do spełnienia w życiu i obiecuję sobie nigdy nie 
być przeszkodą na drodze Twego obowiązku. Przed 
podróżą chciałam Ci tylko raz jeszcze powiedzieć to 
wszystko, czem przez lat blisko dwadzieścia miałam 
wypełnione serce: mój podziw dla Ciebie, wdzięcz
ność i bezgraniczną miłość, a także moje gorące pra
gnienie, aby dzieci nasze odziedziczyły po Tobie Twój 
rozum, prawość charakteru i szlachetne serce. Niech 
Cię Bóg błogosławi we wszystkiem za to szczęście, 
które mi dałeś, mój Tadziczku najmilszy, nieporów
nany, jedyny”56.

Po długiej i niebezpiecznej podróży, 22 lutego 
I944 r., Zofia wraz z córkami dotarła do Londynu. 
Rodzina nareszcie się połączyła.

56 K o resp o n d en cja .list Zofii z grudnia 1943 r.
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❖

Tadeusz i Zofia przeżyli wspólnie przeszło pięć
dziesiąt lat57. W  tym czasie rozstali się na dłużej tylko 
raz. Czas rozłąki małżonków zaowocował pięknymi 
listami. To wyjątkowy dokument, niezwykle ważny 
z powodu jego wartości poznawczej dla historii Pol
ski i relacji polsko-radzieckich lat II wojny światowej. 
Listy pochodzą z okresu, kiedy Romer był ambasado
rem RP w Z SR R , Wysokim Komisarzem do Spraw 
Polskich na Bliskim i Średnim Wschodzie oraz mini
strem spraw zagranicznych w rządzie Stanisława M i
kołajczyka. Dotyczą najważniejszych spraw z polskiej 
historii okresu II wojny światowej: ostatnich miesię
cy funkcjonowania polskiej placówki dyplomatycznej

57 Po dymisji rządu Mikołajczyka w listopadzie 1944 r. Ta
deusz długo nie mógł znaleźć pracy. Poza tym w lutym 1945 r. 
przeszedł atak serca, który na długi czas uniemożliwił mu ak
tywny tryb życia. Po zakończeniu II wojny światowej Romerowie 
pozostali w Londynie, ale nie wiodło im się najlepiej. Utrzymy
wali się z oszczędności, mieli kiepskie warunki mieszkaniowe, 
zdecydowali się nawet na współlokatorów. Pomocną dłoń wy
ciągnął do nich wówczas Joseph Grew, przyjaciel, były amba
sador amerykański w Tokio. Protegował Tadeusza do pracy na 
wydziale romanistyki, na prestiżowym Uniwersytecie McGill 
w Montrealu. Romerowie podjęli wówczas jedną z najtrud
niejszych decyzji w swoim życiu, zdecydowali się na emigrację. 
W  I948 r. wyjechali wraz z córkami do Kanady. Romer objął 
tunkcję wykładowcy, a z czasem profesora języka, literatury i cy
wilizacji francuskiej. Razem pracowali tez na rzecz tamtejszej 
społeczności polonijnej, zyskując sobie wielki szacunek monte- 
ralskiej Polonii. Tadeusz zmarł 23 marca 1978 r„ a Zofia trzy 
lata później 14 września 1981 r.
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w Z SR R , tragicznej śmierci gen. Władysława Sikor
skiego czy rozmów polsko-radzieckich w 1944 r. 
W  listach odnajdujemy bezpośrednią relację z tych 
wydarzeń, szczerą, choć zapewne Romer pamiętał
0 wojennej cenzurze. Listy pozwalają zajrzeć czytel
nikowi za kulisy polityki i dyplomacji, w szczególnym 
czasie wojny. Dają też możliwość poznania autora li
stów, jego myśli, uczuć, gorących przemyśleń i wra
żeń58. Poza tym listy przypominają o najważniejszych 
życiowych wartościach: miłości do rodziny, poczuciu 
odpowiedzialności, obowiązku służenia ojczyźnie.

Podstawą publikacji są oryginały listów Tadeusza
1 Zofii Romerów, obecnie przechowywane w Dziale 
Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie jako 
„Korespondencja Tadeusza Romera z żoną Zofią 
z Wańkowiczów, 6 I 1942 — 7 V III 1944 ”, sygnatura: 
BN rps akc. 17807. Zbiór jest darem Teresy Romer, 
najstarszej córki ambasadorostwa, która przekazała go

58 Z niektórymi sam po latach się nie zgadzał: „Użyte przeze 
mnie w tym liście określenia wyglądu i zachowania się Stalina 
wydają się dziś mnie samemu rażące. Są one jednak autentycz
nym wyrazem moich wrażeń z okresu przed ujawnieniem po
twornej zbrodni katyńskiej i późniejszych rewelacji Chruszczo- 
wa, który sam był katem Ukrainy” —  pisał po latach, T. Romer, 
Etapy i epilog mojej misji jako ambasadora w Związku Sowiec
kim 1942—1943, Referat wygłoszony w Nowym Jorku 2 4  kwiet
nia I9 7 I r. w sekcji historycznej II Zjazdu Naukowców Polskich 
Ameryki Północnej, s. 16, przypis 5. Kopia w zbiorach autorki. 
Patrz list Romera z 5 marca 1943 r.
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Bibliotece w listopadzie 2 0 0 7  r.59 Zespół liczy 120 
listów (151 kart, o formacie 28 x 22,5 cm i mniej). 
W opracowaniu znalazły się listy pisane przez Tade
usza Romera (45), pominięto jednak telegramy, jako 
niemające, zdaniem autorki wyboru, większej wartości 
merytorycznej. Nieliczne (5) zachowane listy Zofii 
zostały wykorzystane we fragmentach.

Listy napisane są pięknym językiem, co stanowi ich 
dodatkowy atut. Tadeusz pisał po polsku, ale również 
po francusku. Wynikało to z faktu, że w czasie wojny 
korespondencja w krajach alianckich podlegała cen
zurze (w obawie przed szpiegostwem nieprzyjaciela 
itd.). Ze względu na małą liczbę urzędników cenzo
rów znających polski listy pisane po polsku docierały 
z wielkim opóźnieniem. Pragnąc, aby dochodziły jak 
najprędzej, Romer wolał pisać po francusku. Tłuma
czenie wiernie oddaje treść i styl autora listów.

Autorka opracowania w niewielkim stopniu inge
rowała w oryginalny zapis listów. Zmodernizowane 
zostały ortografia i interpunkcja, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami. Ujednolicono zapis słów wiel
ką i małą literą, zapis dat, liczebników oraz wyra
zów obcych. Zachowano jednak słownictwo, szanując 
wszystkie osobliwości stylu autora, zaś w polskich li
stach końcówkę — em, — emi niektórych przymiotników 
i zaimków. W  nawiasach kwadratowych rozwinięto

59 Relacja z uroczystego podpisania aktu darowizny patrz: 
http://www.polskieradio.p1/24/2.89/Artykul/I74663, Archiwum 
—Romerow—przekazane—Bibliotece—Narodowej

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 

http://www.polskieradio.p1/24/2.89/Artykul/I74663


3 2 Wstęp

wszystkie formalne i nieformalne skróty oraz wpisano 
brakujące słowa.

W  listach pojawiają się nazwiska wielu osób, 
członków rodziny, przyjaciół, znajomych, byłych 
współpracowników itd. Większość z nich udało się 
zidentyfikować na podstawie dokumentów rodzinnych 
Romera, materiałów archiwalnych, dostępnej literatu
ry oraz dzięki nieocenionej pomocy Pani Teresy Ro
mer, córki ambas adorostwa.

Serdeczne podziękowania należą się Pani Iwo
nie Goral, która przetłumaczyła listy z francuskie
go i z niezwykłą starannością i talentem oddała styl 
Romera.

Listy nie były wcześniej publikowane w całości, 
fragmenty autorka opracowania wykorzystała w książ
ce Ambasada polska w ZSRR w latach 794/—794360.

6 0 B. Szubtarska, Ambasada polska..., passim.
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Przykładowy oryginał listu (31 październik 1942 r .) 

Źródło: Korespondencja Tadeusza Romera z żoną Zofią 

z Wańkowiczów, BN rps akc. 1 7 8 0 7
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L i s t  z  2 3  w r z e ś n i a  1 9 4 2  r .
Mozambik

K ochanie moje,
Oto koniec mojego pierwszego powietrznego etapu 
[podróży], bardzo wygodny i niezbyt interesujący, 
bo lecieliśmy głównie nad białymi chmurami zasła
niającymi widok. Wylądowaliśmy akurat o zachodzie 
słońca, było dość gorąco, [mieszkamy] w bardzo wy
godnym hoteliku, oddalonym od miasta usytuowane
go na wyspie. Cały dzień spędziłem na uporczywych 
myślach o całej Waszej czwórce, myślami przenosząc 
się do pociągu, który Cię właśnie w tej chwili uwoził. 
Jak wiele trudu trzeba, byśmy zamienili powody do 
zwątpienia w źródło odwagi? Twoja przeszłość, Twój 
przykład będą mi tu pomocą. Renię zaciekawi wiado
mość, że ojciec jej przyjaciółki, Mary1, jedzie ze mną 
aż do Kairu. Mam wielu towarzyszy podróży, intere
sujących i miłych.

Ściskam Was wszystkie cztery z całego mojego 
zbolałego serca, i czule polecam Was bożej łasce. Na 
zawsze Twój, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

1 Mary, córka pracownika ambasady angielskiej w Tokio, ko
leżanka córki ambasadora ze szkoły Sacre Coeur. Według relacji 
Teresy Romer Mary zginęła wraz z matką w drodze z Lourenęo 
Marquez do Wielkiej Brytanii. Statek, którym płynęły, został 
zatopiony.
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3 8  Listy

L i s t  z  2 5  w r z e ś n i a  1 9 4 2  r .
Chartum2 3

N ajm ilsza moja,
Jestem właśnie u zbiegu dwóch Nilów, gorąco, jak w To
kio latem, na szczęście wieczór jest nieco chłodniejszy. 
Wspaniały i typowy zachód słońca za wydmami. Przelot 
był piękny. Po wodowaniu na wodach Nilu musieliśmy 
dotrzeć do odległego o jakieś dziesięć kilometrów miasta. 
Przelatujący sęp, straszny naiwniak, źle wystartowawszy 
na skraju drogi, wpadł prosto na moje okno i rozbił się na 
śmierć. Może to szczęśliwa wróżba? Czekał na mnie tele
gram od Zażulińskiego5 z ważnymi instrukcjami na jutro 
w Kairze. Dzięki Bogu, jestem w dobrym zdrowiu, w go
towości i pełen odwagi. Myślami ciągle jestem z Wami. 

Saudades4 
T. Romer

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  2 9  w r z e ś n i a  1 9 4 2  r .
Teheran 

N a jd  roższa,
Jak już tłumaczyłem Ci w moim liście z Kairu, musia
łem przyspieszyć przyjazd tutaj, telegramem potwier

2 Stolica Sudanu,
3 Tadeusz Zazulinski —  dyplomata, charge d’affaires poselstwa 
polskiego w Kairze, od I września 1944 r, poseł,
4 Z  portugalskiego —  czuła, nostalgiczna tęsknota.
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List z  zg września igzf.zr 3 9

dzę pomyślne zakończenie podróży. Miałem szczęście 
spotkać tu generała Andersa5, akurat w przeddzień 
jego wyjazdu do polskiego obozu na Południu. Zja
dłem z nim kolację i spędziłem kawał nocy na wy
jątkowo serdecznej, pożytecznej i ciekawej rozmowie, 
bo już rano musiał odlecieć. Spotkałem u niego wie
lu przyjaciół: Józia Czapskiego6, księdza Cieńskiego7, 
Kollata8 itd., itd., a każdy z nich dostarczył mi wieści 
o naszych bliskich.

Beata Obertyńska, szczęśliwie wyratowana z cięż
kich perypetii, jest teraz w Palestynie jako instruktorka

5 Władysław Anders (1892—1970) — generał broni, dowódca 
Armii Polskiej w Z S R R  ( 1941—1942), dowódca II Korpusu Pol
skiego, Naczelny Wódz (1944—1945).
b Józef Marian Franciszek Czapski (1896-1993) —  artysta 
malarz, eseista, pisarz. Na samym początku II wojny świato
wej został zmobilizowany. Wkrótce potem znalazł się w niewoli 
sowieckiej. Po uwolnieniu z niej i wstąpieniu do armii Andersa 
otrzymał misję wojskową: polecono mu zbadać losy polskich ofi
cerów, którzy —  jak się miało okazać — zostali uwięzieni przez 
NKW D i zamordowani. Relację ze swoich poszukiwań zdał naj
pierw we Wspomnieniach starobielskich (1945), a następnie w książce 
Na nieludzkiej ziemi ( 1949). Z armią Andersa przemierzył szlak 
bojowy, aż dotarł do Bagdadu. Tam publikował felietony w nowo 
powstałych polskich pismach („Orzeł Biały”, „Kurier Polski”). 
W 1945 przybył do Rzymu, a w 1946 osiadł we Francji, gdzie 
związał się ze środowiskiem Instytutu Literackiego, współ
uczestniczył w jego zakładaniu. Na łamach „Kultury” publiko
wał eseje o sztuce i fragmenty dzienników, które prowadził od 
czasów wojny.
7 Włodzimierz Cieński (1897—1983) —  ksiądz katolicki, 
naczelny kapelan Armii Polskiej w Z SR R , szef duszpasterstwa 
katolickiego, dziekan II Korpusu Polskiego.
8 Feliks Kollat (1895—1975) —  delegat PCK w Teheranie.
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kobiecych organizacji polskich. Można do niej pisać 
poprzez Polski Konsulat Generalny w Jerozolimie, 
gdzie Kazio Russanowski5 * * * 9 jest jednym z wicekonsu- 
lów a i  boc, pod nazwiskiem Rozwadowski. Józio Prze
włocki10, Staś Romer11 12, Szostakowski są w wojsku na 
Bliskim Wschodzie, dokąd Anders chce ściągnąć Le- 
vittoux13. Zosia Boniecka, jej siostra i matka są tutaj, 
w poselstwie. Również Fajans15, który mnie zapewnia, 
że wiadomość o śmierci Eugeniusza R[omera]14 nie

5 Kazimierz Russanowski —  przyjaciel Romerów z młodości. 
Według relacji Teresy Romer towarzyski i elegancki, zabawny,
ale dość porywczy, właściciel wzorowego majątku Kłodnica Dol
na (województwo lubelskie). Po wojnie wyemigrował do Austra
lii, gdzie zmarł.
Iu Józet Przewłocki —  rówieśnik i przyjaciel Tadeusza z dzie
ciństwa. Syn Konstantego Przewłockiego, bliskiego przyjaciela 
rodziców Romera.
11 Stanisław Jan Maria Romer (1892—1965) —  kapitan Woj
ska Polskiego.
12 Jerzy Levittoux (1897—1944) —  pułkownik dyplomowany, 
attache' wojskowy w Tokio w czasie, kiedy szefem placówki był 
Romer. Był szefem sztabu I Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. Zginął w Normandii.
IJ Roman Fajans ( 1903—1976) —  dziennikarz, pisarz, praco
wał w biurze prasowym w Tokio w czasie, kiedy ambasadorem 
był Romer. Autor m.in.: Na frontach Abisynii, Warszawa 1936 ; 
Hiszpania 1936. Z wrażeń korespondenta wojennego, Warszawa 1937; 
W Chinach znowu wojna, Warszawa 1939.
14 Eugeniusz Römer (1871—1943) —  doktor nauk ekono
micznych, po ukończeniu studiów w Niemczech założył w Cy~
towianach, swoim rodzinnym majątku na Litwie, kurort. Był 
wzorowym gospodarzem, aktywnym społecznikiem. Rozwijał 
kulturę rolniczą na wysokim poziomie, reformował, moderni
zował, meliorował. Wszystko to przynosiło olbrzymie dochody.
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jest prawdziwa. Trzeba to sprawdzić. Ella Michalska* 15 
i jej matka zmarły w Rosji, ale pięcioro szczęśliwie 
uratowanych dzieci udato się przywieźć tutaj i będą 
mogły połączyć się z ojcem, który jest w Kanadzie16. 
Moje rozmowy z Kotem17, dopiero co rozpoczęte, po

Dwór cytowiański stał się bardzo sławny. W  1911 r. Eugeniusz 
Römer ożenił się z Zofią z Dembowskich, wileńską malarką. 
Mieli pięcioro dzieci. Wraz z żoną wywieziony przez Sowietów 
w I94I r. Zmarł w Z S R R  w 1943 r.
15 Eleonora Michalska z Korybut—Daszkiewiczów (IS 9S— 
—1942) —  spowinowacona z Romerami. W  czerwcu 1941 r. 
wywieziona przez Sowietów z Wilna wraz z dziećmi i matką. 
Zmarła w Bucharze w lutym 1942 r. Dzięki m.in. staraniom 
Romera dzieci udało się przewieźć do Johannesburga. Tam Z o
fia powierzyła je opiece swojej przyjaciółki, pani Shearer. Piątka 
dzieci Michalskich przyjechała do Londynu wraz z Zofią, skąd 
potem udała się do ojca do Kanady.
16 Stefan Michalski (1889 —1964) —  major Wojska Polskie
go. Przed wybuchem wojny urzędnik Ministerstwa Skarbu oraz 
dyrektor warszawskiego oddziału Banku Polskiego. W czasie 
wojny radca finansowy poselstwa RP w Montrealu (do września
I944 r-).
17 Stanisław Kot (1885—1975) —  profesor historii, polityk, 
poprzednik Romera na stanowisku ambasadora RP w Z S R R  
(1941—1942). We wrześniu 1939 r. włączył się w prace na 
rzecz odbudowy rządu polskiego na uchodźstwie. Początkowo 
pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. Po zakończeniu 
pracy w charakterze ambasadora w Z S R R  został ministrem 
stanu na Bliskim Wschodzie, a w 1943 r. —  ministrem in
formacji. Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945 — 
1947 , Kot był ambasadorem w Rzymie z ramienia Tymczaso
wego Rządu Jedności Narodowej. W 1947 r., po zaostrzeniu 
się sytuacji politycznej w Polsce i wycofaniu się z rządu M i
kołajczyka, zrezygnował z funkcji ambasadora w Rzymie i po
został na emigracji. Działał w strukturach PSL. Był przewód-
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trwają co najmniej 3 lub 4  dni. Sprawy mają się na
der niewesoło, a praca, która mnie tu czeka, jest tak 
delikatna i tak trudna, że nikt nie chciał ani też nie 
mógł się jej podjąć. Zawadowski* 18, radca, który wie
zie moją nominację i listy [uwierzytelniające]19 20, jesz
cze nie przyjechał. Nie wiem jeszcze, czy doczekam 
się go tutaj, czy zobaczę go dopiero w Kujbyszewie, 
tak czy inaczej, za jakieś 8 dni. Na razie Henryk So- 
kolnicki30 stara się jak może choć odrobinę polepszyć 
sytuację przed moim przyjazdem. Wydaje się, że jest 
tu cień nadziei. Ale boję się, że niebawem utracę Hen
ryka, bo jest on mianowany do Sztokholmu, w wyniku 
nagłych komplikacji, które wymagają natychmiasto

niczącym Rady Naczelnej PSL oraz przewodniczącym Rady 
Europejskiej PSL.
18 Dr Zygmunt Zawadowski (IS 9S—1978) —  dyplomata. 
W  latach 193О—19ЗЗ wicekonsul w Kijowie, kierownik referatu 
niemieckiego w referacie politycznym M SZ, charge' d’affatns am
basady RP w Z SR R , radca ambasady.
19 Listy uwierzytelniające, dawniej w Polsce nazywane listami 
kredencyjnymi albo „kredensami”, to dokumenty wystawiane 
w uroczystej formie, podpisane przez głowę państwa wysyłają
cego, zazwyczaj kontrasygnowane przez ministra spraw zagra
nicznych, adresowane do głowy państwa przyjmującego. Listy 
uwierzytelniające stanowią zasadniczy, formalny dowód oficjal
nego mianowania określonej osoby szefem misji dyplomatycznej 
w państwie przyjmującym.
20 Dr Henryk Sokolnicki ( I 89I—I9 8 l) —  dyplomata. Radca 
ambasady RP w Z SR R , przyjaciel Romera z lat studiów i pracy 
w Komitecie Narodowym Polskim. Do czerwca 1941 r. poseł 
RP w Helsinkach. Od stycznia 1943 r. charge d’affatres w Sztok
holmie.
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wego wyjazdu Potworowskiego21. Martwi mnie to, bo 
współpracownicy, których tam zastanę, choć liczni, są 
niezbyt obiecujący i nie będzie łatwe odpowiednio ich 
zastąpić. Poniński22 został mianowany ambasadorem 
w Czunkingu, mówi się, że Adam Tarnowski23 za
stąpi go na stanowisku konsula generalnego w Stam
bule, choć podobno na to stanowisko był rozważany 
Rosset24. Wszystkie sprawy wiszą tu w powietrzu, 
w atmosferze nieco gorączkowej i często zbyt mało 
przemyślanej. Ze wszystkich stron spotykam się z wiel
ką serdecznością i zachętą, i na ogół z najlepszą wolą 
wspomożenia mnie. Mój kwaterunek i warunki życia, 
które mnie czekają, będą, wydaje się, lepsze niż to so
bie wyobrażaliśmy. Wśród personelu odnajduję panią

21 Gustaw Adolf: Potworowski (1889—1951) —  dyplomata. 
Poseł w Sztokholmie do 3 I października 1942 r., od czerwca 
1944 r. poseł w Lizbonie.
22 Alfred Poniński (1896—1968) —  dyplomata i dziennikarz. 
W  czasie II wojny światowej m.in. konsul generalny w Stambu
le (wrzesień 1941 — wrzesień 1942), ambasador w Czunkingu 
(Chongqing) (wrzesień 1942 — lipiec 1945).
23 Adam Tarnowski (1892—1956) —  magister prawa, dyplo
mata. W  czasie II wojny światowej m.in. poseł RP w Sofii (do 
lutego I94I), sekretarz generalny M SZ  w Londynie, poseł RP 
przy rządzie czechosłowackim w Londynie (październik 1941 
— wrzesień 1944), minister spraw zagranicznych (29 września 
1944 — 7 kwietnia 1949).
24 Stanisław de Rosset ( I 896—1984) —  dyplomata. Od 
I września 1939 charge' d’affaires ал. i konsul RP w Szanghaju. 
U niego w poselstwie —  po wybuchu wojny amerykańsko—ja
pońskiej w I94I r. —  zamieszkali Romerowie.
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Chodosowską25, starszą, doświadczoną biuralistkę, 
która wiele lat temu była mi bardzo oddana w P IP 6. 
Bader27, którego żona została w Warszawie, uprzejmy 
wobec mnie, wydaje mi się tu nieco przeciążony. Nasi 
wojskowi zrobili na mnie wspaniałe wrażenie; skupiają 
we mnie wszystkie uczucia i całą nadzieję, czego wca
le nie ujawniali wobec mojego poprzednika. Obawiam 
się, że nie będzie wcale tak łatwo, jak sobie wyobraża
łem, wyrwać się szybko z mojej nowej placówki i wy
skoczyć do Londynu, czego konieczność odczuwam28. 
Tu, w okolicach Teheranu, jest 27 tysięcy Polaków, 
oczekujących na skierowanie ich do Alryki Wschod
niej; zwłaszcza kobiety i dzieci29. Wiele tu się dla nich

25 Wiktoria Czerkas—Chodosowską —  przed wybuchem 
II wojny światowej m.in. urzędniczka ambasady RP w Berli
nie, aresztowana przez NKW D i wywieziona w głąb Z SR R , po 
uwolnieniu maszynistka w ambasadzie RP w Z SR R . Od wrześ
nia 1943 do listopada 1945 kierowniczka kancelarii poselstwa 
RP w Kairze.
26 Wydział Zachodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 
w którym Romer pracował od 1921 r., i którym kierował od 
1926 n
27 Karol Bader (1897—1957) —  dyplomata, m.in. poseł RP 
w Teheranie od lipca 1942 r. do czerwca 1945 r.
28 Ambasador Romer objął swoje stanowisko, nie otrzymaw
szy wcześniej dokładnych instrukcji z Londynu. Przyjechał 
do Związku Radzieckiego bez osobistego skontaktowania się 
z rządem RP.
29 Ewakuacja polskiej armii pod dowództwem gen. Andersa
z Z S R R  do Iranu rozpoczęła się 9 sierpnia 1942 r., a zakoń
czyła I września. Ogółem objęła 69 917 osób, w tym 41 103 
(58,8%) wojskowych i 28 814 (4L2%) cywilów, Z archiwów so
wieckich, t. 2: Armia Polska w ZSRR oprać. W. Materski,
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robi, wydaje mi się to dość zadowalające. Czy zdołam 
wydobyć kolejne transporty z Rosji, obecnie całkowi
cie zatrzymane, a od tego zależy życie tylu ofiar, któ
rych nie oszczędzą zimno i głód nadchodzącej zimy?

Całuję Cię, kochanie moje, z całego serca, które za 
Tobą tęskni. Wszyscy tu bardzo serdecznie dopytują 
o nowiny od Ciebie. Zawsze, zawsze Twój T.

List ten będzie wysłany z Kairu.
[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  7  p a ź d z ie r n ik a  1 9 4 2  R. 
Teheran

K ochanie moje,
Z trudem radzę sobie w tutejszym zamieszaniu i roz- 
gwarze mojego obecnego życia, którego już dwa tygo
dnie przepłynęły od naszego, bolesnego rozstania ran
kiem w Durbanie. Lecz żadna chwila nie mija mi bez 
serdecznej myśli o Tobie. Brakuje mi Twojej serdeczno
ści i Twoich nieocenionych rad —  nie jestem w stanie 
wyrazić jak bardzo! Jedyne moje pocieszenie to pew

Warszawa 1992, s. 106—107- Część grupy ewakuacyjnej czekała 
w Teheranie na dalszą podróż. Szerzej na temat Armii Polskiej 
w Z S R R  patrz m.in.: W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspo
mnienia z lat ig jg —ig/f6 , Lublin 1995; Polskie Siły Zbrojne w drugiej 
wojnie światowej, t. 2 : Kampanie na obczyźnie, cz. 2, Londyn 1975; 
P. Zaroń, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, 
Warszawa 1981.
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4 6  Luty

ność, że ofiara naszej rozłąki w służbie naszej wiel
kiej sprawy i w służbie tyłu naszych nieszczęśliwych 
rodaków nie pójdzie na marne, iż będzie nas wspierała 
w naszym oczekiwaniu i że pewnego dnia obróci się na 
naszą korzyść! Mam nadzieję, że moje kartki pocztowe 
z Mozambiku (23 września), z Kampali (24 września), 
z Chartumu (25 września), telegram (26 września) 
i list z Kairu (27 września), telegram i list z Teheranu 
(29 września) dotarły do Ciebie. Ja jeszcze nie miałem 
od Was znaku życia. Zastanawiam się, jakie decyzje 
podjęłaś co do Waszej instalacji, martwię się Twoim 
zdrowiem i samopoczuciem. Zawsze adresuj listy na 
polskie przedstawicielstwo w Teheranie, które przekaże 
mi je pewną drogą. Ja zaś będę pisał do Ciebie, nawet 
telegrafował, prawdopodobnie z Kairu, co jednak nie 
powinno Cię zmylić, co do rzeczywistego miejsca mo
jego pobytu. Zawsze będziesz uprzedzona w sprawie 
moich przemieszczeń. Wolę, żeby nasza koresponden
cja nigdy nie wpadła w ręce moich gospodarzy i by nie 
dała im żadnej taktycznej przewagi nade mną.

Do miejsca mego przeznaczenia [ZSRR] odlecę 
stąd prawdopodobnie I I  lub 12  października, w towa
rzystwie drugiego radcy, Tabaczyńskiego50, który aż tu 
przybył mi naprzeciw. Trasę samolotem przez Baku, 
bardzo wygodną, jak wydaje się, spokojnie pokonuje 
się w jeden dzień. Po niezliczonych rozmowach i lektu
rach zaczynam nieco jaśniej widzieć pracę, która mnie 
czeka. Będzie ona bardzo delikatna, bardzo trudna, ale 
też być może nie tak beznadziejna, jak sądziłem. Będę 30

30 Jan Tabaczyński —  urzędnik w ambasadzie RP w Z SR R .
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starał się ze wszystkich sił, choć obawiam się ze strony 
moich współpracowników poważnych braków. Już tele
grafowałem do Londynu, żeby spróbowali przydzielić 
mi Litewskiego31, oboje Cieszkowskich32 i Raugiewi- 
czową33. Chciałbym mieć też przy sobie Levittoux, ale 
nie ma on najmniejszej szansy dostać wizy, poza tym 
Anders, który jest do niego bardzo dobrze usposobio
ny, sam nad tym popracowałem, ma zamiar ściągnąć 
go do roboty, do której jest zawodowo przygotowany 
i która im obu odpowiada. Skoro moja praca rysuje 
się, zwłaszcza w Moskwie, raczej mało zachęcająco, 
obawiam się, że nie będę mógł w żaden sposób w naj
bliższym czasie pojechać do Londynu. Będę musiał 
zadowolić się wizytą u Zażulińskiego lub w jego oko
licach, żeby spotkać się z Naczelnym Wodzem, który 
z pewnością w grudniu tu zjedzie. Wszystko to tutaj 
jest na razie mało konkretne. Oczywiście, będę Cię na 
bieżąco informował.

Mój pobyt tu jest naprawdę pożyteczny, a wręcz 
niezbędny, choć bardzo burzliwy i nieco niezorgani- 
zowany. Kot34 grzeczny i najuprzejmiejszy, właściwie 
raczej zadowolony, że oddaje swoje największe kłopoty,

31 Jerzy Bogumił Litewski —  dyplomata, mdm konsul w Char- 
binie (dzisiaj Harbin, miasto w północno—wschodnich Chinach) 
do grudnia 1941 n, pracownik Biura Szyfrów w M SZ  w Londy
nie, a także konsul generalny w Bombaju (1944—1945)*
32 Władysław Cieszkowski —  urzędnik w dziale pomocy kon
sulatu w Charbinie i jego zona Izabella,
33 Janina Raugiewicz —  księgowa w konsulacie w Charbinie,
34 W  oryginale francuskim pisany małą literą le chat, jak rze
czownik pospolity. Mowa o ambasadorze Kocie, szyfr w obawie 
przed cenzurą.
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ale próbujący ułatwić mi zadanie. Z  pewnością ma 
wielkie zasługi i nie brak mu uroku, ale grzeszy bra
kiem przymiotów zawodowych, pewną stronniczo
ścią i nieco zbyt pochopną, małostkową i bezładną 
aktywnością. Będę potrzebował wiele taktu, rozwagi 
i spokoju, by cel osiągnąć. Tu, wobec setek osób, które 
przede mną się przewijają, wobec niezliczonych i cięż
kich problemów, z którymi mam do czynienia, prędko 
znalazłbym się na skraju wytrzymałości. Szczęśliwie 
mieszkam, tak jak i Kot, w bardzo wygodnym gór-

zie powietrze
jest wspaniałe i nocny spokój ogromnie odprężający 
po całym dniu spędzonym wśród miejskiego chaosu. 
Miasto robi wrażenie raczej dość szeroko rozłożo
nej, zakurzonej wioski, bez szczególnego uroku, choć 
z ładnymi domami i ogrodami chronionymi murami. 
Mamy tu w tej chwili 27 tysięcy rodaków, cywilnych 
uciekinierów, prowizorycznie rozlokowanych w mie
ście i najbliższej okolicy, z czym wiąże się gigantycz
ny problem mieszkaniowy, żywnościowy, pomocy 
medycznej i nauczania, bo bieda tych, którzy wracają 
z wywózki, jest doprawdy zatrważająca. Działania na 
ich rzecz są widoczne i skuteczne. W mieście widać na
szą obecność: na ulicach słychać nasz język, a witryny 
sklepów pełne są ogłoszeń po polsku. Bardzo to cie
kawe. W  Teheranie można kupić mniej więcej wszyst
ko, ale ceny są na ogół wysokie. Ponieważ na ostatnim 
etapie podróży ciężar mojego bagażu nie będzie już 
tak ściśle ograniczony, mogłem skompletować swój 
osobisty ekwipunek. Kazałem sobie uszyć ciepłe i sto
sowne futro: wierzch sukienny, prawie czarny z wierz

skim hotelu 18 kilometrów od miasta, gd
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chu, podbity podwójną watoliną i żółtawymi skórkami 
z małymi ogonkami, jakby wydrze, ale wyglądają mi 
na jakiś gatunek małpy; duży wykładany kołnierz bo
browy i czapka z identycznego futra. Z Kujbyszewa 
wyślę Ci fotografię w tym przebraniu. Kupiłem sobie 
też kalosze i wszelkiego rodzaju przedmioty pierwszej 
potrzeby, a nadto garnitur z szarej flaneli, szyty na 
miarę. Jak tylko dojadę na miejsce, zajmę się Waszym 
budżetem i przetelegrafuję wynik moich starań.

Widziałem się kilkakrotnie z dziećmi Michalskich. 
Najstarszy, jak wiesz, jest w Kanadzie ze swoim ojcem 
i szkoli się w lotnictwie. Pięcioro pozostałych, Kazik, 
17  lat, Teresa, 16 lat, Andrzej, Staś i mała, pięcioletnia 
Anna są tutaj, cali i zdrowi, zakwaterowani od 6 mie
sięcy u francuskiego przyjaciela, prawdziwego anio
ła stróża, który poświęca się dla nich i kocha ich jak 
prawdziwy ojciec. Wszystkie są bardzo grzeczne, ale 
naturalnie zagubione, nie bardzo wiedząc, co je cze
ka. Teresa uczęszcza na bardzo poważny kurs Polskie
go Czerwonego Krzyża. Kazik uczy się angielskiego 
i chce pójść za przykładem swojego starszego brata. 
Ich ojciec chce ich ściągnąć do siebie, ale zorganizo
wanie takiej podróży stąd wiąże się oczywiście z trud
nościami niemal nie do pokonania. Podczas oględzin 
lekarskich, koniecznych do otrzymania amerykańskiej 
wizy tranzytowej, u trojga z nich stwierdzono lekką 
postać jaglicy, przechodzą kurację, która ma się już ku 
końcowi. Ja osobiście skłaniam się raczej ku myśli, że 
chodzi tu o zapalenie spojówek, które jest częste u po
wracających z wygnania w Z SR R . Biedni malcy prze
szli straszliwe próby, które nijak się mają do wersji,

_________________________ List z 7 ‘października 19ąz r. 49
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jaką otrzymaliśmy w tej sprawie. Po najtrudniejszych 
wędrówkach poprzez azjatycką Rosję przedostali się 
na początku zeszłej zimy do Buchary35, wycieńczeni, 
zabiedzeni i pozbawieni kompletnie wszystkiego. Cio
cia Mimi Jeleńska36 * zmarła pierwsza z wycieńczenia 
na rogu ulicy, wkrótce potem ciocia Tecia3/, w koń
cu umieszczono ich w nieogrzewanej, pełnej robactwa 
norze. Astma biednej Elli zmieniła się wkrótce, zanim 
zdali sobie z tego sprawę, w galopujące suchoty, któ
re zabrały ją kilka miesięcy później, w osamotnieniu 
i głodzie, zaś wszystkie dzieci jedno po drugim zapa
dły na tyfus plamisty. Pomimo potwornych warunków, 
śmierć Elli była, jak mówią, godna podziwu w swoim 
spokoju i duchowości. W  końcu nadeszła pomoc dla 
małych, którzy, dzięki naszym układom z Z S R R 38,

,s Miasto w Uzbekistanie.
16 Maria Jeleńska (1850—1941). Mieszkała w Wilnie, gdzie 
m.in. pomagała utworzyć po 1919 r. polska szkołę. Zaangażo
wana w działalność dobroczynną. Prezes Stowarzyszenia Kobiet 
i Akcji Katolickiej, działaczka Kresowego Związku Ziemian. 
Wywieziona w 1941 r., zmarła w Bucharze jesienią 1941 r.
17 Teresa Korybut—Daszkiewicz z Jeleńskich (1859—1941). 
Wywieziona w 1941 r., zmarła w Bucharze jesienią 1941 r.
18 30 lipca 1941 r. doszło w Londynie do podpisania porozu
mienia polsko-radzieckiego, zwanego od nazwisk sygnatariuszy 
układem Sikorski—Majski. W jego artykule I. rząd Związku 
Radzieckiego uznał, że traktaty zawarte z Niemcami w 1939 r., 
a dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swą moc. 
W artykule 2. oba rządy postanowiły przywrócić stosunki dy
plomatyczne. Władze Z S R R  wyraziły również zgodę na two
rzenie na obszarze swego kraju Armii Polskiej oraz ogłosiły 
amnestię dla obywateli polskich, przymusowo przebywający na 
terytorium Z SR R .
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mogli być ewakuowani za granicę jako jedni z pierw
szych. Oto w kilku słowach ich smutna historia, która 
dziś, dzięki ich młodości, wcale nie pozostawiła wi
docznych śladów ani zewnętrznych, ani moralnych. 
Jeśli, jak przypuszczam, próby, które wciąż trwają, 
przewiezienia ich bezpośrednio do Kanady okażą się 
nierealne, będę chciał dołączyć ich do grupy 500 sie
rot polskich, których wyjazd jest przygotowywany, 
jak wiesz, do Johannesburga. Wyjechaliby jako osoby 
nadliczbowe w drodze tranzytowej, i jestem pewny, że 
uznasz za stosowne wziąć je, gdy tylko przybędą, pod 
Twoją opiekę (koszty zwróci Stefan), aż znajdzie się 
okazja zaokrętowania ich w Cap[e Town] i połącze
nia z ojcem. Wybrałem takie rozwiązanie, nie konsul
tując się nawet wcześniej z Tobą, bo jestem pewien, 
że wyrazisz zgodę, zważywszy na sytuację. Uprzedzę 
Cię telegraficznie na czas, jeśli sprawy ułożą się po 
myśli. Pisałem Ci, że Dziodzia Obertyńska jest cała 
i zdrowa w Palestynie; napiszę do Ciebie. Są tu też 
Kazio Rjussanowski] i Józio Przewłocki. Kilkakrot
nie widywałem tu Józia Czapskiego; zrobił na mnie 
jak najlepsze wrażenie. Fajans, który wykonuje tu swój 
dziennikarski zawód, zapewnia mnie, że wiadomość 
o śmierci Eugeniusza Romera nie jest prawdziwa; być 
może jeszcze go uratuję. Pani Raciborska i jej dzieci 
zjechały niedawno do naszej ambasady w Kujbyszewie; 
wyślę je sam do Indii, śladem ich matki, siostry i brata 
Wodzińskich—Podhoreckich. Zastałem tu, w dobrym 
zdrowiu po niebywałych przejściach, Krzyżantopoń- 
skich, Jana Piłsudskiego, panią Mineyko, Boniecką, 
Jadwinię Mielżyńską i tylu, tylu innych.
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Nasze pocztówki i przesyłki z Japonii zdziałały 
ogromnie wiele dobrego i zewsząd dochodzą do mnie 
oznaki wdzięczności. Tulę Was wszystkie do serca 
i polecam z całą moją serdecznością bożej opiece.

Twój na zawsze T.
[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  2 1  p a ź d z ie r n ik a  1 9 4 2  r .
Kujbyszew

^Najmilsza!
Trafia mi się okazja wysłania listu, ale mam tylko pół 
godzinki na napisanie go, muszę więc sprawiać się tym

P°
miesiąc od naszej rozłąki i nie potrafię wyrazić, jak 
mi ciężko, zwłaszcza że aż do dziś nie mam od Ciebie 
żadnego sygnału życia, i ta niewiedza co do Twoich 
planów urządzenia się, na temat których miałem na
dzieję dostać już jakiś telegram, zaczyna mnie coraz 
bardziej niepokoić. Jak Twoje zdrowie, kochana? Gdy 
piszę te słowa, Twoja fotografia jest tu, przede mną, 
patrzysz na mnie z tą odwagą i tym twoim słodkim 
spokojem, i niewypowiedziany spleen39 ogarnia mnie na 
tym drugim końcu świata, każąc mi się brać energicz
nie w garść i wierzyć, że nasze obecne życie gromadzi 
zasługi, polegające na ciągłym i wielokrotnym poświę
ceniu, które przyjmujemy i wypełniamy do końca.

39 Splin —  nastrój zniechęcenia, melancholii, apatii.

razem w wielkim pośpiechu. Tego południa minie
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Co do mnie, wiesz z moich telegramów i listów, że 
w dobrej formie i zdrowiu jestem tu od wieczora 12  paź
dziernika, po locie samolotem trwającym dwie połowy 
dnia, i po nocy spędzonej w Baku. Od mojego przyjaz
du tkwię w potężnych trybach naszej maszyny, której 
wszystkie złożone niuanse staram się poznać i przestu
diować w jak najkrótszym czasie, jakim jeszcze dysponu
ję przed pierwszymi i ważnymi rozmowami z Moskwą. 
By dać Ci tego obraz, wystarczy powiedzieć, że mój per
sonel liczy 60, a powinien 80 osób, i że średnia dzienna 
listów, które przychodzą tylko z kraju, to 200—300, a te
legramów przychodzących i wysyłanych —  ponad 200 
dziennie, i że przypada to na okres chwilowego spokoju. 
Zbieram gorączkowo informacje, prowadząc rozmowy 
i czytając, i buduję sobie swój program argumentacji 
i działania, którego ogrom i złożoność dopiero teraz po
jąłem. Nie mam już złudzeń, co do wielkich osiągnięć, 
które, w obecnych warunkach, wydają mi się zupełnie 
wykluczone. Ale ograniczam moje ambicje do popchnię
cia spraw w rozmaitych dziedzinach i mówię sobie, że 
każda z nich kryje tyle zła i osobistego cierpienia, że 
choćby tym tylko spłacimy wszystkie nasze troski. Cze
kam jeszcze na nadejście moich listów [uwierzytelniają
cych] , nim samolotem udam się do Moskwy. Rozmowy, 
które mnie tam czekają, nie będą łatwe, ale pewne symp
tomy wskazują w tej chwili na pewną poprawę atmosfery 
i dobrą wolę przypodobania się mi, co jest dobrą wróż
bą. I tak z ponad setki naszych powierników40, którzy

____________________________ List z 2 1 października i qąz г. 5 3

4u Mowa o tzw. mężach zaufania, którzy rozsiani na teryto
rium Z S R R  udzielali, z ramienia ambasady RP, pomocy poi-
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od lipca byli aresztowani, w więzieniach pozostaje tylko 
szesnastu, i żaden ostateczny wyrok jeszcze nie zapadł41.

skim obywatelom. Zorganizowanie aparatu opieki nad polskimi 
obywatelami było najbardziej palącym zadaniem ambasady RP 
w Z S R R  od samego początku jej istnienia. Nie było możliwe 
prowadzenie elektywnej działalności opiekuńczej przez jeden 
centralny ośrodek, polska placówka dyplomatyczna była ogra
niczona z góry określoną przez stronę radziecką liczbą pracow
ników, a także trudnościami lokalowymi. Ambasadzie zależało 
natomiast na dotarciu do możliwie wszystkich środowisk pol
skich. Zgodnie z opracowanym jesienią 1941 r. schematem sieć 
miała opierać się na następujących zależnościach: centrala —»■ 
delegatury w stolicach republik i obwodów —* mężowie zaufa
nia w stolicach rejonów działający w terenie za pośrednictwem 
swych mężów zautania w osadach. Na przełomie lat 1941 i 1942 
zostały przyjęte szczegółowe uregulowania dotyczące kwes
tii pomocy i opieki —  w grudniu 1941 r. przyjęto regulamin 
działalności delegatur ambasady RP, a w początkach stycznia 
1942 r. ich rozmieszczenie i obsadę. Utworzona sieć objęła pra
wie 3000 terenowych pracowników opieki: 2 0 0  w biurach dele
gatur, około 1000 w placówkach mężów zaufania i około 1500 
w placówkach opiekuńczych i oświatowych. 31  grudnia podpisa
no również umowę o pożyczce na cele pomocy pieniężnej oby
watelom polskim przebywającym na terytorium Z SR R . Zgod
nie z ustalonym porządkiem wypłat w dzień podpisania umowy 
Bank Państwowy Z S R R  miał przekazać 20  milionów, a potem 
—  do wyczerpania sumy pożyczki, miesięcznie po 10 milio
nów rubli. Szerzej na temat działalności opiekuńczej ambasady 
patrz: D. Boćkowski, Czas nadziei..., s. 2 4 8 —3 76; B. Szubtarska, 
Ambasada polska..., s. 106—127.
41 Działalność terenowych przedstawicielstw ambasady stała 
się podłożem konfliktu między polską placówką dyplomatycz
ną a władzami radzieckimi. Pretekstem do rozpoczęcia działań 
represyjnych było znalezienie przez funkcjonariuszy NKWD 
teczki z tajnymi dokumentami, należącej do Kazimierza Roli—
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Z łatwością i szybko mogę codziennie kontaktować się 
z Londynem, co jest bardzo wygodne. W  moim otocze
niu wszyscy są raczej sympatyczni i pełni zapału, choć 
często brak im prawdziwej wprawy, a także zdrowia. 
Będę musiał przeprowadzić wiele mniejszych i większych 
zmian, a zwłaszcza uzupełnić personel. Warunki miesz
kania i życia —  w wielu dziedzinach bardzo prymitywne, 
na przykład jeśli chodzi o łazienki i WC, miska i kubek 
są tu niezwykle rzadkimi i cennymi przedmiotami, wy
rywanymi sobie nawzajem —  są w sumie znośniejsze, 
niż sobie wyobrażałem. Mam do mej dyspozycji małą 
sypialnię, całkiem wystarczającą i salonik z maleńkim 
przedsionkiem. Przynoszą mi posiłki, całkiem niezłe, 
czym obarczam kolejno któregoś z moich współpracow
ników. Na razie porządek dnia jest mniej więcej taki: po
budka o 7*30, gimnastyka (!)42, śniadanie o 8.30, lunch 
o 2.00 godzinie, potem piesza przechadzka po mieście, 
lekcja rosyjskiego od 4-00 do 5.00, kolacja o 8.00. Jest 
tu dobry teatr i doskonała opera oraz balet miejski.

—Janickiego, delegata w Akmolińsku, attache ambasady. Nie po
mogło jego odwołanie. Wkrótce NKW D aresztowało delega
tów i mężów zaufania w terenie (około 80 osób, w tym kilku 
etatowych urzędników dyplomatycznych, łamiąc tym samym 
ich immunitet), zablokowało budynki delegatur. Finał polskich 
zabiegów miał miejsce dopiero miesiąc później. Dochodzenie 
w sprawie pracowników polskiej placówki dyplomatycznej za
kończyło się dopiero 16 października 1942 r. W  stosunku do 15 
osób sprawę umorzono, sprawy Ić  przekazano do sądów, a decy
zją Kolegium Specjalnego NKW D 78 osób wydalono z Z SR R . 
42 Według Teresy Romer ten wykrzyknik przeznaczony był dla 
Zofii, która przekonywała Tadeusza do gimnastyki, za którą on 
nie przepadał.
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Jestem w kontakcie telegraficznym z Eugeniuszostwem 
Romerami, którzy są cali i zdrowi, i których próbuję wy
rwać z dalekiej Północy, z Ziutą Czarnocką43 i z jej syno
wą, z Marylą Kostrowicką44, którą staram się wspomagać, 
i z wieloma już innymi. Nie będzie to dla mnie tutaj czas 
stracony. Jak widzisz, z bożą opieką, okażę się nawet po
mocny. Obym tylko od Was dostał uspokajające wieści! 
Uwielbiam Cię, kochana, i nie przestaję śnić o Tobie, bło
gosławić Cię wraz z małymi i modlić się dla Was o wszel
kie błogosławieństwa Niebios. Ściskam najgoręcej, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  31  p a ź d z i e r n i k a  1 9 4 2  R.
Moskwa

Z iu tu ś moja najdroższa i dzieci kochane!
Piszę do Was powróciwszy z Kremlu, gdzie złożyłem
0 godz. 13.00 moje listy uwierzytelniające. Jest piękny 
dzień słoneczny, spokojny i nad podziw jesienny jeszcze, 
jak na kalendarzową porę. Z okien moich widać odcina
jące się wyraźnie na tle pogodnego nieba wieże, blanki45
1 kopuły Kremla. Poza śladami malowanego kamuflażu 
na niektórych murach, poza zasłonkami w oknach, nie

43 Zofia Czarnocka —  bliska przyjaciółka Zofii,
44 Maryla Kostrowicką —  cioteczna siostra Zofii, wywieziona 
z matką do Z SR R , Po wojnie była pracownikiem naukowym na 
Uniwersytecie Cambridge,
45 Krenelaz, element architektoniczny w postaci zwieńczenia 
murów obronnych i baszt tzw, zębami.
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widzi się w tym wielkim, ciekawym i nadspodziewanie 
czystym i porządnym mieście żadnych oznak wojny... 
A więc klamka zapadła, jestem znowu czynnym amba
sadorem46 i to właśnie tutaj! Gdybyście czytały, co było 
w mojej duszy, gdy stąpałem po salach Kremlu w oto
czeniu dostojników sowieckich i w świetle reflektorów 
reporterskich, to nie znalazłybyście w niej ani cienia 
dumy z nowego dostojeństwa, jakie mi złożono na barki. 
Gdy formowałem zapewnienia o przyjaźni i współpra
cy w walce ze wspólnym wrogiem, cienie tylu naszych 
kochanych bliskich47 nie ciążyły mi wyrzutem na ser
cu. Miałem po prostu pełne spokoju i pokory uczucie 
tego, który świadomie i twardo wziął na siebie bardzo 
ciężki obowiązek, i który idzie go spełnić z bożą pomo
cą w miarę swych skromnych sił, na własnym odcinku, 
w tym pierwszym etapie, wiodącym do zwycięstwa nad 
Niemcami. Ile ofiar trzeba było, ile trzeba będzie jeszcze 
temu celowi poświęcić? Od czasu, gdy dorzuciłem do 
nich swoją własną —  rozstania z Wami, mam stale wra
żenie, że tęsknotą naszą i wyrzeczeniem się służymy do
brze Sprawie. Służymy jej przede wszystkim przez daną 
mi w ten sposób możność osuszenia wielu łez, usunięcia 
wielu cierpień rodaków naszych w głębi Z SR R 48, przez

46 Po wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie Romer został 
przeniesiony z Tokio do Szanghaju, gdzie pełnił obowiązki am
basadora w misji specjalnej na Dalekim Wschodzie.
47 Ofiarami radzieckich represji stało się wielu członków ro
dziny i przyjaciół Romerów, których imiona i nazwiska licznie 
pojawiają się w listach.
48 Według wiedzy ówczesnych polskich władz na uchodźstwie, 
w głębi Z S R R  przebywało przymusowo około 2 milionów poi-
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dzieło ogromne i trudne, któremu zamierzam poświęcić 
wszystko, na co stać mnie będzie, a przede wszystkim 
całe ciepło mego stęsknionego serca. Ale serce ludzkie to 
jest taki cudowny instrument, który niczem tajemniczy 
rad, nie wypala się gorejąc. Więc iakt, że je dziś oddaję 
na usługi biedy i nędzy braci naszych, nie pozbawi Was 
jego. Przeciwnie, mam pewność, że tak pojęte przywią
zanie wzajemne pogłębi się jeszcze mimo rozstania i od
ległości, oczyści z wszelkiego egoizmu i wyszlachetni.

Oto są myśli, któremi chciałem podzielić się 
z Wami w tej chwili, odkładając opisy do stosowniej
szej chwili, ponieważ teraz wzywają mnie nowe obo
wiązki. Telegrafuję do Was, jednocześnie donosząc, co 
dzieje się ze mną i dziękując za telegram imieninowy 
—  pierwszy od Was znak życia, który otrzymałem 
w chwili opuszczenia Kujbyszewa.

Wasz całym sercem 
T.

List z 12 listopada 1942 r .
Kujbyszew

Z iu tu ś moja najmilsza!
Dowiadujemy się dziś wieczorem, że Henryk Sokolnic- 
ki, który miał dopiero za kilka dni wyruszyć stąd przez 
Teheran, Kair i Londyn do Sztokholmu, musi skorzy

skich obywateli. Dzisiaj te liczby zweryfikowano i mówi się o co 
najmniej 750 tysiącach.
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stać ze sposobności i odlecieć samolotem jutro o świcie. 
Więc na gwałt, po całym dniu męczących rokowań i roz
mów, przygotowujemy dla niego pocztę kurierską, a ja 
w pośpiechu kreślę ten list do Ciebie. Czyż potrzebuję 
Ci mówić, z jaką radością otrzymałem od Was pierw
szy znak życia w postaci telegramu imieninowego, który 
nadszedł tu w przeddzień mego wyjazdu do Moskwy. Po 
powrocie stamtąd otrzymałem przez Zażulińskiego dal
sze dobre o Was wiadomości, a wczoraj nadeszła Two
ja depesza o wynajęciu miłego mieszkania i o naukach 
dzieci, która bardzo mnie uspokoiła. Czekam z utęsk
nieniem zapowiedzianych listów. Ze swej strony pisa
łem listy (nie licząc pocztówek i telegramów) z Kairu, 
dwukrotnie z Teheranu, raz z Kujbyszewa i raz z Mo
skwy (w załączeniu) przed dzisiejszym. Wypadki w pół
nocnej] Afryce, które zmienić mogą postać całej wojny, 
a w każdym razie stanowią jakże znamienne i obiecujące 
przejście inicjatywy w ręce naszego obozu, elektryzują 
tu nas wszystkich49. Powrót do oswobodzonego kraju 
i nasze połączenie, zaczynają już jakoś zarysowywać się 
bliżej i konkretniej w wyobraźni! Co do mnie to spo
tkało mnie w Moskwie nadspodziewanie uprzejme przy
jęcie, które w niemałej mierze zawdzięczam ciepłemu 
telegramowi generała Sikorskiego] załączonemu w od

49 Na początku listopada 1942 r. zakończyła się zwycięska 
ofensywa brytyjska pod El—Alamein w Egipcie. Było to pierw
sze ważne zwycięstwo aliantów w starciu z siłami niemieckimi. 
Zwycięstwo zapobiegło przejęciu Egiptu (i Kanału Sueskiego) 
przez nazistów. Los kampanii afrykańskiej został dzięki temu 
starciu praktycznie przesądzony na korzyść aliantów.
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pisie50. Rozmowy nie przyniosły jeszcze, rzecz jasna, 
konkretnych rezultatów i odsłoniły w wielu punktach 
bardzo poważne trudności, ale jednak widzę, że przy 
dobrej woli i dużej cierpliwości niejedno da się zrobić, 
i że warto nad tem popracować. Wgryzam się więc w te 
sprawy coraz głębiej i mimo wszystko jestem dobrej my
śli. Cały mój personel, łącznie ze służbą, liczy 80 osób, 
ograniczonych rejestracją sowiecką ze względów miesz
kaniowych i żywnościowych. Z trudem możemy w tym 
składzie wydołać pracy. Przytem cały szereg osób trzeba 
zastąpić, jako już wyczerpanych fizycznie lub duchowo 
i z tem związane są nowe trudności. Z racji wspomnia
nych ograniczeń musiano tu przyjąć zasadę, że nieza- 
trudnieni w ambasadzie członkowie rodzin urzędników 
wyjeżdżają za granicę. Dlatego wypadło mi niestety 
zrezygnować z Litewskiego, który nie zdecydował się na 
rozstanie z żoną. Cieszkowscy natomiast przyjadą, o ile 
dostanę dla nich wizy, ponieważ oboje będą zatrudnieni. 
Mam nadzieję dostać księdza, jako pracownika i zara
zem kapelana ambasady, i to może jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem. Z terenu coraz to kogoś wyławiam. Do
jechali do mnie Gieniowie w możliwym zdrowiu, choć 
on prawie oślepły; wyrwałem ich prawie cudem z dale- *

!u W  ostatnich dniach października 1942 r. gen. Sikorski 
wystosował depeszę do Stalina, w której pisał m.in.: „W tych 
dniach nowy Ambasador polski złoży swoje listy uwierzytelnia
jące. Pragnę skorzystać z tej okazji, aby polecić Panu Prezyden
towi pana Romera, który jest jednym z najbardziej doświadczo
nych dyplomatów polskich i korzysta z całkowitego zaufania 
Rządu polskiego i mojego osobiście’'. LAC, T. Romer fonds, 
(M G 3I-D 68), vol. 4 .
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kiej północy przed zamarznięciem rzeki jako jedynego 
środka komunikacji ze światem. Zabawią tu u mnie 
czas jakiś, poczem postaram się ich ulokować gdzieś za 
granicą. Z Marylą Kostrowicką i jej matką jestem już 
w kontakcie korespondencyjnym i pomagam pieniężnie, 
a z czasem ściągnę je może do pracy u mnie. Udało się 
odszukać rodzinę Piskora51 i kilka rodzin spośród Ży
dów, którzy podróżowali z nami na statku. Odkryłem 
też Janinę Plater—Zyberk i wielu innych znajomych. Całe 
mnóstwo osób ze wzruszeniem powołują się na nasze 
pocztówki tokijskie52. Zakres udzielonej przez nas po

51 Aleksander Piskor —  attache prasowy ambasady RP w Tokio.
52 Pierwsze sygnały o przesiedleniach obywateli polskich do 
Z S R R  i o losie zesłańców zaczęły docierać do ambasady RP 
w Tokio z początkiem czerwca 1940 r. w listach od zaniepoko
jonych losem swoich bliskich rodzin. Z czasem listów zaczęło 
napływać coraz więcej. Losy polskich obywateli przymusowo 
wysiedlonych na terytorium Z S R R  skłoniły ambasadora Rome
ra do podjęcia działań w celu zorganizowania dla nich pomocy. 
W oczekiwaniu na informacje o wynikach działań polskiego rzą
du w celu zapewnienia pomocy materialnej rzeszy polskiej lud
ności rozsianej na terytorium Z SR R , ambasador Romer podjął 
w listopadzie decyzję, aby poinformować jak największą liczbę 
zesłańców o staraniach władz RP. Jak pisał w raporcie do M SZ, 
chciał dać im dowód, ze polski rząd pamięta o ich niedoli, wes
przeć ich moralnie. W  
którą potem przepisywali nie tylko pracownicy ambasady, ale 
nawet żona i córki ambasadora. W  ten sposób udało się przy
gotować około I50 kartek, które wysyłano do osób figurujących 
w spisie ambasady. Akcja pocztówkowa okazała się bardzo po
trzebna. Do ambasady zaczęły licznie napływać listy od zesłań
ców z podziękowaniami za wsparcie moralne. Treść pocztówki 
patrz: LAC, T. Romer fonds, (M G 5I—D68), vol. 2, B. Szubtar- 
ska, Ambasada RP w Tokto a problem zesłańców polskich w ZSRR w la

ty m  celu przygotował treść pocztówki,
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mocy jest ogromny, choć mimo wszystko niedostateczny 
jeszcze. Z następnym listem postaram się przysłać Wam 
tekst mego apelu do ludności polskiej w Z SR R , który 
opracowuję obecnie, i fotografie moje z Kremlu. Ciekaw 
jestem niezmiernie Waszej instalacji i opisu trybu życia. 
Napisz mi proszę koniecznie, czy nie będzie Wam kuso 
z pieniędzmi przy 100 f  juntach] miesięcznie, bo w razie 
potrzeby postaram się coś jeszcze ponadto dla Was wy
trzasnąć i tern bardziej, że jest podobno jakaś nadzieja 
odzyskania moich funduszy z Japonii, które wydawały 
się zaprzepaszczone w Stanach Zjednoczonych. Zapro
ponuj proszę ode mnie pannie Mai53 10 fjuntów] mie
sięcznie, poczynając od I listopada 1941, potrąciwszy 
to co wypłaciłem jej w Szanghaju, naturalnie nie licząc 
kosztów kuracji w szpitalu, które ja opłacam. W  razie 
zgody prześlę odpowiednią sumę. Mam nadzieję, że za 
przyszłym razem będę mógł trochę spokojniej i porząd
niej list napisać, nie spiesząc się tak szalenie. Tymczasem 
kończyć już trzeba najgorętszym uściskiem i zapewnie
niem, że najwierniejszą, stęsknioną myślą i sercem wciąż 
jestem przy Tobie, kochanie. Dzieci ściskam z głębi ser
ca, pannie Mai najlepsze pozdrowienia zasyłam.

Twój zawsze T. * 5

tacb 19 4 0 — 19 4 1 w świetle raportów ambasadora Tadeusza Romera, [w:] 
W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia 1 szkice, pod red. P. Chmie
lewskiego i A. Głowackiego, Łódź 2 009 , s. 135.
5i Maria Hubisz (1904—2 0 0 6 ) —  wieloletnia guwernantka 
Teresy, Elżbiety i Gabrieli. Wyjechała wraz z rodziną Romerów 
do Kanady.
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L ist  z  25 listopada 1 9 4 2  r . 
Kujbyszew

K ochanie moje najmilsze!
Łzami radości powitałem pierwsze listy Twoje i dzieci, 
datowane 6 i 7  października, które nadeszły wczoraj 
w naszej poczcie z Teheranu. Odczytałem je wielokrot
nie ze wzruszeniem i wdzięcznością, bo choć, jak wie
cie, nie brak mi zajęć tutaj, i to pochłaniających mnie 
w zawrotnym wirze od rana do nocy, jednak zupełne 
oderwanie od życia rodzinnego i rozłąka z Wami dają 
mi się wciąż ciężko we znaki i czynią ze mnie takie coś 
w rodzaju wygnańca! Wasze opisy i te żywe potwier
dzenie myśli o mnie i całej jej serdeczności dają mi 
słodką iluzję zbliżenia z Wami, dalszego współżycia 
i tego ciepła, którego mi brak. Wyczekiwać będę teraz 
z niecierpliwością dalszych listów i relacji o Waszym 
osiedleniu się w nowej siedzibie, którą zachwalałaś 
telegraficznie, a którą byłbym tak rad poznać choćby 
z fotografii, bo dokładnie od 7 listopada (w tym roku 
prawie o miesiąc później niż zwykle), żyjemy tu już 
w otoczeniu zimowym, na razie nader łagodnym, a tak
że w pięknej wiatrówce amerykańskiej, która stanowi 
pewien rodzaj munduru codzienno—biurowego dla ca
łego personelu naszej ambasady. Sprowadzono ich bo
wiem kilkaset w trzech różnych odcieniach (mój jest 
w pasy granatowe i bladoniebieskie) ze Stanów Zjed
noczonych i rozprzedawano za tanią cenę pracowni
kom. W  ogóle pod względem zaopatrzenia we własnym 
zakresie zbiorowym i dzięki sprowadzanym z zagrani
cy jest tu znacznie lepiej niż przypuszczałem. Mamy
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np. świetną kawę i herbatę, nieraz rozmaite smakołyki 
zagraniczne, nie brak takich rzeczy, jak mydło, medy
kamenty itp. Niemniej świetna apteka Reni przydała 
mi się już wielokrotnie, za co jej raz jeszcze dziękuję. 
Szczególnie w Moskwie, gdzie w związku z ogrom- 
nemi różnicami temperatury w drodze, a następnie 
w nierówno opalanym hotelu, tylko dzięki tym środ
kom uniknąłem b[ardzo] niepożądanego w tej chwili 
kataru. Tutaj miewam się zupełnie dobrze i mam wra
żenie, że klimat Kujbyszewa jest zdrowy i służy mi. 
Chyba już trochę przytyłem, zapewne dzięki Waszym 
pigułkom tranowym, które zażywam regularnie, nie 
tyle z przekonania, co z myślą o Was. Tyle jest do opo
wiadania, że nie bardzo wiem, od czego zacząć. A za
tem od mojej pracy i spraw ogólnych. Atmosfera w sto
sunkach polsko-sowieckich poprawiła się niewątpliwe, 
z czego korzystam dla moich rokowań. Ale w praktyce 
nie idzie to tak łatwo i wiele spraw trudnych i zasad
niczych pozostaje wciąż do załatwienia. Na ich czele 
figuruje cała nasza sieć organizacyjna pomocy w te
renie, która była rozbita aresztowaniami i represjami, 
i którą odbudowujemy na podstawie nowych porozu
mień z władzami54, i przy doborze nowych mężów

54 Dzięki zabiegom ambasadora Romera i jego współpracow
ników od listopada 1942 r. położenie polskiego aparatu opieki 
przedstawiało się już dużo lepiej. Początkowy paraliż organi
zacyjny, który nastąpił po 20  lipca, został przełamany i prak
tycznie późną jesienią tegoż roku nastąpiła gruntowna poprawa. 
Bezpośrednią pomocą dla obywateli znów zajęły się placówki 
mężów zaufania, które dość licznie zaczęły działać na teryto
rium Związku Radzieckiego.
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zaufania, których mamy w całym Z SR R , w okolicach 
zamieszkałych przez skupiska polskie, około 400 ; po
mocy udzielonej mniej więcej 300 tysiącom rodaków 
w gotówce i zwłaszcza w naturze pod formą żywności, 
odzieży i lekarstw sprowadzonych głównie z Amery
ki i z Anglii, przeważnie na rachunek rządu RP. Ist
nieje 12 wielkich składów w rozmaitych punktach 
Z SR R , w których magazynujemy te zapasy miliono
wej, zwłaszcza jak na tutejsze stosunki, wartości. Poza 
tym mamy w terenie setki własnych polskich zakła
dów społecznych, jak sierocińce, punkty dożywiania, 
schroniska dla starców i inwalidów, stołówki, szpitale 
i ambulatoria itd. Wszystko to razem wymaga ogrom
nej pracy i organizacji. Inna sprawa, o którą zabiegam 
tu z trudem, to ewakuacja dzieci. Poniżej 16 lat mamy 
ich w Z S R R  około 90 tysięcy, z czego samych sierot 
i półsierot 29 700, ponieważ w naszych tutejszych sie
rocińcach przy najlepszych staraniach nie pomieścimy 
więcej niż jakieś 10 tysięcy, przeto staram się o prawo 
wywiezienia do Indii, Afryki i Iranu oraz Palestyny 
około 19 tysięcy, podczas gdy władze tutejsze w oba
wie o wywołanie niekorzystnego wrażenia na zewnątrz 
i na wewnątrz chciałyby to ograniczyć do kilkuset 
wszystkiego razem! Widzicie więc, jaka rozbieżność. 
Napisałem obiecany apel do ludności polskiej, ażeby 
ją podnieść na duchu, wyjaśnić jej sytuację i wskazać 
obowiązki oraz możliwości, jakie ją czekają. Drukuje 
się to obecnie w numerze dwutygodnika „Polska”55,

55 Tygodnik wydawany przez ambasadę RP w Z S R R  w latach 
1941—1943. Pierwszy numer „Polski” ukazał się 4  grudnia
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który tu dla nich wydajemy. Prześlę Ci ten numer, 
skoro tylko się ukaże, bo to Was nieźle poinformuje
0 nastrojach i o mojej linii. W tej pracy czuję się nie
raz w roli linoskoka, gdy mam równocześnie mówić 
lub pisać dla naszych rodaków i dla uważnych obser
watorów sowieckich, no i dla zagranicy. Ale kosztuje 
to niemało wysiłku i namysłu. Pomocny mi swą radą
1 doświadczeniem Eugeniusz Romer z Cytowian, któ
rego wraz z Zosią56 udało mi się wyrwać szczęśliwie

1941 r. O przyjętej dla pisma nazwie tak napisano w artyku
le Do naszych czytelników, opublikowanym w numerze 5(7): „Na
zwaliśmy je tytułem najprostszym i najwspanialszym, jaki zna
my. Nazwaliśmy je tym słowem, któreście Wy, Polacy w Rosji, 
powtarzali przez te dwa lata jak słowa najświętszej modlitwy, 
największej tęsknoty, najgorętszej miłości. Pismo nasze nazywa 
się Polska, bo Polska jest celem naszych walk i cierpień; bo Pol
ska jest tym, co jest dla nas najdroższym; co nas łączy”, „Pol
ska”, nr 5(7) z 25 II 1942. Pismo było wydawane w formacie 
29 x 41  cm. Wkrótce okazało się, iz zakładane cotygodniowe 
wydania nie będą możliwe. Przyczyniły się do tego nie tylko 
względy natury technicznej, co w warunkach wojennych było
by zrozumiałe, ale również cenzuralnej. Szersze informacje na 
temat tego wydawnictwa patrz: A. Korzon, „Polska” — pismo am
basady RP w ZSRR w latach !Qąi—!Qąj, „Z Dziejów Stosunków 
Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały”, t. I I —12, Warszawa 
1975, s. 2 5 9 -2 7 3 .
56 Zofia Römer z Dembowskich (1885—1972) —  artystka, ma
larka. Urodziła się w Dorpacie (obecnie Tartu —  Estonia). Stu
dia malarskie i rysunkowe podjęła w Wilnie, w szkole rysunku 
Iwana Trutniewa. Później studiowała w Krakowie, w tamtejszej 
ASP, następnie w Monachium. W  1909 r. debiutowała w Kra
kowie, w tym samym roku wystawiła tez swoje prace (portrety) 
w warszawskiej Zachęcie, które przyniosły jej uznanie. 16 czerw
ca I94 I r. Zofia wraz z mężem Eugeniuszem zostali wywiezieni
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z dalekiej północy i sprowadzić na razie tutaj, aż do 
czasu gdy ich dalsze losy wyjaśnią [się] i ułożą. On 
posunął się fizycznie, zapuścił długą brodę i wzrok 
prawie zupełnie utracił, tak, że pisać ani czytać nie 
może. Ale skoncentrowany tym bardziej umysł zacho
wał dawną żywość i zainteresowanie, które w związku 
z nabytą dużą znajomością terenu chętnie oddaje tu na 
moje usługi. Zosię zamiast do malarstwa zasadziłem 
na razie do innej pracy.

Nasza ambasada, a obecnie i ja imiennie, otrzymu
jemy codziennie z samej Rosji całe setki listów z naj
rozmaitszymi zapytaniami, prośbami itd. od naszych 
zesłańców. Samo otwarcie i przeczytanie tej korespon
dencji stanowi poważne zajęcie. Dotychczas nie była 
ambasada w stanie zrobić ponadto nic więcej, jak zała
twić telegraficznie te spośród listów, które wymagały 
podobnego załatwienia, a dotyczy to również kilkuset 
telegramów przychodzących i wychodzących każdego 
dnia. Dążeniem moim było natomiast, żeby może wy
słać pocztą choć kilka ciepłych słów ciepłej odpowie
dzi na każdy list, nawet taki, który o nic konkretnego 
się nie doprasza. Ma to bowiem ogromne psycholo
giczne znaczenie. Tą właśnie sprawą zajmuje się w tej 
chwili z całym zapałem Zosia i częściowo posługując 
się z góry ustalonemi szablonami, a częściowo wła
sną inwencją załatwia w ten sposób codziennie całe 
kupy listów. Wśród nich bywają nieraz nad wyraz tra
giczne i smutne, czasem wesołe i zabawne, a b[ardzo]

___________________________________ List z 2 J  listopada i qąz г. 67

do Z SR R . Po wojnie Zofia wyjechała do USA, a następnie do 
Kanady.
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często miłe i serdeczne. Ach, żebyśmy wszyscy mieli 
po kilka głów i po kilka rąk, to moglibyśmy więcej 
ludzi uszczęśliwić i uspokoić. Zaprzęgnę również do 
tej pracy młodego księdza Polaka, o którego sprowa
dzenie do naszej ambasady jako kapelana staram się 
obecnie i mam nadzieję to uzyskać jeszcze przed Bo
żym Narodzeniem. Myśl o tern, że nastąpi ono rów
no za miesiąc nasuwa mi przypuszczenie, że ten mój 
list, który jak zazwyczaj wyślę stąd kurierem do Ka
iru i stamtąd pocztą lotniczą, nadejdzie do Was może 
niewiele co przed Świętami. Tam będziecie je obcho
dziły wśród lata, po raz pierwszy, co wprowadzi nową 
i dziwną nutę do naszych tradycji, ja zaś wśród srogiej 
zimy. Przewiduję, że w wieczór wigilijny tęsknota na
sza wzajemna odezwie się szczególnie mocno i ażeby 
znaleźć siły na jej zwyciężenie pamięcią o obowiązku 
i służbie narodowi, i rodakom, już dzisiaj chcę Ciebie, 
Ziutuś najmilsza, i dzieci moje najdroższe zapewnić, 
jak bliski Was będę się czuł w momencie, gdy wypad
nie łamać się opłatkiem, i jak gorące życzenia będę 
formułować i modły za każdą z Was w szczególności 
do Boga zanosił. Niech Was Matka Najświętsza ma 
w Swej opiece i pamiętajcie, że świadomość o tym, że 
jesteście moralnie i fizycznie a bezpieczne materialnie, 
jest dla mnie głównym podtrzymaniem w mojej pracy 
i samotności.

Miałem list od naszej Dziodzi Obertyńskiej, któ
ry załączam. Odtelegrafowałem jej, że p[anią] Teresę 
Raciborską z trojgiem dzieci, po ubraniu i odkar- 
mieniu w Kujbyszewie wyekspediowałem osobiście 
do Teheranu, gdzie musiała już szczęśliwie połączyć
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się z czekającą tam na nich rodziną Wodzickich, by 
z czasem udać się razem z niemi dalej, zapewne do 
Indii bryt[yjskich]. Pisał też do mnie Kazio R[us- 
sanowski], który narobił sobie moc wrogów z moim 
wpływowym poprzednikiem włącznie, tak, że go na
reszcie utrącono z wicekonsulostwa w Jerozolimie. 
Na razie znalazł schronienie w pos[elstwie] w Kairze, 
a potem noszono się z zamiarem przydzielenia go 
mnie. Ma on jednak za sobą w ostatnich latach prze
szłość tak bujną pod względem podróży, misji i kon
spiracji, nieraz mało udatnych, a zbyt hałaśliwych, że 
byłby niestety ostatnią osobą nadającą się w obecnych 
zwłaszcza warunkach na teren tutejszy i mogącą li
czyć na uzyskanie wizy sowieckiej, musiałem wytłu
maczyć to wyraźnie i jemu, i w Londynie. Gdyby mu 
wypadło z czasem wracać, to zamierza odwiedzić Was 
po drodze.

Rozwój położenia wojennego i międzynarodowego 
napełnia mnie wielką otuchą. Zbliża się czas, w któ
rym z Niemców coraz silniej wióry lecieć zaczną. 
Już szarpią ich porządnie w Afryce i tutaj w Z SR R . 
Winszowałem nawet osobiście i oficjalnie naszym 
czerwonym sojusznikom ich zwycięstw, istotnie 
świetnych pod Stalingradem, i dałem nawet temu 
bardziej konkretny wyraz, ofiarowując w imieniu ge
tt [erała] Sikorskiego] dla obrońców tego grodu 350 
tysięcy papierosów, które mieliśmy tu jako pozosta
łość nieużytkowanych darów amerykańskich dla na
szej własnej armii. Zaczyna się już coraz konkretniej 
zarysowywać przed nami dzień powrotu do oswo
bodzonego kraju. Ale ile trudnych zagadnień stanie

_______________________________ List z 2 J listopada 1942 г. 69
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wówczas jeszcze przed nami! Mówmy więc sobie: 
A chaque jour suffit sa petne57 i cieszmy się z polepszo
nej już stanowczo i bodajże definitywnie koniunktu
ry. Jadziulka58 telegrafowała mi niedawno z Genewy, 
że Ciocia Jadzia59, choć b[ardzo] osłabiona, miewa 
się jednak nieźle, a Jadzia sama pracuje ochotniczo 
dla naszych żołnierzy internowanych w Szwajcarii. 
Z  Londynu miałem telegram, że pjułkownik] Levit- 
toux i Bronek60 są już w wojsku w Anglii. Rodzinę 
Piskora udało mi się już odszukać, nawiązuję z nią 
kontakt. Mieliśmy z prasy polskiej potwierdzenie 
smutnej wiadomości o śmierci Jana Sołtana z PAT61 
w obozie koncentracyjnym niemieckim już przed 
kilku miesiącami. Matysiowie z Adą62 * * przebywają 
w Mordach65 u Henisiów Przewłockich.

57 Cytat z Ewangelii św. Mateusza (6/34): „Dosyć ma dzień 
swojej biedy”.
58 Jadwiga Zofia Romer (1897—1956) —  siostra Tadeusza. 
Otrzymała bardzo staranne wykształcenie, skończyła studia 
magisterskie z literatury francuskiej i filozofii na uniwersyte
cie w Lozannie. Pracowała m.in. w Komitecie Narodowym Pol
skim w Paryżu, w poselstwie polskim w Bernie, a później wiele 
lat w Lidze Narodów. W  czasie II wojny światowej współtwo
rzyła system opieki nad uchodźcami z Polski i internowanymi 
w Szwajcarii polskimi żołnierzami.
59 Jadwiga Dunin—Jundziłł (1873—1963).
60 Bronisław Romer —  bratanek Tadeusza.
61 Jan Sołtan (1899-1942) —  dziennikarz, uczestnik ruchu oporu.
62 Maciej Stefan Romer (1890—1955) —  najstarszy brat Ta
deusza z żoną Marią Korybut—Daszkiewicz (1889—1953) oraz
najmłodszą córką Adelajdą Anną (1925).
bi Mordy k. Siedlec.
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List z j  grudnia i д/f z r. J 1

Ściskam Ciebie, Ziutuś moja najmilsza, z głębi stę
sknionego serca i ja wypatrywałem Ciebie w Durban 
po naszym rozstaniu z samolotu przez chmury, ale, 
szczerze mówiąc, nic dojrzeć nie mogłem, tak leciałem 
szybko wśród białych mgieł i oparów, i tak ciężko mi 
było na duszy. Dzieciom za ich miłe listy i specjalnie 
Reni za długi, barwny i ciekawy opis, dziękuję, bło
gosławię i całuje najczulej. Pannie Mai najlepsze po
zdrowienia zasyłam. Bogu Was wszystkich polecam, 
Wasz T.

L ist  z  3 grudnia  1 9 4 2  r .

IV Ioje kochanie,
Właśnie trafia mi się niespodziewana okazja napi
sania do Ciebie, korzystam z niej i wysyłam kilka 
amatorskich fotografii zrobionych ostatnimi dniami, 
rozbawią Cię, bo jestem na nich w moim nowym zi
mowym stroju, albo wystrojony w ową amerykańską 
bluzę z zamkiem błyskawicznym, o której pisałem 
Wam w poprzednich listach, jakie tu wszyscy nosimy 
jako biurowy uniform. Oczekuję dziś wieczór lub ju
tro rano przylotu nowego radcy Zawadowskiego, któ
rego spodziewałem się zastać w Teheranie, kiedy tam 
przyleciałem, a którego podróż przedłużyła się aż do 
dziś. Wiezie ze sobą moją nominację i listy uwierzy
telniające (!), bez których musiałem się obyć, zastępu
jąc je, dzięki dobrej woli mych partnerów, telegraficz
ną notyfikacją poręczoną przez mojego sowieckiego
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alter ego w Londynie64. Mam nadzieję, że Zawadowski 
przywiezie mi też nowiny i miłe listy od Was, po tych 
pierwszych, pierwszych, z 5—7 października, które 
ku mojej radości niedawno otrzymałem. U nas od 7 
listopada prawdziwa zima, ale prawdziwe zimno do
piero się zaczyna, i dziś mamy —15 °C. Wołga zamar
zła, a krajobraz pokrył się niewielką jeszcze warstwą 
śniegu, co wygląda uroczo, a zwłaszcza czysto. Moje 
piękne futro bardzo mi służy. Mam też parę filcowych 
walonek, ale jeszcze nie potrzebowałem ich wkładać. 
Praca biegnie swoim torem, ze z w 
i trudnościami, a czasem z pociechą, kiedy przycho
dzi świadomość, że zrobiło się coś dobrego wokół sie
bie. Dziś poniosłem porażkę, która sprawiła mi przy
krość, ponieważ odmówiono mojej prośbie przyjęcia 
w poczet mego personelu księdza, który, prócz pracy 
urzędniczej, wypełniałby obowiązki naszego spowied
nika. Zdaje się, że mimo wszelkich pięknych formułek 
i ustępstw w kwestii wyznaniowej, sam taki pomysł 
wprawia tych panów w popłoch. Zasmuca mnie per
spektywa spędzenia Świąt Bożego Narodzenia bez 
nabożeństwa i bez sakramentów'. Ale cóż począć, po
dzielę w tym poświęceniu los tysięcy naszych rodaków 
w tym kraju. Nie wiem, czy trafił do twoich rąk tomik 
poezji St[anisława] Balińskiego65, wydany w Londy-

64 Aleksandr Jefremowicz Bogomołow (1900—1969) —  dyploma
ta radziecki. W  latach 1941—1943 ambasador Z SR R  przy rządach 
państw rezydujących na uchodźstwie w Londynie m.in. Polski.
65 Stanisław Baliński (1899—1984) — poeta. Studiował prawo 
i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył Wyż
szą Szkołę Muzyczną w Warszawie. W  1922 r. rozpoczął pra

ykłymi kłopotami

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



List z 1 8 grudnia ig /fzr . 73

nie pod tytułem Wielka podróż. Spróbuję Ci go wysłać 
przy następnej okazji. To jedna z najbardziej uroczych 
lektur, które ostatnio miałem okazję czytać. Rozkwit 
i dojrzałość talentu tego chłopca są nadzwyczajne. Są 
w tym zbiorku wiersze naprawdę wzruszające, jestem 
pewien, że Ci się spodobają, tak, jak spodobały się 
mnie samemu. Zaraz zamykają kurier, muszę szybko 
kończyć list. Ściskam Cię z całego serca, kochana, ra
zem z dziećmi, i polecam Was wszelkim błogosławień
stwom Opatrzności.

Zawsze Twój i tylko Twój T.
[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  18 g r u d n ia  1942 R.
Kujbyszew

^Jajm ilsza!
Jeden z kolegów dziś rano wyrusza do Teheranu, więc 
jest okazja napisania do Ciebie, co czynię w biegu. No 
i proszę, za 8 dni Boże Narodzenie, święto tego roku 
podwójnie dla mnie smutne, będę bowiem musiał spę
dzić je w samotności, mimo wiru, który mnie otacza,

cę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Debiutował tomem 
nowel lantastyczno—nastrojowych Miasto księżyców (1924). Przed 
wojną ogłosił zbiór wierszy Wieczór na Wschodzie (1928). Był bli
sko związany z grupą poetycką Skamander. W  czasie II wojny 
światowej był urzędnikiem polskiego rządu emigracyjnego. Po 
wojnie został na emigracji. Autor m.in.: Tamten brzeg nocy (1942), 
Trzy poematy o Warszawie (1945), Wiersze emigracyjne (19Si).
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i nawet bez pociechy religijnej. Telegraficznie wyślę Ci 
pozdrowienia i życzenia, a mam nadzieję, że zdajesz 
sobie sprawę, jak wielką podporą są dla mnie Twoje 
myśli i Twoje uczucia. Odkąd dostałem Twoje pierw
sze listy, kochana, i listy dzieci, z początków paź
dziernika, mam tylko Twój telegram z zapowiedzią 
początku wakacji po pomyślnym zakończeniu roku 
szkolnego. Kolejne listy są pewnie jeszcze w drodze, 
a może czekają w Teheranie na pocztę lotniczą, która 
działa gorzej niż zwykle z powodu zimowej niepogo
dy. Pilno mi do wieści od Was, chciałbym wiedzieć 
o szczegółach Waszej instalacji.

Dziś jadłem obiad z Doomanem66, który wczoraj 
przyleciał z Teheranu jako radca w randze ministra 
pełnomocnego, w tym momencie charge i ’affaires. Mimo 
doświadczeń podobnych do moich po naszych ostat
nich przeżyciach na Dalekim Wschodzie jest pełen 
zapału i serdeczności wobec mnie, co bez wątpienia 
spowodowane jest również tym, iż jest to jego debiut 
w Z S R R  i że zależy mu na przyjacielskim wsparciu. 
Oczywiście, długo rozmawialiśmy o wszystkich na
szych wspólnych przyjaciołach i o zdarzeniach tego 
ostatniego roku. Grew67 uwija się, wydaje się bardzo 
pożytecznie, w rozmowach i oficjalnych spotkaniach

66 Eugene Hoffman Dooman (1890—1969) —  dyplomata. 
Radca prawny ambasady amerykańskiej w Tokio (193 7—1941)-
67 Joseph C. Grew (1889—1965) —  amerykański dyplomata. 
Był m.in. ambasadorem w Danii i Szwajcarii. W latach 1934— 
— I94I ambasador w Japonii, potem szef Departamentu Stanu 
w Waszyngtonie. Zaprzyjaźniony z Romerem od czasów tokij
skich.
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propagandowych w imieniu prezydenta jako przedsta
wiciel Stanów Zjednoczonych. Ona68 spędziła wiele 
miesięcy w Chile u córki i niedawno wróciła z nią do 
Ameryki Północnej. Wydaje się, że Grew zadał sobie 
ogromnie wiele trudu, by sprawić, żebyśmy byli ewa
kuowani z nimi i że w rezultacie mu odmówiono69. 
Byli przekonani, że przyjechaliśmy na nową placów
kę koleją transsyberyjską i nic nie wiedzieli o naszej 
afrykańskiej eskapadzie. Spróbuję do niego napisać, 
spróbuj również Ty do niej, adresując list na State De
partment w Waszyngtonie. Politis70 jest w Teheranie 
i liczy, że dołączy do nas jednym z najbliższych sa
molotów. Officer71 mianowany radcą nowego przed
stawicielstwa Australii w Z S R R  przyjedzie trochę 
później.

Teraz przejdę do moich własnych poczynań. Moje 
rozmowy dotyczące reorganizacji naszej działalności 
socjalnej i pomocowej rozwijają się w sposób dość za
dowalający. Wygląda na to, że atmosfera zdecydowanie 
się poprawiła, korzystam z tego, by rozwiązać po ko
lei nieskończoną ilość drobnych spraw, ale z których 
każda, szczególnie dla samych zainteresowanych, są 
na wagę życia. Mój radca Zawadowski wrócił w koń
cu z Lizbony. Zrobił na mnie dobre wrażenie. Wydaje 
się energiczny, zaradny, pełen dobrej woli i oddania.

68 Alice Grew —  zona ambasadora, wnuczka słynnego amery
kańskiego komandora Olivera Perryego.
69 Mowa o ewakuacji z Japonii.
70 A. G. Politis —  poseł grecki w Z SR R .
71 Keitłi Frank Officer ( lS 9 0 —1969) —  dyplomata australij
ski, charge d’affatres poselstwa w Z SR R .
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Wdraża się w nową pracę, a jego przyjazd pozwolił 
mi dokończyć reorganizację wszystkich służb i osta
teczny dobór personelu, który, od I stycznia, będzie 
się składał z radcy ambasady, 2 radców przedstawiciel
stwa, radcy finansowego, 5 pierwszych sekretarzy, 5 
drugich sekretarzy, 5 attache, attache wojskowego i jego 
zastępcy, około 45 urzędników niższej rangi i dwu
dziestki obsługi, odźwiernych, szoferów itd.72 Kiedyś 
opiszę Ci to w szczegółach. To dość skomplikowany 
mechanizm do zarządzania, zwłaszcza w otaczających 
nas warunkach i wobec bardzo delikatnej misji, która 
została nam powierzona.

A wraz z rozwojem zdarzeń najważniejsze proble
my, z którymi mamy do czynienia, narastają i pogłę
biają się coraz bardziej, co mnie martwi. Widzę tego 
dowód w wezwaniu, które dostałem, nagłego wyjazdu 
do Londynu, by tam wziąć na początku stycznia udział 
w ważnych debatach, które odbędą się natychmiast po 
powrocie naszego generała z Ameryki75 i które będą 
miały na celu zlecenie mi nowych rokowań z Moskwą. 
Cieszę się z tej okazji, bo nareszcie będę mógł poroz
mawiać z moim kierownictwem, choć oczywiście zda-

72 Pełny schemat organizacji patrz: B. Szubtarska, Ambasada 
polska,. s. 46 .
7- 29 listopada 1942 r. gen. Sikorski wyruszył w swoją trze
cią podróż do Stanów Zjednoczonych. Podstawowym celem 
wyjazdu były rozmowy z amerykańskim prezydentem, m.in. 
o dalszym prowadzeniu wojny, zachodnich granicach Polski, 
stosunkach polsko-sowieckich. Patrz szerzej: J. Lipski, E. Ra
czyński, S. Stroński, Trzy podróże gen. Sikorskiego do Ameryki, Lon
dyn I949 .
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ję sobie sprawę z ogromnej złożoności zadania, które 
mnie czeka i całej odpowiedzialności, jaka się z tym 
wiąże. Polecam się Twoim modlitwom. Bezpośrednia 
komunikacja lotnicza między Moskwą a Londynem 
jest w tej chwili w iazie rozważań i przygotowań, wy
daje się, że skorzystam z tej drogi dopiero przy po
wrocie. Będę musiał lecieć przez Teheran i Kair, skąd, 
jednym ogromnym skokiem poprzez opanowaną przez 
wroga Europę, dotrę do Londynu. Będę musiał opu
ścić Kujbyszew w dzień po Bożym Narodzeniu. Jak 
zawsze, telegraficznie zawiadomię Cię o moich ru
chach i poczynaniach.

Eugeniuszostwo Romerowie są teraz ciągle ze mną, 
ona [Zofia] zrobiła mój niezły portret ołówkiem, któ
rego fotografię Ci przyślę74 75. Zasmuciła mnie wieść
0 śmierci generała Ledóchowskiego'5. Dobre wieści 
telegraficzne i listowe od Maryli Kostrowickiej i Ziuty 
Czarnockiej.

Tulę Cię, kochana, do serca, Ciebie i kochane dzie
ci, moje wszystkie cztery jedyne i najdroższe skarby,
1 polecam Was opiece bożej.

Twój na zawsze, T.
[Tłumaczenie z francuskiego]

74 Portret patrz: Z dziejów Romerów na Litwie. „Pasmo czynności cią
giem lat idące...” wybór, oprać, i wstęp A. i A. Rosnerowie, epilog 
A. Romer, Warszawa 1992, s. 300 .
75 Włodzimierz Ledóchowski (1866—1942) —  generał Towa
rzystwa Jezusowego.
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L i s t  z  3 s t y c z n ia  1943  r . 

Kair76

K ochanie moje!
Telegrafowałem wczoraj do Ciebie obszernie z wia
domością, że dość nieoczekiwanie przyleciałem tutaj 
i że w czasie dwudniowego postoju w Teheranie mia
łem ogromną radość otrzymania tam równocześnie aż 
4 z Twoich kochanych listów: n[umery] 3, 4, 5 i 6, 
które odczytywałem wielokrotnie ze łzami wzrusze
nia, tęsknoty i wdzięczności. Zaginął zatem list Twój 
n[umer] 2, podobnie jak mój do Ciebie, pisany z Ka
iru 27 września, zdaje się nie doszedł. Teraz zacznę 
numerować moje listy (nie zaliczając do numeracji te
legramów) zgodnie z Twoim życzeniem, ażeby ułatwić 
kontrolę; nie czyniłem tego dotychczas, bo wiem, że 
to nie bardzo w Twoim stylu, a tak bym chciał przy
podobać Ci się we wszystkim, ale skoro sama to ro
bisz i uznać muszę, że w obecnych warunkach jest [to] 
naprawdę praktyczne, więc idę za Twoim przykładem. 
Nie umiem Ci powiedzieć, jak bardzo odnajduję Cie
bie całą w Twoich listach, w każdej myśli, w każdym 
wyrażeniu, i jak mi jesteś droga i bliska w każdym, 
szczególnie takim, i w pełnej świadomości najgłęb
szego uczucia, które nas łączy, a które z mojej strony 
opiera się zawsze i niezmiernie na admiracji i najczul
szym przywiązaniu do Ciebie! Twoje plany przylecenia 
na moje spotkanie do Kairu wzruszyły mnie szczerze

76 Zaraz po świętach Bożego Narodzenia ambasador Romer, 
uzyskawszy zgodę na wyjazd, udał się do Londynu.
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i poruszyły tym żywiej uczucie tęsknoty do Was, która 
nie opuszcza mnie nigdy. Ale kochanie moje najmilsze, 
sama chyba nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak mało 
realne są takie projekty. Nie mówiąc już nawet o trud
nościach materialnych i organizacyjnych, związanych 
z ich urzeczywistnieniem, zjechanie się w określonym 
terminie, przy takich odległościach, gdy tak jak ja, nie 
wie się o podróży wcześniej niż na jakieś 2 tygodnie 
przed podjęciem, a następnie zależy od warunków 
lotu, pogody itd. i zatrzymuje się na jednym miejscu 
w przelocie nie dłużej niż 2 —3 dni —  jest oczywistą 
niemożliwością. Pamiętasz zresztą, kochanie, jak zno
siłaś lot ze Lwowa do Warszawy, a raczej jak go nie 
znosiłaś i musisz zdać sobie sprawę z tego, jakim ry
zykiem byłaby w tym stanie rzeczy podobna próba. Po 
moich doświadczeniach stwierdzam, ze niebezpieczeń
stwa tych wielkich podróży lotniczych, nawet w czasie 
wojny, nie są duże. Ale jednak muszę nalegać na to, 
by w obecnych czasach ograniczały się one wyłącznie 
do mojej osoby w interesie naszej najbliższej rodziny, 
tym bardziej, że inaczej być nie może. Zrobiliśmy, ko
chanie moje najdroższe, pełną, nieograniczoną ofiarę 
z nas, z naszego domowego ogniska, z naszej tęsknoty 
niezmiennej, na rzecz obowiązku narodowego, spra
wy ojczystej, wiemy aż nadto dobrze, że nie są to dla 
nas próżne słowa, bo czujemy, ile to nas kosztuje, ale 
zarazem rozumiemy i odczuwamy, jak nas to szalenie 
podnosi i uszlachetnia. Więc nie starajmy się wytrą
cać siebie z równowagi iluzjami choćby najsłodszemi, 
ale nieziszczalnemi, które mogą tylko osłabić w nas 
wolę i odporność. Nie potrzebuję zapewniać Ciebie, że
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skoro tylko zaświta dla mnie pierwsza możliwość od
wiedzenia Was albo zjechania się z Tobą czy z Wami 
gdziekolwiek, to nie zabraknie mi ani przedsiębior
czości, ani energii, ani decyzji, aby sposobność taką 
w lot uchwycić. Na Nowy Rok i dzisiaj w niedzielę 
przystępowałem z myślą o Was do komunii św. W  ma
łym, nowym kościółku w pobliżu poselstwa. Czułem 
potrzebę tego, tern bardziej że —  jak wiesz —  w Kuj- 
byszewie nie mamy księdza ani żadnych pociech re- 
ligijnych z wyjątkiem własnych prywatnych, co jest 
szczególnie przykre w takich chwilach jak Boże Na
rodzenie. Otóż zagłębiając się myślą w nasze położe
nie, realizowałem jak bardzo, jak widocznie czuwa nad 
nami błogosławieństwo boże i przypisywałem to po 
części temu naszemu, ochotnemu poświęceniu. Wśród 
ogromnych odpowiedzialności oraz wielkich i małych 
trudności, o które wciąż w mojej pracy się ocieram, 
wśród niesłychanych cierpień ludzkich, którym się 
przyglądam i którym staram się przychodzić z pomo
cą, czuję ciągle tę dobrą gwiazdę nad sobą i to mi 
dodaje dużo otuchy. Dotyczy to również mojego zdro
wia, co do którego chcę Ciebie najzupełniej uspokoić. 
Miewam się bez zastrzeżeń jak najzupełniej dobrze. 
Klimat Kujbyszewa jest najwidoczniej zdrowy i służy 
mnie doskonale. Gdzie indziej, przy tak znacznych 
zmianach temperatury (wyjeżdżałem przy 20°C mro
zu) przeziębiłbym się łatwo; tam po powrocie z M o
skwy miałem raz tylko najzupełniej lekki, dwudniowy 
katar nosa, który minął bez żadnych komplikacji ani 

owy nie odczuwam, ból w koń- 
; się rzadszy —  raz na tydzień,

następstw. Bólów gł 
czynach palców stajt
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a może i mniej. Wasze witaminy uzupełniają niedo
statek jarzyn i owoców w odżywianiu, tak że na wadze 
musiałem przybyć. Codziennie —  chyba że śnieżyca 
przeszkadzała —  wychodziłem zaraz po obiedzie na 
pieszą przechadzkę godzinną lub nawet dłuższą, która 
dobrze mi robi. Uważam to za ważniejsze od drzemki 
poobiedniej, której ze względu na rozkład czasu nie 
uprawiam wcale, pomimo że ilość snu, na skutek re
gularnego, raczej wczesnego wstawania, mam raczej 
ograniczoną, zwłaszcza gdy wieczorami lektura albo 
rozmowy zaciągną się nieco. Zacytowana przez Ciebie 
maksyma Alfreda Bineta77 o chwilowym odroczeniu 
spraw lub decyzji w momencie zmęczenia lub spiętrzo
nych zbytnio pewnych trudności traha mi najzupełniej 
do przekonania. Praktykowałem ją wielokrotnie z po
wodzeniem w moim życiu, i nie zaniedbuję i teraz. 
Ostatnie miesiące mojej pracy były istotnie bardzo in
tensywne i mało pozostawiały możliwości wypoczyn
ku. Wszak musiałem poznać nowy, tak trudny teren, 
nowych ludzi, osobliwe warunki i zagadnienia, co już 
samo przez się wymagało dużego wysiłku. Teraz nie 
mogę oczywiście powiedzieć, żebym to wszystko miał 
już za sobą. Rosja, a zwłaszcza Z SR R , nie jest krajem, 
który poznać można w ciągu krótkich miesięcy, a poza 
tern, po zorientowaniu się w sprawach, następuje nie 
mniej ważny i trudny okres podejmowania rozwiązań 
i rozstrzygnięć. Ale cały mój duży personel mam już 
zasadniczo zorganizowany i aparat mam już dobrze

77 AU red Binet (1857—1911) —  francuski psycholog, współ
twórca pierwszego zestawu testów do pomiaru inteligencji.
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w ręku. Zaczyna on pracować sprawnie po mojej linii 
i w myśl moich wskazań. Wiem, że mam na ogół szczę
ście do ludzi. I w tym wypadku poszło mi dobrze i ła
two i sądzę, że nie będę daleki od prawdy, gdy powiem, 
że większość moich obecnych współpracowników, jeśli 
nie wszyscy, wskoczyliby za mną w ogień, może ponie
kąd dlatego, że czują, że zrobiłbym dla nich to samo. 
Stosunki mam więc pod tym względem doprawdy jak 
najlepsze. Poza tern zbytnia intensywność mojej pra
cy łagodzi poniekąd jej wielką różnorodność, tak pod 
względem skali zagadnień i osób, z któremi mam do 
czynienia, jak i samego rodzaju zajęcia (rozmowy, lek
tura, redakcja itd.), przyczyniają się do tego również 
rozjazdy i podróże. Ta ostatnia uwaga sprowadza mnie 
do tematu mojej obecnej ekspedycji lotniczej, która 
musi Ciebie mocno intrygować.

Już w drugiej połowie grudnia otrzymałem od Ra
czyńskiego78 telegraficzne zawezwanie mnie do Lon
dynu na pierwsze dni stycznia, dla wejścia w osobisty 
kontakt z powracającym z Ameryki premierem i przy
gotowania się do rozmów, które zlecone mi zostaną 
do przeprowadzenia w Moskwie, być może dla przy
gotowania nowych odwiedzin genjerała] Sikorskiego] 
w Z SR R , wybadałem więc niezwłocznie techniczne 
możliwości mojej podróży, dążąc do zredukowania do 
minimum przelotu do Londynu, tak, by stanąć tam 
na termin, a zarazem pozostawić sobie dość czasu na

78 Edward hr. Raczyński (1891—1993) —  dyplomata, polityk, 
m.in. kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1941— 
—194З), prezydent RP na uchodźstwie (1979—1986).
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zaawansowanie w dostatecznym stopniu rokowań pro
wadzonych przeze mnie w sprawie reorganizacji naszej 
sieci opiekuńczej nad rodakami w głębi Z SR R . Oka
zało się, że w tym terminie możliwości bezpośrednie
go przelotu stratosferycznego z Moskwy do Szkocji 
nie ma, musiałem zatem lecieć dłuższą drogą okrężną 
przez Teheran i Kair. Odlot z Kujbyszewa przewidziany 
był na 25 grudnia rano, ale z powodu warunków at
mosferycznych nastąpił z dwudniowym opóźnieniem. 
Rad byłem spędzić Wilię w licznym gronie współpra
cowników. Do stołu zasiadło nas tego wieczora około 
90 osób razem z całą służbą. Przed przełamaniem się 
opłatkiem z każdą z nich, wygłosiłem przemówienie, 
które niejednemu łzy na twarz wycisnęło, a i mnie sa
mego wzruszyło niemało w takiej chwili. Jakże miałem 
Was wtedy na myśli! Mieliśmy dużą, skromnie ubraną 
choinkę, doskonałą wieczerzę wigilijną z tradycyjnemi 
polskiemi potrawami, nastrój zrobił się bardzo cie
pły i miły, długo śpiewano kolędy i piosenki polskie, 
rozprawiano o bliskich. Miałem w pobliżu siebie obo
je Gieniów. Opuściłem zatem Kujbyszew 27 grudnia, 
zdając za naszej nieobecności kierownictwo ambasady 
w ręce przybyłego niedawno z Lizbony radcy Zawadow
skiego, który robi na mnie miłe pod każdym względem 
wrażenie i z którego jestem zupełnie zadowolony jak 
dotychczas. Nocowałem w Baku, poczem nazajutrz po 
południu wylądowałem bez przygód w Teheranie, gdzie 
przyjął mnie serdecznie i ugościł poseł Bader. Tam to, 
ku największej mojej radości, zastałem Twoje listy, które 
czekały na okazję do Kujbyszewa. Miałem zabawić tam 
tylko jeden dzień, ale z powodu niesprzyjającej pogody

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



84 Listy

odlot znów opóźnia się o jedną dobę. W międzyczasie 
odbyłem cały szereg narad i rozmów, z kilku nowemi 
współpracownikami, oczekującymi na wyjazd do Kuj- 
byszewa, z rozmaitemi interesantami i instytucjami, 
a także dyplomatami obcymi, wśród których, z poczci
wym Politisem, który sposobił się do wyjazdu w cha
rakterze posła do Z SR R . Keith Otficer wraz ze swym 
szefem miał tegoż dnia polecieć do Kujbyszewa, tak, 
że go już nie widziałem. Natomiast z Doomanem 
spotkałem się jeszcze w Kujbyszewie, gdzie opowia
dał mi o wielkiej aktywności propagandowo—politycz
nej Grew w Stanach Zjednoczonych. Jak widzisz, całe 
grono nas Tokijczyków znalazło się znowu razem na 
jednym miejscu. Prócz tego zwiedzałem także w Tehe
ranie nasze obozy uchodźcze i asystowałem w jednym 
z nich na jasełkach bardzo udatnych, i nawet szczerze 
wzruszających. Widziałem teź oczywiście Michalskich, 
którzy wciąż jeszcze czekają na wyjazd, choć mają już 
wszystkie potrzebne wizy. Ojciec nalega na ich przy
jazd wprost do Kanady, a ponieważ z niezrozumiałych 
dla mnie powodów wyjazd owych 500 sierot do Afry
ki Pol [u dniowej], ciągle się opóźnia (podobno statki 
zajęte są przewożeniem jeńców włoskich), przeto nie 
sprzeciwiałem się załadowaniu Michalskich pod opie
ką najstarszego z nich, 16— letniego Kazika, na statek 
w Suezie jadący wkoło Afryki do Nowego Jorku. Oma
wiam teraz tutaj te sprawy i przypuszczalnie uzyskam 
ostateczną decyzję w Londynie, poczem gromadka wy
ruszy w drogę, nie krępując już zapewne Ciebie. Z Te
heranu przeleciałem w jeden dzień do Kairu z krótkiemi 
postojami pod Bagdadem i w Lyddcie w Palestynie.
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Tam na lotnisku miałem miłą niespodziankę zoba
czenia zacnej Dziodzi, w mundurze wojskowym, wy
chudłej, ale dobrze wyglądającej i w dobrej formie, po 
dawnemu pełnej serdeczności. Mówiła mi, że chcesz 
ją ściągnąć do Ciebie, czemu głośno przyklasnąłem, 
uważając, że przyda jej się to bardzo po jej przejściach 
i że tern co opisze będzie mogła oddać duże zasługi, 
a że i Tobie jej towarzystwo dobrze zrobi. Pozostawi
łem do jej dyspozycji potrzebne środki na podróż lub 
ewentualny ekwipunek. Co do Twojego budżetu, który 
może tern być obciążony, ponieważ przypuszczam, że 
chyba ten projekt dojdzie naprawdę do skutku, spra
wa stoi tak, jak Ci telegrafowałem wczoraj, że na sku
tek pewnych zmian w mojej płacy, na moją korzyść, 
jestem w możności, poczynając od I stycznia r[oku] 
bieżącego] dawać Wam nie 100, jak dotychczas, ale 
120 funtów miesięcznie i ponadto 10 funtów dla p[an- 
ny] Mai. Ten dodatek 30 funtów wyrównam Ci przy 
następnym przekazie pieniędzy w marcu, wstecz za 
styczeń, luty i marzec. Tymczasem weź, co Ci będzie 
potrzeba z rezerwy. Myślę, że w ten sposób dacie sobie 
radę, a pamiętaj, że gdybyś potrzebowała czegoś ekstra, 
to zawsze mógłbym Ci coś jeszcze dosłać z Ameryki, 
ze złożonych tam pieniędzy. Ja mam na swoje potrzeby 
w Kujbyszewie dosyć. Poza Dziodzią był również na 
lotnisku w Lyddcie Józio Przewłocki, na którego twarzy 
przeżycia lat ostatnich większe zostawiły ślady. Ma on 
kłopoty, bo naraził się zwierzchnikom i przeniesiono 
go w stan nieczynny, ponieważ jego wiek nie odpowia
da już randze rotmistrza. Boli go to mocno. Staram się 
mu dopomóc w zrewidowaniu tej decyzji, ale nie wiem,
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czy to się uda. W  Kairze mieszkałem u Zazulińskiego, 
z którym rozmawia się dużo i interesująco. Spotykam 
też tutaj całą moc znajomych i przyjaciół, z Kaziem 
R[ussanowskim] na pierwszym miejscu. Dzięki dobrze 
Ci znanym właściwościom charakteru narobił on sobie 
i tutaj masę wrogów; Zażuliński spławił go z poselstwa 
i domaga się jego wyjazdu, a o nowy przydział gdzie in
dziej w obecnych warunkach nie jest łatwo. Tymczasem 
pracuje honorowo w Polskim Czerwonym Krzyżu, gry
wa wciąż i doskonale w tenisa, i prowadzi raczej świato
wy tryb życia w Kairze, w którym wojny nie znać wcale, 
a dobrobyt i obfitość wszystkiego są po prostu zdumie
wające. Widziałem też tutaj Michasia Kowalskiego79, 
bjyłego] wiceministra, który ładnie spisywał się do tej 
pory jako lotnik, a teraz wyjeżdża jako konsul generalny 
do Nairobi w Kenii z b[ardzo] interesującemu planami. 
Rozmawiałem z nim dużo i ciekawie. Cała jego rodzina 
wyszła z wojny obronną ręką, a nawet jego teść Jan Żół
towski, którego śmierć z ręki Niemców opłakiwaliśmy 
już nawet propagandowo w Tokio, jak może pamiętasz, 
żyje zdrów i cały, zaszyty gdzieś na wsi w Lubelskiem. 
Spotkałem też Olesia Rostworowskiego80, który jest 
adiutantem jednego z naszych generałów na Bliskim 
Wschodzie i przebywał właśnie na krótkim urlopie 
w Kairze. Opowiadał mi o swoich ciężkich przejściach 
w okresie naszej wojny w kraju, a następnie o zesłaniu 
na skraj północny w Rosji, skąd cudem jakimś wyszedł

79 Michał Wierusz—Kowalski —  kapitan Wojska Polskiego.
80 Aleksander Rostworowski —  oficer Wojska Polskiego. Brat 
Jana Rostworowskiego, męża Jadwigi, siostry Zofii.
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żywy i cały. U Bujnowskich zobaczyłem Stasia Romera 
przeniesionego również w stan nieczynny (tak jak Józio 
P[rzewłocki]), co nie przeszkadza mu jednak, dzięki 
otrzymywanemu skromnemu zaopatrzeniu oficerskie
mu, przebywać w Egipcie, rozglądać się tutaj i wyszu
kać sobie może z czasem jakąś użyteczną pracę. Bawi 
tu również cały szereg innych wojskowych naszych 
w służbie czynnej, m.in. M. Iżycki81, a także kilkuset 
junaków, dobrze prowadzonych i kształconych.

Od jutra poczynając spodziewam się lada chwila za
wezwania do dalszego odlotu, który zaprowadzi mnie 
wprost do Anglii. Termin jego i warunki otoczone są 
oczywiście zupełną tajemnicą i dlatego pisać o tern nie 
mogę. O moim przyjeździe do Londynu dam Ci znać 
telegramem. Nie wiem jeszcze, gdzie tam zamieszkam 
i jak się urządzę, ale przewiduję, że czas będę miał wy
pełniony maksymalnie, sadząc po ilości osób do zoba
czenia i spraw do załatwienia, nie licząc nawet tych, 
z któremi do mnie zwracać się będą. Liczę się z tern, 
że na tym nowym dla mnie terenie będę miał zada
nie niełatwe, ale bez wątpienia nader ciekawe i ważne. 
Mam nadzieję, że pójdzie to nieźle, bo przygotowany 
jestem nie najgorzej i —  jak wiesz —  nieprzyjaciół nie 
posiadam, a życzliwych wielu. Jeżeli uda mi się dole
cieć już w najbliższych dniach, to będę miał zapewne 
10 dni do 2 tygodni czasu przed powrotem premiera 
z Ameryki na zorientowanie się i załatwienie różnych 
spraw z poszczególnemi resortami. Potem nastą

81 M. Iżycki —  generał brygady, pilot, dowódca Sił Powietrz
nych RP.
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pią zasadnicze intensywne rozmowy na najwyższym 
szczeblu, w których wyniku przewiduję mój spieszny 
powrót do Z S R R  dla rozmów z Sowietami, o ile się 
tylko da, wprost ze Szkocji do Moskwy.

Takie są zatem moje ostatnie przeżycia i plany na 
okres najbliższy. Nie brak w nich, jak widzisz, ani emo
cji, ani wrażeń, ani rozmachu, ani odpowiedzialności. 
Ale przeciwstawiam temu ze swej strony tyle dobrej 
woli, wiary i zapału, że powinien z tego, pomimo wszel
kich trudności, wyjść jakiś użyteczny dla naszej sprawy 
koktajl. Wierz mi, kochanie najmilsze, że jeszcze wciąż 
opłakuję brak bezpośredniego, osobistego podtrzy
mania w mej pracy przez Ciebie, nawet w postaci tego 
codziennego obcowania, którego zbyt milczącą formę 
wyrzucałaś mi czasem i słusznie, to jednak nieustanna 
myśl o Was jest przecie dla mnie stałą zachętą i otuchą.

Załączam list od Zosi Cieniowej wraz z tekstem jej 
ulubionej modlitwy oraz fotografię mego zrobionego 
przez nią portretu ołówkowego. Oddzielnie, drukiem 
lotniczym poleconym posyłam Ci jednocześnie dwa nu
mery naszego tygodnika kujbyszewskiego, wydawanego 
dla Polaków w Z SR R  przez ambasadę. Jeden z nich za
wiera mój apel powitalny do rodaków, o którym pisałem 
Ci już kiedyś, a którego treść zainteresuje Was zapewne82 83. 
Wysyłam także mały tomik wierszy St[anisława] Baliń
skiego, które wzruszą Was zapewne nie mniej niż mnie.

82 T. Romer, List do Polaków, „Polska” nr 17(19) z 25 X I 1942 r„
s. 1—2. Odezwę udało się również opublikować w końcu listopada 
1942 r. w formie osobnej broszury, Patrz szerzej: S. Stępka, List 
ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Romera do Polaków w ZSRR, 
„Studia Historyczne”, R. X XX IV , 1991, z. 4, s. 627—63 8.
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A teraz już kończę ten mój długi list, którym stara
łem się wynagrodzić i Wam, i sobie niemożność częstego 
korespondowania z Tobą i w którym zamknąć pragnę jak 
najwięcej interesujących Was wiadomości. Obawiam się, 
że w Londynie nie znajdę dość czasu na równie obszerną 
relację, którą będę musiał chyba odłożyć na później. Tym
czasem ściskam Ciebie i całuję, moje Ty kochanie najmil
sze, z całej duszy i z głębi mego przywiązania do Ciebie, 
naszą kochaną trójkę do serca tulę i polecam najgoręcej 
Was wszystkich opiece i błogosławieństwu Opatrzności. 
O zbliżających się urodzinach kochanej Itulki specjalnie 
pamiętałem, jak telegrafowałem. Bardzo interesują mnie 
jej studia muzyczne. Cieszę się z tego, że Renia znajduje 
czas na lekturę w języku włoskim. Ja zadziwiająco szyb
ko przypominam sobie rosyjski, tak że już nawet prowa
dziłem samodzielnie rozmowy polityczne w tym języku, 
a czytam wszystko bez trudności. Imponuje mi łacina 
kochanej Albetki. Pannie Mai uprzejme pozdrowienia. 
Raz jeszcze serdeczności dla wszystkich, zawsze Twój T.

Widziałem tu również w tym samym położeniu co 
Stasia Romera, Józefa Wołodkowicza, którego, jak pa
miętasz, staraliśmy się ściągnąć do Tokio z Wilna.

L ist  z  9 s t y c z n ia  1943  r . 
Kair

Nieoczekiwanie pobyt mój tu się przedłuża już po
nad 8 dni, niezależnie od mojej woli. Wyjazd z dnia
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na dzień jest odkładany, a nawet, z powodu dość de
nerwującej szarpaniny, była mowa o zmianie trasy 
mojej kolejnej podróży w taki sposób, który by mnie 
nieco przybliżył do was. W  końcu wydaje się, że nic 
z tego nie będzie, i właśnie zapowiedziano mi, że dziś 
opuszczam Kair, co pozwoli mi spotkać się pojutrze 
z Edwardem i na pewno wyprzedzić generała, którego 
powrót jest oczekiwany w połowie stycznia.

Po moim przyjeździe tutaj 3 stycznia, napisa
łem do Ciebie długi list, w którym zdałem Ci sprawę 
ze wszystkich nowin, opisałem przejazdy, i w którym 
pisałem Ci o radości, którą odczułem na widok czte
rech Twoich drogich listów, które zastałem podczas 
mojego krótkiego pobytu w Teheranie. Wysłałem Ci 
też, poleconą przesyłką lotniczą, 2 numery nasze
go kujbyszewskiego tygodnika polskiego, w jednym 
z nich jest pełny tekst mojego pierwszego apelu do 
rodaków w Z SR R . W tej samej przesyłce znajdowa
ły się: tomik poezji Stjanisława] Balińskiego, o któ
rym Ci już pisałem w jednym z poprzednich listów, 
a także trzy nożyki do papieru dla naszych dziew
czynek, wykonane w Tobołsku85 z kłów prehistorycz
nych mamutów. Ten oryginalny upominek dostałem 
od rodziny, składającej się z ojca, matki i trojga dzieci 
w wieku naszych, którzy piechotą dotarli z tegoż mia
sta aż do nas, przebywając dystans ponad 3 tysięcy 
kilometrów w ciągu niemal 6 miesięcy, bez żadnych 
środków [do życia], bocznymi drogami, żeby uniknąć

90 Listy

Miasto w południowej Rosji.
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wszelkich formalności administracyjnych84. Wszyscy 
mieli się w chwili przybycia zadziwiająco dobrze, choć 
cali w łachmanach. Zajęliśmy się nimi, oczywiście, jak 
tylko mogliśmy i umieściliśmy w sąsiedniej osadzie, 
w bardziej znośnych warunkach. Mam nadzieję, że 
wszystkie moje poprzednie przesyłki wraz z telegra
mem, który wysłałem Ci po przyjeździe do Kairu, 
dotarły do Ciebie i że dadzą Ci odczuć całe moje 
ogromne i nieustające uczucie, którym Ciebie kocha
na, i dzieci, bez przerwy otaczam.

Ten nieoczekiwany i przedłużający się przystanek 
w Kairze pozwolił mi wypocząć fizycznie i przygoto
wał mnie do zapracowanych dni, które wkrótce mnie 
czekają. Pogoda tu piękna i po Kujbyszewie cieszę się 
słońcem, szeroko otwartymi oknami, długimi pie
szymi spacerami bez płaszcza. Mogłem też porobić 
sporo przydatnych sprawunków, bo Kair jest obecnie 
jednym z nielicznych zakątków świata, gdzie jeszcze 
można dostać niemal wszystko po stosunkowo przy
stępnych cenach. Między innymi poszedłem za Two
ją radą, skontrolowałem i zmieniłem na mocniejsze 
okulary do pracy. Kazimierz Rjussanowski] towarzy
szy mi wiernie w większości wypraw po zakupy. Od

84 Po ogłoszeniu 12 sierpnia 1941 r* amnestii dla obywateli 
polskich wielu zesłańców, aby poprawie warunki bytu, zaczęło 
opuszczać północne rejony Z S R R  i udawać się na południe, 
gdzie spodziewali się lepszych warunków życia i łagodniejszego 
klimatu. Na południu miała tworzyć się również Armia Polska, 
co było kolejnym argumentem do wyruszenia w drogę całych 
rodzin. O migracji patrz szerzej: D. Boćkowski, Czas nadziei..., 
s. I92- 205 .
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ostatniego listu wciąż spotykam starych znajomych. 
Między nimi panią Drymmer85, w mundurze, wy-

werwy i
która każe przekazać Ci tysięczne wyrazy pamięci. 
Kieruje Y.W.C.A.86 na Bliskim Wschodzie, bardzo 
aktywnie opiekuje się polskimi sierotami i zajmuje 
się innymi podobnymi pracami, zaś jej mąż, będący 
na indeksie, nieprzyjęty do naszej armii, na próżno 
gryzie wędzidło w Palestynie. Jadłem obiad u John- 
stona, przyjaciela Michałowskiego87 i aktualnego 
sekretarza tutejszej ambasady brytyjskiej. Długo 
wspominaliśmy nasze wspólne czasy w Tokio. Nato
miast nie miałem okazji zobaczyć się z Aleksandrem 
Kirkiem88, który jest Ministrem Stanów Zjednoczo
nych w Egipcie i który, jak się wydaje, nie zmienił 
się od czasu, gdy go poznaliśmy w Rzymie, tyle, że 
stracił w tym czasie matkę.

Ściskam Cię, kochana, z głębi serca, które Cię stale 
ubóstwia, i całuję wraz z Tobą nasze kochane dzieci, 
wszystkie cztery polecając bożemu błogosławieństwu. 
Wczoraj z okazji urodzin Ituli, wysłałem jej kolorową

85 Halina Trzcińska—Drymmerowa (1903—19 §7) — żołnierz 
POW, żona Wiktora Tomira Drymmera (1896—1975), dyplo
maty, kapitana Wojska Polskiego. Po wojnie wyemigrowali do 
Kanady.
8b Young Women’s Christian Association —  światowa organi
zacja kobieca założona w 1855 r. w Wielkiej Brytanii, do dziś 
działa na rzecz kobiet.
87 Roman Michałowski —  radca ambasady RP w Tokio.
88 Aleksander Kirk —  amerykański dyplomata, przed II wojną 
światową m.in. sekretarz stanu USA.

ogromnie nam serdeczną,
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kartkę pocztową i specjalnie poszedłem do kościoła 
pomodlić się w jej intencji. Pozdrowienia dla panny 
Mai. Twój zawsze, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  15 styczn ia  1943  r .
Kair

K ochana moja!
Już dwa tygodnie zleciały na czekaniu, na potupywa- 
niu z niecierpliwości, bo generał już wrócił i każda 
godzina tam byłaby dla mnie cenna, a tu mijają dni na 
przymusowym wypoczynku. Dwa razy dziennie do
wiaduję się, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają 
odlot, ale ponieważ podróż mam odbyć w doborowej 
kompanii i w warunkach niemal absolutnego bezpie
czeństwa, nie mam się co skarżyć i protestować. Wy
uczona i nabyta na Dalekim Wschodzie umiejętność 
rezygnacji, dobrze mi w tych okolicznościach służy, 
a poza tym, czymże się denerwować? Tymczasem za
cząłem zapisywać tematy rozmów, które mnie czekają, 
i to ćwiczenie, prócz tego że zajmuje mi czas, bardzo 
mi się przydaje, by doprecyzować i jasno zdefiniować 
moje poglądy. Przypuszczam, że wkrótce mi się to 
przyda, bo nie tracę nadziei, że z godziny na godzinę 
mogę odlecieć i że podróż będzie szybka.

Mam nadzieję, że dostałaś telegram, który wysta
łem 2 stycznia po przyjeździe do Kairu i polecone listy 
lotnicze, nr I z 3 stycznia i nr 2 z 9 stycznia. Wysła
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łem Ci też poleconą przesyłką lotniczą tekst mojego 
apelu do rodaków w Z SR R , tomik uroczych wierszy 
St[anisława] Balińskiego i syberyjskie prezenciki dla 
dziewczynek. Również kartkę pocztową z życzeniami 
dla drogiej Itulki w dniu urodzin. Ja teraz skazany je
stem na długi brak nowin od Was, które czekają na 
mnie w Teheranie albo nawet w Kujbyszewie. Jednak 
mam nadzieję, że utrzymamy kontakt telegraficzny, 
kiedy przyjadę do Edwarda i kiedy będę pewien, że 
spędzę u niego trochę czasu.

Zona attache naszego tutejszego przedstawiciel
stwa, pani Maliszewska, dostała niedawno list od pani 
Dembickiej, która jej donosi, że podjęłaś się przejąć 
po niej obowiązki delegatki Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Afryce Południowej89. Bardzo się cieszę, bo

89 Zofia w Johannesburgu podjęła pracę jako delegatka Pol
skiego Czerwonego Krzyża. Jej zaangażowanie pozwoliło m.in. 
zorganizować akcję wysyłania paczek do polskich jeńców w nie
mieckich oflagach. Poza tym Zofia starała się organizować po
moc dla polskich żołnierzy i dzieci, którzy przebywali w Afryce. 
Relacja Teresy Romer: „Pamiętam wspólne pakowanie paczek. 
Szycie bandaży dla naszych wojskowych, rannych w czasie kam
panii północnoatrykańskiej. I odwiedzanie rannych oficerów 
polskich leczonych w szpitalu polowym w Baragwanath, pod Jo- 
hannesburgiem. Jechałyśmy tam z Mamą autobusem, poprzez 
bardzo biedne afrykańskie osiedla, tzw. townsbtps. Rożne były 
tormy pomocy tym wojskowym: kontakt z personelem, tłuma
czenie z angielskiego, załatwianie formalności. Pisanie listów 
do rodzin, rozmowa itp. [...] Inna sprawa to były odwiedziny 
(nocna jazda pociągiem) dość sporego obozu w Oudtshoorn, 
zorganizowanego dla dzieci uratowanych z Rosji, duze baraki, 
wielka hala jadalna, polska szkoła, wspaniałe nauczycielstwo [...] 
bardzo wstrząsające wspomnienie”.
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jestem przekonany, że świetnie wypełnisz to zadanie 
i że będziesz umiała stać się najbardziej pomocną, 
zwalczając w ten sposób tęsknotę naszej rozłąki, którą 
ja też odczuwam, i to jak!

Przypomniałem sobie, że nie odpowiedziałem Ci 
jeszcze w sprawie 40 funtów, które wysłałem dodatko
wo w celach dobroczynnych. Jest to ekwiwalent sumy 
z Twojego fundusiku z Szanghaju przeznaczonego 
na pilną pomoc najbardziej potrzebującym rodakom. 
Zrób z nimi, co uznasz w tej dziedzinie za stosowne.

Jeśli chodzi o małych Michalskich, których prze
jazdem spotkałem w Teheranie, wszystkie mają wizy, 
a ich ojciec chce, by pojechali do Kanady. Jednak, 
według informacji, które tu zebrałem, taka podróż 
w obecnych czasach jest niezwykle skomplikowana 
i kosztowna. Nie wiem, czy Bank Polski zechce wziąć 
na siebie odpowiedzialność. Wysłałem telegram z ko
niecznymi informacjami, i sadzę, że będę miał okazję 
sam tam porozmawiać i uzyskać ostateczną decyzję. 
Jeśli powrócimy do projektu południowoafrykańskie
go, uprzedzę Cię, a odpowiednie fundusze na insta
lację i utrzymanie dzieci będą naturalnie przekazane 
do Twojej dyspozycji. Najstarszy zapewne niedługo 
zaciągnie się do naszych sił zbrojnych. Marzy o lot
nictwie, ale ponieważ ma zaledwie 17  lat, kursy przy
gotowawcze, techniczne, być może w Kanadzie, zdają 
mi się niezbędne.

Uprzedzałem Cię już, że po I stycznia będę mógł 
przekazywać Ci dodatkowo co miesiąc 20 funtów 
i ponadto 10 funtów miesięcznie dla panny Hubisz. 
Myślę, że będą Wam potrzebne zwłaszcza, kiedy
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przyjedzie Dziodzia i, dzięki zmianom, jakie zaszły 
w moim budżecie, będę mógł robić to bez żadnej trud
ności. Tak chciałbym znać więcej szczegółów Waszej 
nowej instalacji i warunków życia. Może mogłabyś mi 
przysłać kilka fotografii?

Ściskam Cię z całego serca, ukochana, wciąż o To
bie myślę, uwielbiam, czerpię z Twoich uczuć siły, jakie 
moje tutejsze zadanie wymaga. Niech Bóg błogosławi 
Ciebie i kochane dziewczynki.

Twój na zawsze, zawsze T.
[Tłumaczenie z francuskiego]

List z 31 s t y c z n i a  1943  r .
Londyn

lrozsza,^Najdr
Od 12  dni jestem tu w takim wirze pracy, narad 
i rozmów, że z wielką trudnością znajduję w końcu 
chwilkę na list do Ciebie. Moje myśli i uczucia są zaw
sze z Tobą, a Twoje mnie wspierają. Tylu przyjaciół 
mile dopytuje się o Ciebie, począwszy od prezydenta 
R[aczkiewicza]90, i interesują się Twoją pracą w Czer
wonym Krzyżu, aż miło mi z tego powodu. Liczyłem,

90 Władysław Raczkiewicz (1885—1947) —  polityk, działacz 
społeczny. Pełnił m.in. funkcję ministra spraw wewnętrznych 
wiatach 19 2 1 , 1925—1926 , i 1935—1936), był woj ewodą  ̂nowo
gródzkim, wileńskim, krakowskim, pomorskim. Prezes Świato
wego Związku Polaków z Zagranicy (1934—1939) oraz prezy
dent RP na uchodźstwie (1939—1947)-
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że będę mógł zostać w Londynie aż do drugiej poło
wy lutego, ze względu na opóźniony przyjazd i na
gromadzenie czekającej mnie tu roboty. A tu właśnie 
moi gospodarze, jak to mają w swoim paskudnym 
zwyczaju, prędko skorzystali z mojej nieobecności 
nie tylko, żeby anulować wszystko, co obiecali przed 
wyjazdem, ale nawet zakwestionować możliwość dal
szego niesienia pomocy deportowanym91. Najwyraź
niej sukces uderzył im do głowy92. Ale to poważna 
i bolesna sprawa, która do głębi dotyka moją misję 
i nasze obecne stosunki i przyszłe sąsiedzkie, łącznie 
z palącym problemem związanym z naszymi ukocha
nymi Kresami. W  tej sytuacji wracam pospiesznie 
na stanowisko, zaczynając od razu od stolicy, gdzie 
czekają mnie rozmowy bez wątpienia najważniejsze 
w moim życiu i najbardziej nabrzmiałe dla nas kon

91 W  czasie nieobecności ambasadora Romera w Z S R R  mia
ło miejsce wydarzenie ogromnej wagi dla stosunków polsko— 
—radzieckich i obywateli polskich w Z SR R . 16 stycznia 1943 r. 
rząd radziecki podjął decyzją, ze wszyscy zamieszkujący 1—2 
listopada 1939 r. na terytorium tzw. Zachodniej Ukrainy i Za
chodniej Białorusi zostają uznani za obywateli radzieckich. 
Zapoczątkowano w ten sposób tragedią wielu tysiący polskich 
obywateli, skazanych na przymusową paszportyzacją. Tak rady
kalna zmiana radzieckiego stanowiska w sprawie obywatelstwa 
mogła zaskoczyć, nie tylko ambasadora Romera. Tym bardziej, 
iż przed wyjazdem uzyskał zapewnienie, ze w czasie jego nie
obecności w Z S R R  „nie nastąpią żadne fakty dokonane, które 
mogłyby utrudnić wzajemne starania o polepszenie stosunków 
polsko-sowieckich”, T. Romer, Moja misja jako ambasadora RP 
w Związku Sowieckim, „Zeszyty Historyczne”, z. 30 , Paryż 1974, 
s. 14 1 .
92 Mowa o zwyciąstwach pod Stalingradem.
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sekwencjami. Oddaję się w opiekę Bogu i Waszym, 
całej czwórki, modlitwom, ufając ich mocy.

W  ten sposób moje ostatnie dni pobytu w Londy
nie są nerwowe i napięte, bo w każdej chwili mogę zo
stać wezwany do wyjazdu. Mam nadzieję, że warunki 
atmosferyczne dadzą mi łaskawie nieco dodatkowego 
wytchnienia. Długo i serdecznie rozmawiałem z pre
zydentem [Raczkiewiczem] i generałem [Sikorskim], 
również w zaciszu domowym, a wielokrotnie spoty
kałem, poza tym, większość naszych znaczących oso
bistości cywilnych i wojskowych. Wydaje mi się, że 
moje solidne i szczegółowe cxposc, czy to w Radzie 
Ministrów, czy w Radzie Narodowej, czy też gdzie 
indziej, choć nieraz improwizowane, odniosły suk
ces wykraczający poza ich wagę i moje oczekiwania. 
Nie było głosów przeciwnych ani żadnej opozycji, 
pomimo wszystkich niebezpieczeństw [czyhających] 
na grząskim gruncie95. Jednomyślność ta podtrzy
muje mnie na duchu, jestem zadowolony, zwłaszcza 
wiedząc, że nadzwyczajna trudność mojej pracy spo-

9’ Potwierdził to w swoich wspomnieniach Raczyński: „Ro
mer został przyjęty przez londyńską Polonię bardzo życzliwie. 
»Nowy reżym« skłonny jest traktować tego M SZ —owca lepiej 
niż innych kolegów, jako »swego«, tj. ofiarę poprzedniego reży
mu, nie bez pewnej dumy, że obok miernot może się poszczycić 
autentycznym dyplomatą i dżentelmenem. Socjalistów wzrusza 
instynkt społeczny Romera, krytykom zaś nie miał czasu się na
razić”, E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. .., s. 162 ; Patrz też: 
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 5; Wrze-  

steń 1942 — lipiec 1943, red. nauk. M. Zgórniak, oprać. W. Rojek, 
współ. A. Suchcitz, Kraków 2 0 0 1 , s. 240 .
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tyka się ze zrozumieniem i to, że nie oczekują ode 
mnie cudów. Z drugiej strony wyniki podróży na
szego drogocennego ptaka w okolice Grew wydają się 
bardzo zachęcające i są dla mnie szczególnie cenne, 
jeśli potrafimy wszyscy zachować cierpliwość i spo
kój w trudnych chwilach, które czekają lub powinny 
nas czekać94. Widziałem prawie wszystkich przyjaciół 
z Mita Tsuna Machi95 i od Rossetów96, i całą masę 
innych. Na kilka dni wpadł do mnie Bronek w mun
durze. Levittoux jest bardzo ceniony, awansował na 
pułkownika, ma wysokie stanowisko o wysokim stop
niu zaufania. Wszyscy bardzo pożytecznie pracują 
w warunkach raczej zadowalających. Od wszystkich, 
nawet najskromniejszych, dochodzą mnie wzruszające 
znaki zaufania i sympatii. Jestem zmieszany i zaże
nowany, bo zwiększają moralny ciężar mojej odpo
wiedzialności. Ściskam Cię, ukochana, Ciebie i dzieci 
z całego wielbiącego Cię serca i polecam Was boskiej 
opiece. T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

94 Mowa o wizycie premiera Sikorskiego w USA.
95 Reprezentacyjna rezydencja w Tokio, w której mieściła się 
do I94I r. ambasada RP.
96 Stanisław Rosset i jego żona Maria Felicja.
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L i s t  z  9 l u t e g o  1943 r .
aerogram97
Londyn

K ochana,
Jak ci już wczoraj telegrafowałem, jestem w Londy
nie. Podróże są wciąż niepewne, kiedy używa się tych 
najszybszych środków [lokomocji]. Korzystam z tego 
oczekiwania i kończę masę spraw, które wielki po
śpiech kazał zawiesić. Tymczasem zadanie, które mnie 
czeka, niestety tylko się komplikuje wraz z rozwojem 
sytuacji i będę potrzebował wiele szczęścia, żeby nie 
przegrać. Liczę na pomoc z niebios i na Twoje serdecz
ne myśli, które dają mi odwagę i mnie wspierają.

Z przyjemnością zobaczyłem się z Józefem Lip
skim98 99, który wrócił przedwczoraj ze Stanów Zjedno
czonych z bagażem ciekawych i cennych dla mnie nowin. 
Jeśli chodzi o te prywatne są mniej pocieszające. Stefan 
Michalski, który wraca wkrótce jako wysłannik do Afry
ki Północnej i który liczy na ściągnięcie do Ciebie dzie
ci, pisze, że Marysia Podoska" rozwiodła się z Józiem 
i wzięła cywilny ślub z niejakim Rathausem, Żydem, 
dawnym funkcjonariuszem M SZ, którego poznała przy 
okazji ich wspólnej pracy propagandowej w radio. Ocze

97 To składana kartka z klejem na marginesach służąca do pisania 
listów przeznaczonych do wysłania pocztą lotniczą. Na jednej stro
nie pisze się list, a po złożeniu i zaklejeniu kartka tworzy kopertę.
98 Józef Lipski (1894—1958) — dyplomata, przyjaciel Romera 
od czasu studiów w Szwajcarii, w dyplomacji od 1919 r., m.in. 
poseł i ambasador w Berlinie (1933—1939).
99 Maria Podoska —  bratanica Tadeusza, córka jego brata Macieja.
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kuje ona dziecka w trudnych moralnie i materialnie wa
runkach, skomplikowanych jej stanem zdrowia. Nie są
dzi nawet, że mogłaby napisać do swojej rodziny. Zal mi 
jej, ale mogę ją tylko potępić, naturalnie bez rozgłosu.

Mój pobyt tutaj był pod wszystkimi względami 
bardziej niż zadowalający. Wyjeżdżam dobrze z dużą 
wiedzą i mocnym poparciem. Gdybyż tylko to mogło 
wystarczyć! Wszyscy nasi tutejsi liczni przyjaciele, mię
dzy innymi Craigowie100 i Thurnheerowie101, Jasińscy102 * 
itd., itd. otoczyli mnie serdecznością, a Tobie przeka
zują najlepsze pozdrowienia. Z prezydentem R[aczkie- 
wiczem] na czele, który okazał się wyjątkowo serdeczny. 
Całuję Cię z całego serca, zawsze i tylko Tobie oddany, 
i błogosławię Ciebie i kochane dzieci. Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  12 lu te g o  1943  R. 
Gdzieś w Szkocji105

N a jd  roższa!
Wyjechałem z Londynu we wtorek 
kam tu na dogodne warunki, żeby szybko ruszyć 
w dalszą drogę. Na dworcu powitał mnie Genko Vi-

wieczorem i cze-

100 Sir Robert Craigie (IS 83 —1959) —  ambasador angielski 
w Tokio (1937— I94I) i jego żona.
101 Prawdopodobnie mowa o szwajcarskim dyplomacie Walterze 
Thurnheerze i jego zonie.
102 Witold Jasiński i jego żona.
I0J Brak dokładnego określenia miejsca ze względów bezpieczeństwa.
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rion104 i upewniwszy się, że mamy co najmniej dzień 
do dyspozycji, zawiózł mnie do siedziby polowej ge
nerała Sikorskiego]105, dokąd ten ostatni był uprzej
my mnie zaprosić, choć sam był nieobecny. To właśnie 
Genko zajmuje się siedzibą i ją pilnuje. W  ten sposób 
miałem okazję szybko przebyć samochodem tę dość 
rozległą, piękną krainę i spędzić wieczór, noc i na
stępny ranek w starym i ciekawym szkockim zamku, 
otoczonym wspaniałym parkiem i bardzo charaktery
stycznym pod każdym względem. Zabrałem ze sobą tę 
ostatnią wizję zachodniej cywilizacji przed ponownym 
zanurzeniem w mój świat i w zwyczajną pracę.

A teraz korzystam z chwil samotności i spokoju, które 
mi zostały, czytam od nowa i przygotowuję się do trud
nych rozmów, które mnie niedługo czekają. Ale nie chcę 
przepuścić ostatniej okazji napisania do Ciebie nieco swo
bodniej i drogą stosunkowo szybką. Nie wiem, jak wyra
zić, jak bardzo ten zastępczy kontakt z Tobą jest mi drogi 
i niezbędny zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczyna się nowa 
faza mojej działalności, pełna trudów i niepewności.

104 Eugeniusz de Virion (1898—1952) —  oficer zawodowy 
Wojska Polskiego. Cioteczny siostrzeniec Romera. Brał czynny 
udział w wojnie z bolszewikami w 1920  r. Ukończył Szkołę Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu. W  latach 1925—1927 studio
wał w Paryżu w Szkole Nauk Politycznych. W  1938 r. w stopniu 
rotmistrza został przeniesiony służbowo do Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego w Warszawie. We wrześniu 1939 r. dostał się 
do Francji, a następnie do Anglii, gdzie pełnił funkcję komen
danta kwatery polowej gen. Sikorskiego w Szkocji. Pracował na
stępnie w Instytucie Historycznym Generała Sikorskiego.
Iu! Siedziba połowa gen. Sikorskiego mieściła się najprawdopo
dobniej we wsi Findogask niedaleko Perth, Szkocja.
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Stawiam wszystkiemu czoła z wiarą i odwagą, któ
rą Tobie szczególnie zawdzięczam, czując wciąż Twoją 
serdeczność, która mnie nie opuszcza i która równa jest 
moim uczuciom, a to które jest dla mnie najpewniejszym 
i najbezpieczniejszym wsparciem na tym podłym świecie.

Z sercem nieodmiennie pełnym Ciebie, wyruszam 
ze spokojnym sumieniem, wierząc, że wykonałem tu 
dobrą robotę i mając nadzieję na jej kontynuowanie 
tam, jeśli Bóg pozwoli. Wszystkie Was cztery błogo
sławię, Ciebie, ukochana, całuję z całego serca, Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  15 l u t e g o  1 9 4 3  r . 
Gdzieś w Szkocji106

t_Jkochanie moje!
Zdaje się, że to ostatni dzień naszego wyczekiwa
nia w Szkocji, nie mogę go zakończyć bez napisania 
stąd po raz ostatni listu do Ciebie. Te nieoczekiwane 
i wymuszone wakacje dobrze wpłynęły na mój stan fi
zyczny i intelektualny po ciężkich dniach w Londynie 
i przed tym, co mnie czeka tam. Długo i dobrze spa
łem, ukoiłem nerwy, dużo rozmyślałem i rozerwałem 
się nieco lekturą wielu aktualnych numerów „Readers 
Digest”107, które sympatyczny amerykański generał

106 17 lutego 1943 r. Romer wyleciał ze szkockiego lotniska 
w Prestwick bezpośrednio do Moskwy.
107 „Reader’s Digest” —  amerykański miesięcznik wydawany 
w' Stanach Zjednoczonych od 1922 r.
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zechciał mi ofiarować. Moje zdrowie jest doskonałe, 
w ciągu trzech tygodni w Londynie tylko raz uciekłem 
się do aspiryny, żeby zażegnać małe niedomagania, 
o których wiesz. Nasza walcząca młodzież zrobiła na 
mnie doskonałe wrażenie108. Dałem Ci już kilka przy
kładów w poprzednich listach, dorzucę tu jeszcze na
zwisko Twojego sympatycznego kuzyna Stanisława Bo
guszewskiego109, który wiele razy do mnie zachodził, 
poważnego, pracowitego, ciekawego; bardzo aktywnego 
Stasia Grocholskiego110, syna Zdzisława i Marych- 
ny; Jana Hempla111, zięcia Eugeniusza Romera itd., 
wszyscy pełni życia i energii. Generał S [ikorski] chciał
by, żebym wszedł tu w osobisty kontakt ze wszystkimi 
siłami zbrojnymi, by zorientować ich w mojej dziedzi
nie pracy, która ich wszystkich interesuje. Niestety, mój 
pobyt w Zjednoczonym Królestwie nie może być prze
dłużony z uwagi na komplikacje, które wymagają mej 
obecności w mojej placówce, mogłem więc tylko złożyć 
krótką wizytę w naszej eskadrze strzelców powietrz

108 Po klęsce Francji w Szkocji rozpoczęto formowanie I Korpu
su Polskiego pod dowództwem gen. Mariana Kukiela. 5 sierpnia 
I940 r. zawarto polsko—brytyjską umowę wojskową, która okre
ślała status Polskich Sił Zbrojnych. Od 1940 do wiosny 1941 r. 
zdołano utworzyć także 13 dywizjonów myśliwskich i bombo
wych oznaczonych numerami od 3 00 do 3 09 i od 3 15 do 318.
109 Stanisław Boguszewski (1917—1980) —  cioteczny brat Zofii. 
Według relacji Teresy Romer oryginał, walczył w dywizji gen. Sta
nisława Maczka w hdolandii, wyemigrował do Kanady, gdzie zmarł.
110 Stanisław Grocholski ( 19 12 —2002) —  syn Zdzisława Gro
cholskiego i Marii Sołtan, daleki krewny Romerów.
111 Jan bdempel —  mąz Zofii Romerówny, najstarszej córki Eu
geniusza Romera i Zofii Romer z Dembowskich.
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nych. Zrobiła na mnie głębokie wrażenie i pozostawiła 
niezapomniane wspomnienie wszystkich tych mło
dych ludzi, dosłownie zawieszonych pomiędzy życiem 
a śmiercią, wspaniałych odwagą i oddaniem, wykuwa
jących naszą przyszłość swoim poświęceniem! Sam 
ich widok potwierdza pierwsze słowa naszego hymnu 
narodowego. Ściskam Cię, ukochana, z całego serca, 
równie mocno, jak Cię uwielbiam, i polecam Cię wraz 
z kochanymi dziećmi opiece Boga. Twój na zawsze, T.

[T łu m aczen ie  z francuskiego]

L i s t  z  5  m a r c a  1 9 4 3  R. 
Moskwa

U kocha na!
Mam okazję napisać do Ciebie poprzez Londyn, spie
szę się, by skorzystać z tej rzadkiej okazji. Pozwól 
mi najpierw wyrazić radość, jaką sprawiły mi Twoje 
drogie listy nr 7 do 9 i listy dzieci. Te dobre nowiny 
i telegramy, które je potwierdziły, są dla mnie prawdzi
wym i miłym pocieszeniem.

A ja utknąłem tutaj, bez wątpienia na o wiele dłużej, niż 
sądziłem, z powodu rozmów równie trudnych, co ważnych11“. 112

112 Rozmowy dotyczyły spraw obywatelstwa, w związku z ra
dziecką notą z 16 stycznia 1943 r. 20 lutego 1943 r. Romer spo
tkał się z Wiaczesławem Mołotowem, komisarzem spraw zagra
nicznych Z SR R . Rozmowa z nim, jak wspominał, nie była łatwa, 
choć on sam zachowywał się „defensywnie i z całą ostrożnością”, 
T. Romer, Moja misja..., s. 15S. Mołotow był nie tylko bardzo nie-
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Z łatwością wyobrazisz sobie, w warunkach, o których 
niewątpliwie masz pojęcie, jak wiele kosztuje mnie to 
wysiłku i napięcia. Ale czuję się w swoim żywiole, mimo 
nowego otoczenia i wbrew tak szczególnym uwarun
kowaniom, które mnie otaczają, a ogromne trudności, 
przed którymi staję, nie odbierają mi ani spokoju, ani 
odwagi. Jestem głęboko przekonany, że w rezultacie, 
mimo wszelkich przejściowo zaprzątających uwagę epi
zodów, w ogólnej linii wszystko skończy się dla nas 
dobrze. Zechcesz na pewno wiedzieć, że tydzień temu, 
nocą, odbyłem pierwszą rozmowę ze Stjalinem]115, któ
ra przedłużyła się do ponad trzech godzin* 114. Było to 
doprawdy jedno z najtrudniejszych, ale też najbardziej 
pasjonujących doświadczeń w mojej karierze. Pewnego 
dnia porozmawiamy o tym swobodniej.

Mój rozmówca ma w sobie wiele prostoty, która 
korzystnie go wyróżnia wśród jemu podobnych, z któ
rymi się oboje zetknęliśmy i nie brak mu osobistego 
uroku. Jego repliki są bardzo interesujące i zaskakują
ce, wyjątkowo zręczne. Styl i rozmaite cechy zdecydo
wanie wyróżniają go z całego jego otoczenia. Do tego 
zaskakująca poczciwość i subtelność pobrzmiewająca 
staromodną jowialnością.

przystępny, ale również nieugięty w sprawach obywatelstwa, któ
rą to kwestię władze radzieckie określiły jako ich wewnętrzną.
IIJ JózefWissarionowicz Stalin (1878—1953)— radziecki dyk
tator, sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
114 Treść rozmowy: Rozmowa Romer — Stalin 26/27 lutego 
1943 r. IPMS, M SZ, sygn. A .II.49/Sow/4a.; T. Romer, op. cit., 
s. 159—166; J. Ciechanowski, Kluczowa rozmowa Stalin—Romer (26/27 
luty 1943), „'Zeszyty Historyczne”, nr 74, Paryż 1985, s. I I7 —135.
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Mieszkam w hotelu wraz z kilkoma moimi współ
pracownikami, których ściągnąłem, kiedy mój pobyt 
tutaj zaczął się przedłużać. W  sumie moje dni są bar
dziej wypełnione myśleniem i pełne intelektualnego 
napięcia niż pracowite w normalnym dla mnie tego 
słowa znaczeniu. Jedyna nasza rozrywka to urozma
icony i doskonały teatr, do którego pilnie uczęszcza
my, kiedy to tylko możliwe. Zima w Rosji tego roku 
jest wyjątkowo łagodna i od mojego powrotu zdarza
ją się przedwczesne oznaki wiosny, przejawiające się 
roztopami. Podróż minęła bardzo dobrze, nie dłużej 
niż jedenaście godzin, nie było nic widać, w sumie nic 
ciekawego. Ale kochane dzieci osłupiałyby na widok 
swego taty w dziwacznym przyodziewku przeznaczo
nym do skutecznej ochrony przed rozrzedzonym po
wietrzem i przed ukąszeniami zimna. Ściskam Waszą 
całą czwórkę z całego serca i łączę się z Wami w mo
dlitwach. Wierny Ci jak zawsze, ukochana, T.

PS Posłałem Ci przez Londyn pieniądze na dru
gi semestr 1943 r. Jeśli coś zaoszczędzisz, tym lepiej; 
odłóż to na cięższe dni.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  I J  m a r c a  1943 r . 
Moskwa

N a jd  roższa!
Dziś rano dostałem Twój telegram, w którym piszesz 
o niedługim przyjeździe Dziodzi i dzieci Stefana. Cie
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szę się i dziękuję Ci za ciepłe słowa, które trafiają mi 
wprost do serca. Nie potrafię dość wyrazić, jak bardzo 
wspiera mnie w tej przytłaczającej próbie ciągle towa
rzysząca mi świadomość Twojego wiernego i śmiałe
go uczucia. Wiele razy w ciągu dnia patrzę na małe 
fotografie Twoje i dzieci, które nigdy nie opuszczają 
mnie i zawsze budzą we mnie silne uczucia. W krót
ce św. Józefa. Niechaj ten patron rodzin błogosławi 
Was wszystkie, niech nam da siły niezbędne do wypeł
nienia naszego zadania i niech nas znów połączy bez 
zbytniej zwłoki!

Mówią mi, że nasz przyjaciel Dooman, który po 
moim wyjeździe z Kujbyszewa ciężko zachorował, nie 
mogąc dojść do siebie całkowicie, zmuszony był opu
ścić placówkę i w najbliższych dniach wraca samolo
tem do siebie. Żałuję, że go tracę, ale korzystam z jego 
podróży, żeby posłać Ci ten list pocztą lotniczą z Ka
iru. Zastanawiam się, kiedy do Ciebie dotrze.

Napisałem do Ciebie ostatnio 5 marca airgraph115 
poprzez Londyn, dzięki uprzejmemu pośrednictwu 
pani Grabowskiej116 i nadal będę używał tej drogi, 
kiedy tylko będę miał okazję, ale z braku formula
rzy tekst będzie musiał być w Londynie przepisa
ny, co jest krępujące, zanim nie przyślą mi tu tego, 
co potrzeba. Ogromnie cieszę się z wiadomości, że 
zacna Dziodzia niedługo będzie z Tobą. Jej towa
rzystwo dobrze Ci zrobi, jestem pewien, że będzie

115 List przesłany pocztą lotniczą.
116 Prawdopodobnie chodzi o Walerię Grabowską, urzędniczkę 
kancelarii M SZ w Londynie.
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umiała stać się przydatną naszej sprawie i sprawie 
sztuk pięknych, którym znów powinna zacząć słu
żyć.

Jeśli chodzi o Michalskich, bardzo liczę na pan
nę Maję, że zajmie się polską edukacją najmłodszych. 
Są to natury i charaktery bardzo odmienne jedno od 
drugiego, a z powodu tego, co przeżyły, nie zawsze ła
twe do prowadzenia. Potrzeba im serdeczności i nieco 
takiego spokojnego rodzinnego ciepła. Każ zbadać im 
oczy, bo wydaje mi się, że mają jeszcze coś w rodzaju 
jaglicy, którą długo leczyły w Teheranie. Trzeba bę
dzie je wyposażyć i przygotować do nowych warunków 
życia i nauki. Sądzę, że nie będziesz miała kłopotów 
z uzyskaniem odpowiednich funduszy z Banku Pol
skiego w Londynie, gdzie mi to przyobiecano (prof. 
Bohdan Winiarski, Prezes) albo bezpośrednio od Ste
fana. Oczywiście, postępuj rozsądnie i oszczędnie, bo 
czasy nie są materialnie łatwe dla nikogo. Skontaktuj 
się ze Stefanem w sprawie Kazika, który z pewnością 
będzie chciał jak najszybciej wstąpić do szkoły lotni
czej. Czy jest to możliwe z jego brakiem przygotowa
nia i nieznajomością języków obcych, czy to rozsądne 
w jego wieku? Oto problem, który trzeba jak najlepiej 
rozwiązać.

Bardzo bym chciał, żeby Beata zaczęła spisywać 
swoje wojenne przeżycia. Wyobrażam sobie, że byłoby 
to proste i powściągliwe, uderzające spokojną szczero
ścią i taktami. Jestem przekonany, że zrobi to dosko
nale. Przygotujcie to po angielsku, może weźmie to 
któreś czasopismo amerykańskie albo uda się wydać 
książkę, jeśli okoliczności będą tego wymagały i na
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to pozwolą. Może nawet kiedyś będę mógł napisać 
wstęp11'? Na razie trzeba, żeby rzecz była gotowa.

Co Ci napisać o mnie samym? Jutro mija akurat 
miesiąc od wylądowania w okolicach Moskwy i mie
siąc ten, spędzony w stanie ciągłego napięcia, zaważy 
na moim życiu. Mam wrażenie, że nie tylko całe moje 
zdolności intelektualne są rzucone na szalę, ale że cała 
moja osobista wrażliwość poddana jest ciężkiej pró
bie. Trzeba tu argumentować stanowczo a statecznie, 
wspierać i dodawać odwagi swemu otoczeniu, a jedno
cześnie trzeba mieć w pamięci wszystkie cierpienia, 
wszystkie straszliwe omyłki i ich bolesne konsekwen
cje, nie uginając się pod ciężarem odpowiedzialności. 
Chodzi o stałe zachowanie jasnej wizji realnych moż
liwości i porównywanie wszystkich tych różnorodnych 
czynników z punktu widzenia najwyższego narodowe
go interesu, o który toczy się gra, o to, by wiedzieć, jak 
przedstawiać, bronić i iść słuszną drogą, i jeśli nawet 
nie odnieść sukcesu —  co jest bardzo prawdopodob
nie nie do osiągnięcia —  przynajmniej unikać błędów 
w ocenie i katastrofalnych strat. Czuję, że w mojej 
tutejszej pracy zbliża się zasadniczy zwrot, groma
dzę siły i odwagę, żeby nie okazać się zbyt słabym, by 
sprostać zadaniu117 118. Oczywiście liczę na boską opiekę,

117 W  czasie urlopu z wojska w Johannesburgu Obertyńska 
napisała pamiętnik W domu niewoli, który został opublikowany 
w Rzymie ( I946) pod jej pseudonimem Marta Rudzka. Romer 
jednak nie napisał wstępu do tej książki.
118 Przed ambasadorem Romerem stało niezwykle trudne zada
nie. Kryzys w relacjach polsko-radzieckich, wywołany notą z 16 
stycznia 1943 r., pogłębił się po 25 lutego, kiedy rząd RP ogłosił
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deklarację, w której stanął na stanowisku, ze obowiązującą granicą 
między Polską a Związkiem Radzieckim jest ta sprzed I września 
1939 r. Ogłoszenie oświadczenia rządu RP zostało ostro skry
tykowane przez stronę radziecką, również przez samego Stalina 
w czasie rozmowy z Romerem w nocy z 26 na 27 lutego 1943 r. 
Radziecki dyktator powiedział wówczas, ze przynależność Za
chodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi do Związku Radzieckiego 
zagwarantowana została w konstytucji, a rząd radziecki „postano
wień tej ustawy się nie wyrzeknie”. Ogłoszenie deklaracji, słusz
nej przecież w swojej treści, okazało się brzemienne w skutkach. 
Posunięcie władz londyńskich w jakiś sposób „przełożyło się” na 
ełekty spotkania Romer—Stalin. W  zasadniczej kwestii obywa
telstwa nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. Podobnie 
było w innych sygnalizowanych przez ambasadora sprawach, jak 
chociażby w kwestii rozwiązania problemu jeńców —  Polaków 
przymusowo wcielonych do niemieckiej armii. Nie uzgodniono 
również warunków dalszego funkcjonowania polskiej placówki 
dyplomatycznej. A uzgodnienia takie były absolutnie konieczne, 
ponieważ wywołany deklaracją z 25 lutego konflikt spowodował, 
ze ambasada straciła praktycznie możliwość prowadzenia normal
nej, dyplomatycznej działalności. Podejmowane przez ambasado
ra próby przyjaznego ułożenia stosunków kończyły się fiaskiem. 
A sytuacja obywateli polskich stawała się dramatyczna. Władze 
sowieckie zmuszały obywateli polskich do przyjmowania paszpor
tów sowieckich pod groźbą aresztowań. Aresztowanych głodzono, 
bito, podsuwając do podpisu zgody na obywatelstwo sowieckie. Po
dejmowane przez polskiego ambasadora rozmowy z Mołotowem 
o obywatelstwie polskim i związanych z rozumieniem tego pojęcia 
działaniach represyjnych ze strony władz radzieckich, takich jak: 
kolejne aresztowania mężów zaufania, konfiskaty składów i ma
gazynów, przejmowanie sierocińców —  nie prowadziły do pozy
tywnych rozstrzygnięć. Mołotow odmawiał ambasadzie prawa do 
przedkładania mu tego typu spraw. Pomimo wielu przeciwności 
Romer nie poddawał się. Sam 31 marca złożył na ręce Mołotowa 
notę w sprawie formalnego uregulowania prawnego statusu osób 
przebywających na terytorium Z SR R , które znalazły się na tere-
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która otacza mnie dzięki Twoim i moim modlitwom, 
więc ani spokój, ani ufność mnie nie opuszczają, nawet 
w najtrudniejszych chwilach.

Nie wiem, kiedy dostanę Twoje kolejne listy po nr 9, 
który już mam, bo komunikacja z Teheranem jest na ra
zie rzadsza i trudniejsza. Na razie Twoje telegramy są mi 
prawdziwym szczęściem, dziękuję Ci za nie z całego ser
ca. Dumny byłem w Londynie, słysząc, że początek two
jej ważnej pracy delegatki Polskiego Czerwonego Krzy
ża, której się podjęłaś, jest doceniony. Niech Bóg Was 
wszystkie błogosławi, łącznie z Dziodzią, bądź pewna, 
kochanie, mojego szczerego i płomiennego uczucia. T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

List z  2 2  m a r c a  1943 r .

N a jd  roższa,
Spróbowałem do Ciebie napisać pięć dni temu po
przez Kair, korzystając z lotu w tę stronę amerykań
skiego kolegi. A dziś mam nową okazję komunikacji 
przez Londyn, więc spieszę się ją wykorzystać, nie za 
bardzo wiedząc, która z tych dwóch dróg okaże się

nach państwa radzieckiego, uciekając przed okupacją niemiecką. 
Proponował, aby strona polska mogła w przyszłości wydawać bez 
problemów tej grupie „bezspornych obywateli polskich”, uznawa
ne przez władze radzieckie, polskie paszporty. Upór ambasadora 
został tym razem nagrodzony, ponieważ szef Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Z SR R  wyraził zgodą na tą propozycją. Był to jeden 
z ostatnich sukcesów Romera.
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szybsza. Z braku formularzy do airgraphćw uciekam się 
do uprzejmości pani Grabowskiej, która ten list prze
pisze i prześle dalej Tobie. Od Ciebie nie dostałem nic 
od listu nr 9. Pewnie czekają w Teheranie, skąd okazje 
lotnicze są o tej porze roku rzadsze. Jednak twoje tele
gramy sprawiają mi radość i wspierają mnie. Jak Tobie 
za nie dziękować, Ziuteńko najdroższa.

Nie bądź dumna z mojej pracy. Niestety, jest ona 
niewystarczająca wobec niezliczonych trudności, któ
re wznoszą się wokół mnie i które, zważywszy na los 
naszych biednych rodaków, napełniają mnie często go
ryczą. Sukcesy dyplomatyczne, jak i inne, powinny być 
chciane i możliwe z obu zainteresowanych stron. Nie
stety, w tym wypadku tak nie jest. Ale wypełniam moje 
zadanie jak najlepiej potrafię, daję z siebie naprawdę 
wszystko, co mogę, i pod tym względem przynajmniej 
sumienie mam spokojne. Nadszedł moment, kiedy 
muszę zaapelować o współpracę do naszych wielkich 
przyjaciół119, mam nadzieję, że ich wpływ okaże się

119 Romer już wówczas uważał, że jedynie wspólne wystąpienie 
obu przywódców koalicji antyfaszystowskiej, Roosevelta i Chur
chilla, może pomóc sprawie polskiej. Romer przedstawił do 
przedyskutowania przedstawicielom aliantów w Z SR R  bardzo 
pojednawczy, nacechowany „duchem międzysojuszniczej solidar
ności plan działania”, który miał być trudny do odrzucenia przez 
Stalina. Zabiegi o interwencję angielsko—amerykańską (poza 
Romerem podobne próby były podejmowane przez ambasadora 
RP w Waszyngtonie Jana Ciechanowskiego oraz władze polskie 
w Londynie) przyniosły dopiero (!) na początku kwietnia 1943 r. 
zaledwie obietnicę wspólnego wystąpienia „w sprzyjającym mo
mencie” w celu poprawy kontaktów między Z SR R  a RP. Starania 
strony polskiej nie przyniosły w elekcie pozytywnych rezultatów.
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dla nas pożyteczny. Ta myśl wspiera mnie w ciężkiej 
walce, którą prowadzę, nie załamując się.

Jakże się cieszę, kochana, na wiadomość, że Beata nie
długo do Ciebie przyjedzie. Przekaż jej ode mnie tysiąc 
serdeczności, jestem pewien, że to spotkanie obu Wam 
zrobi dobrze. Chciałbym, żeby zabrała się, jak tylko 
wypocznie, do napisania wspomnień wojennych, które 
mogłyby, jeśli nadarzy się okazja, być nam bardzo przy
datne w formie książki albo serii artykułów w którymś 
amerykańskim czasopiśmie. Przygotujcie to na razie 
w dobrym angielskim, a nie wątpię, że Beata przygotuje 
nam prawdziwą pisarską perełkę, jak to ona potrafi.

Pojutrze imieniny kochanej Alby. Myślę o tym 
ze wzruszeniem i szykuję się do wysłania jej telegra
mu z najczulszymi życzeniami, błagając Świętego Ar
chanioła, Jej patrona i niezrównanego poprzednika 
wszystkich ambasadorów, o błogosławieństwo dla Niej 
i dla Was wszystkich.

Do widzenia, najdroższe kochanie. Ściskam Cię 
z całego serca wraz z dziećmi i polecam się z moimi 
kłopotami Waszym modlitwom i serdeczności. T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  7  k w ie t n ia  19 4 3  r .
Moskwa

N ajdro/sza!
Mam ostatnią okazję skreślenia do Ciebie listu tą samą 
drogą, która odtąd już nie będzie możliwa, jak się zdaje.
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Natomiast bardzo prawdopodobne, że będę miał spo
sób łączenia się z Tobą szybciej przez Kair i kiedy tyl
ko rzecz się sprecyzuje, wskażę Ci, czy będzie miejsce, 
gdzie będziesz mogła adresować Twoje listy na Kair. 
Tymczasem, przy braku komunikacji lotniczej między 
Teheranem i Kujbyszewem, nie dostałem nic prócz [li
stu] nr 9, który mam i jest mi z tego powodu przy
kro. Czyż muszę Ci mówić, najdroższa, jak ciąży mi 
nasza rozłąka. To prawdziwe poświęcenie, które, mam 
nadzieję, pewnego dnia zostanie nam wynagrodzone.

Jak widzisz, mój pobyt tu przedłuża się w nieskoń
czoność. Moje rokowania, a przynajmniej ich najważniej
sza faza, są zakończone. Zrobiłem wszystko, co mogłem, 
by przynajmniej wyjaśnić sytuację. To nie sprawiło, że 
stała się mniej tragiczną. Teraz czekam, aż inne wpły
wowe [kręgi], bardziej skuteczne niż my, przyniosą choć 
częściowe uzdrowienie. Jeśli uda się nam to osiągnąć, 
moje zmartwienia i obawy byłyby jedynie płonne.

Pracuję dużo, ale mam się świetnie. Nawet drobne 
kłopoty z palcami lewej ręki całkiem zniknęły. Wydaje 
się, że tutejszy kontynentalny i bardzo suchy klimat 
służy mi mimo mało urozmaiconego, choć bardziej 
niż wystarczającego wyżywienia. Gdyby nie nasza roz
łąka i moje nieosobiste troski, czułbym się całkiem 
uprzywilejowany w mojej obecnej roli.

Wyobrażam sobie, że Dziodzia już jest z Tobą, 
i cieszę się z tego. Zbliżają się urodziny kochanej Al- 
betki. Z  czułością myślę o tej dużej, 12 —letniej dziew
czynce, najmłodszej z naszych dzieci i upraszam dla 
Niej o wszystkie błogosławieństwa niebios. Można by 
powiedzieć, Ukochana, że się starzejemy. Ale gdy sądzę
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tylko sercem i moim ku Tobie uczuciem, trudno do
prawdy mi w to uwierzyć.

Muszę kończyć ten list pisany w największym po
śpiechu w chwili zamknięcia kuriera. Mam nadzieję, 
że niedługo napiszę Ci bardziej obszernie. Tymcza
sem, tysięczne wyrazy czułości dla Waszej czwórki 
i serdeczne wyrazy pamięci dla Dziodzi. Niech Bóg 
Was chroni. Zawsze twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  12  k w ie t n ia  1943 R.
Moskwa

N a jd  roższe ukochanie!
Mój list nr 10 z datą 17 marca wciąż jeszcze nie wy
szedł, bo samolot Doomana miał przewidziane duże 
opóźnienie i odleci z Moskwy dopiero jutro albo po
jutrze, jak się zdaje. Korzystam, by dołączyć nowy list 
do Ciebie, natomiast dwa poprzednie, nr I I  z 22 mar
ca i nr 12 z 7 kwietnia, wysłane zostały z Londynu. 
Z powodu zaawansowanej pory roku i nocy, które ro
bią się zbyt krótkie, droga ta jest odtąd niedostępna, 
ale liczę, że będę miał za to łatwiejszy i bezpośredni 
kontakt, bardziej lub mniej regularny, z Zażulińskim, 
a to pozwoli mi pisać do Ciebie w najlepszych możli
wie warunkach. Dobrze będzie, jeśli Ty ze swojej stro
ny będziesz adresować Twoje listy lotnicze na moje 
nazwisko i tytuł c/o Poselstwo Polskie, 3 El Amir Tus- 
sum —  Zamalek —  Cairo, skąd przekażą mi w taki
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sposób, jaki im podam. Aktualna komunikacja między 
Teheranem a Kujbyszewem z jednej strony i między 
Kujbyszewem a Moskwą są na razie tak mało zado
walające, że nic od Ciebie nie mam od listu nr 9 z 29 
grudnia. Natomiast ogromną radość sprawił mi wczo
raj otrzymany kochany telegram od Ciebie, w którym 
potwierdzasz otrzymanie pieniędzy i mojego airgraphu 
nr 9 z 5 marca oraz przybycie 500 sierot i Michal
skich do Karachi120. Dziękuję Ci, kochana, z całego 
serca, za wszystkie dobre wieści i za tak serdeczny ak
cent, który potrafisz przemycić w każdej Twojej depe
szy i która trafia mi prosto do serca. Zastanawiam się, 
czy Dziodzia, o której nie piszesz, jest już z Tobą, czy 
może jeszcze w drodze.

Jestem pod wrażeniem smutnych nowin o zdrowiu 
Eugeniusza Romera, które dochodzą mnie ostatnimi 
czasy z Kujbyszewa. Od mojego powrotu do Moskwy 
robiłem wszystko, co możliwe, by ułatwić mu wyjazd 
do Palestyny, w obawie, że wszystkie trudności, które 
sam odczuwam, w końcu i ich dopadną. Ale ogromna 
słabość Eugeniusza, zwłaszcza jego serce, w następ
stwie tego, co wzięto za przekrwienie płuc, są przeszko
dą w podróży. W  ubiegłym tygodniu lekarze w trakcie 
badań wykryli w płucach złośliwy guz i stwierdzili, że 
stan jest alarmujący. Przeprowadzono transfuzję krwi, 
ale, niestety, w jego wieku (72 lata), można obawiać 
się katastrofy. Wyobrażasz sobie, jakie to byłoby smut
ne w przeddzień ostatecznego ocalenia i bez wsparcia

120 Dziś miasto i port w południowej części Pakistanu. Wówczas 
w Indiach, gdzie kierowano uratowanych z Z S R R  zesłańców.
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naszej religii, bo żadnego księdza katolickiego w oko
licach Kujbyszewa nie ma. Aktualnie w Moskwie po
sługuje jedyny na całą Rosję! Oczywiście będę chciał 
szybko sam zobaczyć się z Eugeniuszem, ale bardzo się 
obawiam, że zła komunikacja i moje naglące zadania 
zatrzymają mnie w Moskwie i nie pozwolą mi na to. 
Zęby pokonać odległość 1100  kilometrów, która dzieli 
oba miasta, trzeba jechać 3—4 dni pociągiem, a nigdy 
nie jest się pewnym, czy znajdzie się w pociągu miejsce. 
Z drugiej strony samoloty też nie kursują regularnie 
o tej porze roku, jeśli bym poleciał, ryzykowałbym, że 
popadnę w tarapaty. W  ten sposób będzie chyba mało 
prawdopodobne mszyć się stąd mimo smutku, który 
odczuwam.

Widzisz, Najdroższa, siedzę kompletnie zamknięty 
w Moskwie. Rozmowy co prawda są praktycznie zawie
szone, ale uruchamiam inne wpływowe kręgi, potęż
niejsze, i czekam na efekty, oczekując bardzo czujnie 
interwencji. Ten tydzień będzie bardzo ważny dla roz
woju wydarzeń. Bardzo wątpię, czy uda się wyprosto
wać całe już wyrządzone zło i naprawić wszystkie już 
popełnione błędy, ale mam nadzieję, ze co najmniej 
częściowe rozwiązania złagodzą konsekwencje. Tak 
więc sądzę, że ewakuacja, zwłaszcza dzieci i rodzin 
wojskowych, będzie mogła być wznowiona, co będzie 
dobrą sprawą. Muszę powiedzieć, że ogólnie Edward 
[Raczyński] i jego otoczenie [MSZ] zachowywali się 
wobec mnie doskonale, pokładając we mnie pełne za
ufanie, pozostawiając mi wiele inicjatywy i generalnie 
akceptując moje sugestie i rady. Okazywali mi swoje 
zadowolenie z mojej pracy, które w innych warunkach
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sprawiałoby mi przyjemność, gdybym nie zdawał sobie 
sprawy ze straszliwej rzeczywistości, z którą się sty
kam. Jednakże w końcu po niebywałych trudach udało 
mi się uzyskać pozwolenie na wyjazd za granicę przez 
Iran grupy HO rodaków, niemal wyłącznie kobiet 
i dzieci, którzy spóźnili się i nie skorzystali z ewaku
acji naszej armii w sierpniu 1942 r. i wegetowali odtąd 
w pobliżu granicy w wyjątkowo trudnych warunkach131. 
W  tej grupie jest Ziuta Czarnocka i jej synowa z domu 
Hempel. Wszystkich zmuszono do przyjęcia paszpor
tów sowieckich, co musiałem odkręcić.

Bardzo chciałbym przybliżyć Ci moje tutejsze wa
runki pobytu, który przeciąga się tak długo, że stał się 
niemal pobytem stałym. Mieszkam w wielkim hotelu 
naprzeciw Kremla. Umieszczono mnie w rogu dru
giego piętra, do dyspozycji mam maleńki przedpokój, 
bardzo dogodny salon o dwóch oknach, który służy mi 
jako pokój do pracy i przyjęć, a z boku małą sypialnię 
i łazienkę, gdzie gorąca woda pojawia się raz w tygo
dniu, w niedzielę. Wstaję około 8.00 rano, gimnasty
kuję się, szykuję, około 9.00 jem śniadanie składające 
się z 2 sadzonych jajek (wielki luksus dla szczególnych 
gości), herbaty, chleba, masła i sera. Praca zaczyna się 121

121 Sprawa uzyskania zgody na wyjazd rodzin wojskowych, któ
re nie zdążyły dojechać jesienią 1942 r. do punktów ewakuacyj
nych, a były umieszczone na listach wyjazdowych, zaprzątała 
uwagę Romera od samego początku jego pracy w Z SR R . Juz 
w grudniu 1942 r. po raz pierwszy przedłożono tę sprawę wła
dzom radzieckim. W  efekcie wielu rozmów z przedstawicielami 
Kremla udało się wreszcie 8 kwietnia 1943 r. uzyskać pozwole
nie na ich ewakuację.
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ok. 10 .00 . Dużo korespondencji szyfrów, telefonów, 
wizyt. Obiad jem z moimi współpracownikami w ho
telu około 2 .00, przed lub po przechadzce, jeżeli jest 
ładnie, co też najczęściej ma miejsce. Później znowu 
praca przerwana kolacją około 9-00 wieczorem. Ofi
cjalne rozmowy odbywają się często późno w nocy, bo 
ministerstwo funkcjonuje najczęściej aż do 3-00 nad 
ranem. Wieczorami często chodzimy do teatru (opera, 
balet, komedia lub tragedia na doskonałym poziomie) 
albo na koncert (są w Moskwie bardzo dobre). Czasa
mi grywamy w brydża. W  sobotę wieczorem jest seans 
w kinie ambasady amerykańskiej z najlepszymi aktu
alnościami i filmami amerykańskimi lub angielskimi 
najbardziej na fali. Czasami, ale raczej rzadko, jakieś 
przyjęcie albo kolacja, bo do chwili obecnej zainstalo
wali się tu tylko Anglicy i Amerykanie, inni przyjeż
dżają z Kujbyszewa jedynie z krótkimi wizytami.

Są ze mną współpracownicy: Mniszek122, radca 
przedstawicielstwa (Zawadowski, radca ambasady, zo
stał w Kujbyszewie), który jestfactotum123; Seidenman124, 
radca prawny, bardzo sprawny; panna Żółtowska125 
(nie z rodziny, którą znamy), prawdziwy as rachun

122 Aleksander Mniszek (19 0 4 -1 9 7 2 ) —  urzędnik M SZ, w la
tach 1939—1940 szef sekretariatu premiera Sikorskiego. Radca 
prawny, a następnie szef referatu protokolarnego ambasady RP 
w Z SR R .
I2i Człowiekiem od wszystkiego.
124 Ludwik Seidenman (1906—2003) —  adwokat, radca prawny 
ambasady RP w Z SR R , kierownik referatu prawnego, konsul 
w Nowym Jorku.
125 Zofia Żółtowska.
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ków; panna Aszkenazy126, attache ambasady, siostrzeni
ca zmarłego profesora i ministra127, przeniesiona rok 
temu z Waszyngtonu, znająca doskonale angielski i ro
syjski, pomaga mi jako tłumacz i attache prasowy; i pani 
Chodosowska, maszynistka, moja współpracowniczka 
jeszcze w P II, którą wyciągnęliśmy z więzienia, w któ
rym siedziała przez pewien czas razem z Dziodzią. 
Oto więc nasza mała grupa oprócz dużej, pracującej 
wciąż w Kujbyszewie. Nasza działalność staje się go
rączkowa przed nadejściem kuriera lotniczego i przed 
zasadniczymi rozmowami, które trzeba starannie 
przygotować i zdać z nich sprawę. Potem, w między
czasie, następują spokojniejsze dni. W  niedzielę rano 
idę na mszę w jedynym kościele katolickim, który się 
uchował, obsługiwany przez jedynego księdza, pół— 
—Francuza, pół—Amerykanina. Kościół utrzymywany 
jest w wielkim porządku i bardzo uczęszczany. Jestem 
szczęśliwy, że mogę z tego korzystać.

Wczoraj, by okazać uprzejmość, zorganizowałem 
w hotelu obiad na 14 osób. Wszystkim zajął się Mni
szek, więc osobiście nie miałem kłopotu, mogłem tyl
ko prowadzić zabawne obserwacje. Wszystko, hotel, 
jedzenie, napoje etc., są znacjonalizowane, w najmniej
szym detalu jesteśmy zależni od dobrej woli urzędni
ków. Obiad planowany był od 8 dni, ale jeszcze w tym 
samym dniu o pierwszej po południu zapowiedziano 
nam, że brakuje jedzenia! Starania, telefony, trzygo

126 Natalia Aszkenazy.
127 Szymon Aszkenazy (1866—1935) —  profesor historii, dy
plomata. W  latach 1920—1923 był polskim ministrem pełno
mocnym przy Lidze Narodów w Genewie.
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dzinne oczekiwanie, w końcu wszystko się ułożyło. 
Menu: kawior i przystawki, jedzone w czarkach; kur
czaki z ryżem; tort mokka; czarna kawa, wódka, wina 
białe i czerwone, szampan, koniak, wszystkie napoje 
rosyjskie. Całkowity koszt około 60 funtów. Moimi 
gośćmi byli: ambasador Anglii, Sir Arch[ibald] Ken 
Clark Kerr128, o którym słyszałaś podczas jego po
bytu w Chinach; sympatyczny, interesujący i dobry 
kolega, amb[asador] Ameryki, admirał Standley129, 
stary marynarz, dzielny człek niecierpiący dyploma
cji i niewiele się na niej znający; amb[asador] Turcji, 
Aęikalin130, jeden z ich asów, bardzo dobry; minister 
Meksyku świeżo przybyły z Waszyngtonu, bardzo we
soły, uprzejmy, dobry nabytek; szef Wojskowej Misji 
brytyjskiej, generał Martel151, również niedawno przy
były, wielki specjalista od czołgów; kilku oficerów bry
tyjskich i amerykańskich i kilku sekretarzy. Z  mojej 
strony tylko Mniszek. Koniec końców było to raczej 
udane, zważywszy na tutejsze warunki.

Właśnie w tej chwili dostałem ku niewypowiedzia
nej radości twoje listy nr 10 , I l i  chyba 12  z 20 stycz
nia, jak również długi i piękny list od Reni. Tysiąc

128 Archibald John Kerr, Clark Kerr (1882—1959) —  arysto
krata, dyplomata, ambasador w Iraku 193 5—1938, w Chinach 
193 8 -1942 , w Z S R R  1942 -1946  i Stanach Zjednoczonych 
I946—1948.
129 Wiliam H. Standley (1872-1963) —  admirał, od kwietnia 
1 9 4 2  r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Z SR R .
Iiü Cevat Aęikalin (1 9 0 1 -1 9 7 0 )  — dyplomata turecki.
IU Giffard Le Quesne Martel (1889—1958) —  generał, od po
czątku 1943 r. szef amerykańskiej misji wojskowej w Z SR R .
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tysięcy razy dziękuję. Nie mam czasu na odpowiedź, 
więc odkładam to na najbliższą okazję. Nie wyobra
żasz sobie, Ukochana, jak dobrze robią mi Twoje dro
gie listy, tak serdeczne i ciekawe, choć otrzymywane 
z takim opóźnieniem! Ściskam Cię z całego serca, naj
droższa, i kochane dziewczynki, i polecam Was opiece 
Boga. Zawsze Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  2 0  kw ietnia  1943  R.
Moskwa

Kochanie!
Korzystam z dzisiejszej okazji napisania do Ciebie 
przez Kair i przesłania Ci kilku listów, także do Dzio- 
dzi, która zapewne musi już być z Wami. Wczoraj te
legrafowałem do Ciebie na Święta i na 12 . urodziny 
naszej ukochanej Albetki. Mam nadzieję, że telegram 
dojdzie na czas, tak chciałbym, żebyście mieli na Wiel
kanoc znak życia ode mnie i dowód, że myślą wciąż 
jestem przy Was, a już specjalnie w tym dniu. Zbli
żają się też Twoje imieniny, kochanie, jeśli pamiętać
0 odległości, jaka nas dzieli. Nie potrafię w nędznym 
liście wyrazić całego bezmiaru uczuć, jakie ta data we 
mnie budzi. Winien Ci jestem tyle szczęścia w życiu
1 czuję w Tobie teraz, i na przyszłość takie oparcie, że 
nie potrafię nigdy Ci tego odpłacić. Chciałbym tyl
ko, żebyś wiedziała, że wszystko najdroższe na świę
cie dla mnie skupia się zawsze i niezmiennie dookoła
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Twej osoby i dzieci i że w dniu Twych imienin, po raz 
pierwszy od [początku] naszego związku spędzonych 
w rozłące, całe moje przywiązanie do Ciebie, całą moją 
tęsknotę zamknę w myśli o Tobie. Życzę Ci, kocha
nie, wszystkiego dobrego i modlę się o to, byśmy już 
prędko znowu zejść się mogli! W tych dniach, poprze
dzających Święta, odwiedzam często kościół, jedyny 
czynny w całej Rosji, i przystępuję do sakramentów 
św[iętych]. Mam Was wciąż na myśli.

Pisałem Ci już w ostatnim liście o ciężkiej chorobie 
Genia Romera, u którego stwierdzono pojawienie się 
złośliwego nowotworu w płucach. W  jego wieku (72 
lata) jest to zdaje się nie do uleczenia. Transfuzja krwi 
zastosowana niedawno, chwilowo powstrzymała pro
ces jego powolnego gaśnięcia, niemniej stan jest bar
dzo poważny i lada chwila grozi katastrofa. Jest mi 
niezmiernie przykro, że mimo to nie mogę choćby na 
krótko wpaść do Kujbyszewa odwiedzić chorego, do
dać mu otuchy i pożegnać się z nim. Ale komunikacje 
między Moskwą a Kujbyszewem są fatalne o tej porze 
roku i nie mam pewności, czy gdybym Moskwę opu
ścił, to by mi zezwolono tu powrócić tak łatwo, ponie
waż korpus dyplomatyczny rezyduje teraz w zasadzie 
w Kujbyszewie.

Moje położenie tu jest niezmiernie trudne. W tych 
dniach właśnie przeżywam prawdziwy kryzys na tle 
wyraźnego naprężenia, wywołanego niemieckiemi re
welacjami o rzekomym odkryciu pod Smoleńskiem 
zbiorowych grobów około 10 tysięcy wymordowa
nych oficerów polskich z b[yłych] obozów jeńców 
w Kozielsku, a zapewne i Starobielsku, i Ostaszko
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wie153. Jest to sprawa potworna i na razie za wcześnie 
jeszcze, by móc wyrobić sobie pełny pogląd na nią. 
Ale tymczasem nerwy grają, o dyplomacji przestaje 
się myśleć i nic dobrego z tego nie wychodzi. Vcde~ 
m m l* 133 134 Cała ta szarpanina jest naprawdę męcząca 
i przykra.

Ostatni list Reni zrobił mi dużą przyjemność. Na
pisany łatwo i ładnie, dowodzi znacznych postępów 
w jej rozwoju intelektualnym. Jak tylko będę miał gło
wę trochę swobodniejszą, napiszę do Niej. Chciałbym 
też bardzo wiedzieć, jak stoi teraz Ita z muzyką. Co 
grywa? Co ją interesuje najbardziej? Czy łatwo czyta 
nuty? Czy pamięta to, czego uczyła się dawniej? A Al- 
betka nasza kochana niech także do Tatusia napisze 
i swemi myślami się podzieli. Czekam niecierpliwie 
na zapowiedziane przez Renię fotografie, żebym lepiej 
mógł wyobrazić sobie otoczenie, w jakim żyjecie i za
poznać się z ulubienicą Reni, piękną Wartą154.

Zamykają już pocztę i kończyć już muszę niestety. 
Ściskam Ciebie, kochanie, z głębi stęsknionego serca, 
dzieci całuję najmocniej, Bogu Was wszystkich po
lecam. Pozdrowienia dla panny Mai. Nie chciałbym, 
żeby jej pensja obciążała Twój budżet miesięczny, 
który, jusqu’a nouvel avis135, określiliśmy na 120  [fun
tów] plus 10 [funtów] dla p[anny] Mai, razem 130

152 13 kwietnia 1943 r. radio berlińskie podało informację o od
kryciu masowych grobów tysięcy polskich oficerów w lasku ka
tyńskim niedaleko Smoleńska.
133 Z  włoskiego: Zobaczymy!
134 Chodzi o psa.
135 Z francuskiego: Póki nie zajdą nowe okoliczności.
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[funtów]. Jeżeli uważasz za możliwe zrobić pewne 
oszczędności, co w dzisiejszych ciężkich czasach jest 
chwalebne, to zatrzymuj je w banku dla swej dyspo
zycji. Z p[anną] Mają porozum się jakoś rozsądnie, 
co do rozliczeń za przeszłość, nie możemy jej krzyw
dzić, ona również musi pamiętać o przyszłości. Mnie 
tu obecnie nie potrzeba niczego, a nawet, gdybym po
trzebował czegoś na przykład z ubrania, to i tak kupić 
tu nie można. Z Kujbyszewa poleciałem do Londynu 
z jedną walizką samolotową i ubraniem starym na so
bie, a granatowym i czarnym wizytowym w walizce, 
i z tern dotychczas obchodzę się, bo w drodze nie mia
łem czasu ani możności, poza pewnemi sprawunkami 
w Kairze, odesłanemi stamtąd do Kujbyszewa, niczego 
sobie sprawić.

Twój calem sercem, T.

L ist z 15 maja 1943  R. 
Brytyjski Konsulat Generalny 
Meszhed, Iran

U kochana!
Kilku moich współpracowników wyjeżdża dziś rano 
do Teheranu (3 dni samochodem), przekazuję im 
ten list pisany w pośpiechu, żeby Ci powiedzieć, że 
razem z Tobą świętuję dzisiejszy dzień. Najlepsze 
moje życzenia, wszystkie moje uczucia, cała serdecz
ność biegną ku Tobie z daleka, ukochana, i mówią Ci 
o moim niewypowiedzianym przywiązaniu. Niech
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dobry Bóg chroni Cię i strzeże, razem z dziećmi, 
i niech nam pozwoli niedługo się zobaczyć w do
brych warunkach!

A ja jestem z całym moim personelem w Iranie, 
którego granicę przekroczyliśmy samochodem w wy
sokich górach 12  maja. Mam nadzieję, że otrzymałaś 
moje telegramy z Moskwy z 24  kwietnia i z Kujby- 
szewa z 4  maja, chciałem upewnić Cię o naszym losie 
i powiedzieć Ci, że wszystko idzie dobrze. Napiszę 
Ci później ogólnie o okolicznościach wyjazdu, całko
wicie niezależnych ode mnie, telegraficznie uprzedzę 
Cię o moich planach na przyszłość, kiedy te już się 
sprecyzują, wkrótce po moim przyjeździe do Teheranu 
i po ponownym nawiązaniu kontaktów z Londynem. 
Wyobrażam sobie, że będę potrzebował kilka tygodni 
czasu, żeby zlikwidować personel i zamknąć prace. Je
żeli po tym nie zostanę wezwany pilnie do Londynu, 
żeby zdać ze wszystkiego sprawę, co jest bardzo praw
dopodobne, poproszę o dłuższy urlop i przyjadę do 
Was. Mimo wszystkich trudności i kłopotów w tych 
ostatnich tygodniach i mimo nieuniknionego smutku, 
który przyniosło takie zakończenie misji, zwdaszcza 
jeśli zostawia się za sobą dręczące, nierozwiązane pro
blemy, jestem spokojny, spokojem kogoś, kto ma su
mienie czyste. Zrobiłem wszystko, co możliwe, i nie 
czuję się odpowiedzialny za fiasko, które zresztą nie 
wydaje mi się całkowite.

Władze sowieckie aż do końca —  muszę to przy
znać —  okazywały wobec mnie i moich współpra
cowników wielką uprzejmość, zadały sobie wiele 
trudu, by ułatwić nam podróż mimo naturalnych
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trudności i tych spowodowanych wojną. Opuściliśmy 
Kujbyszew 6 maja o świcie specjalnym pociągiem 
złożonym z 7 wagonów, którymi wyjechał cały per
sonel ambasady z tymi członkami rodzin, którzy byli 
na miejscu lub którzy dołączali do nas po drodze, 
a także wszystkie bagaże i archiwa. Z  naszej strony 
zorganizowanie wszystkich bardzo skomplikowanych 
szczegółów tej tak nagłej likwidacji było bez zarzu
tu dzięki moim licznym nowym współpracownikom 
przybyłym z szeregów naszej armii, bardzo zręcz
nym. Było nas razem 107  osób, w większości kobiety 
i dzieci, z naszą własną obsługą i zapasami, z których 
korzystaliśmy w wagonie restauracyjnym oddanym 
do naszej dyspozycji. Pozostali członkowie rodzin, 
zbyt oddaleni, żeby na czas do nas dołączyć, wśród 
nich Ciocia Maniusia i Marylka Kostrowickie powoli 
będą do nas dołączać osobno, wszystkiego jakieś 60 
osób.

Podróż pociągiem przez Taszkient —  Samarkandę 
—  Bucharę aż do Asz[c]habadu trwała mniej niż 6 dni. 
Tam została oddana do naszej dyspozycji kolumna sa
mochodów, którą mogliśmy dotrzeć poprzez wysokie, 
malownicze góry do granicy irańskiej. Całą jedną noc 
spędziliśmy na kontroli celnej bagażu nienależącego 
do personelu dyplomatycznego; nasi zostali uprzej
mie wyłączeni spod wszelkiej kontroli. Przybywszy do 
pierwszej perskiej górskiej wioski, rozlokowaliśmy się 
jak najlepiej w niesamowitych stodołach w oczekiwa
niu na samochody, czy też raczej ciężarówki, które po 
trochu przemieszczały nas z tej strony poprzez kraj 
bardzo górzysty i prymitywny, wielkiej piękności, lecz
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List z  j o  maja 1943 r. 129

o drogach bardzo złych i słabo przystępnych. Stąd, 
gdzie cieszymy się już pełnym komfortem dobrze za
służonego odpoczynku, czeka nas jeszcze 1200  ki
lometrów zakurzonej i męczącej marszruty, w 3 lub 
4 etapach dziennych, wciąż ciężarówkami, w małych

Cię, kochana, z całego serca, które Cię 
uwielbia, a wraz z Tobą kochane dzieci. Zawsze Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

grupkach.
Ściskam

L i s t  z  3 0  m a j a  1 9 4 3  R.
Kair

Z iu tu ś , kochanie moje najmilsze!
Imieniny Twoje zeszły mi w podróży na myśli naj
czulszej o Tobie i w tęsknocie wielkiej. W ten dzień 
właśnie napisałem do Ciebie już z Persji z Meszche- 
du, miasta poezji i słowików, oraz ojczyzny turkusów, 
których nabyta przeze mnie kolekcja wzbogaci Twoje 
zapasy. Dołączy się do tego ciemny kryształ uralski, 
pięknie rżnięty, a rozmiarem przewyższający bodaj to- 
paz z Twojej bransolety. Nabyłem go dla Ciebie jesz
cze w Moskwie, gdzie był przedmiotem podziwu wielu 
osób. Mam jeszcze kilka niebrzydkich przedmiotów 
z kości mamuta, wykonanych w Tobolsku. Nie po
wierzyłem tego Dziodzi, bo obawiam się, że mogłaby 
mieć z tem kłopot na granicy. Zresztą nie rezygnuję 
z nadziei, że sam Ci to przywiozę i wręczę, choć daty 
na razie określić nie mogę. Wezwany przez generała
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Sikorskiego]156 * przeleciałem tu z Teheranu na 4 dni, 
które spędziłem na intensywnych rozmowach. Przyjęcie, 
którego doznałem, nie mogło być lepsze ani serdeczniej
sze. Ponieważ w czasie wojny nie nadaje się odznaczeń 
cywilnych, przeto generał w charakterze Naczelnego 
Wodza, wręczył mi uroczyście Złoty Krzyż Zasługi 
z Mieczami, motywując we wzruszającym przemówie
niu, że czyni to za „nieugięte stanowisko w walce o inte
resy Polski w najcięższych warunkach oraz za niezłomną 
obronę honoru Polski”. Cela de'passe certainement mes modestes 
merites137. Prosiłem i jego, i Raczyńskiego telegraficznie, 
by po ukończeniu przeze mnie w przeciągu miesiąca lub 
dwóch czynności likwidacyjnych i sprawozdań z terenu 
sowieckiego oraz po zabezpieczeniu tam w miarę moż
ności opieki nad naszemi rodakami za pośrednictwem 
poselstwa australijskiego (Keith Officer), który podjął 
się tego za zgodą rządu sowieckiego, pozwolono mi po
jechać na urlop do Ciebie. Z początku zanosiło się na 
to, gdyż projekty generała odnośnie mej osoby w centrali 
M SZ (na razie zastąpienie Kajet [ana] Morawskiego158, 
a z czasem może i Edzia) nie wydawały się tak pilne.

Iib 25 maja 1943 r. Wódz Naczelny wyleciał z Londynu w re
jon stacjonowania polskich oddziałów wojskowych na Bliskim 
i Środkowym Wschodzie, gdzie miał dokonać ich inspekcji. 
Celem podróży były również spotkania dyplomatyczne m.in. 
z miejscowymi władzami oraz polskimi dyplomatami akredyto
wanymi w tym rejonie.
Ii7 Z francuskiego: To zdecydowanie przekracza moje skromne 
zasługi.
IS8 Kajetan Dzierżykraj—Morawski (1892—1973) —  dyploma
ta. Pełnił m.in. funkcje posła przy rządzie czechosłowackim 
w Londynie (I94I), sekretarza generalnego M SZ (1941—1943),
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List z 30 m aja IQ43 r. 13 I

Tymczasem zamiar wysłania gen[erała] Hallera139 na 
delegata rządu koordynującego wszystkie nasze sprawy 
i prace na całym Bliskim Wschodzie i w Afryce z sie
dzibą w Kairze, okazał się z różnych względów niewy
konalny* 140 i są duże szanse, że wybór padnie na mnie141. 
Decyzja ma zapaść w połowie czerwca, gdy spotkam się 
znowu z generałem w jego powrotnej drodze do Londy
nu, po wizycie u wojska, która, nawiasem mówiąc, zapo
wiada się dobrze. Jest to posterunek ważny i b[ardzo] 
odpowiedzialny, ale zarazem niezmiernie trudny, przy
pominający mi nieco funkcję elektroluksu, bo polega na 
czyszczeniu wszelkich brudów i naprawianiu wszelkich 
usterek. Nie umiem jeszcze zorientować się, czy —  o ile 
to dojdzie do skutku —  przyjazd Wasz tutaj okaże się 
możliwy, kiedy i na jakich warunkach, co zależy od wie
lu okoliczności pozostających do wyjaśnienia. Ponieważ 
jednak nasze uchodźstwo w Afryce należałoby również 
do kompetencji zwierzchnich tego mandatu, więc odwie
dzenie Was przeze mnie dałoby się zapewne uskutecz
nić, nawet gdybym z urlopem z braku czasu miał mieć

a następnie ambasadora przy rządzie francuskim w Londynie 
i Paryżu (1943- 1945).
1,9 Józef Haller ( 18 7 З —1960) —  generał broni, pierwszy po 
123 latach rozbiorów Wódz Naczelny Armii Polskiej mianowa
ny na to stanowisko 4  października 1918 r. Był współorganiza
torem Frontu Morges ( 19З6 r.) i jednym z przywódców Stron
nictwa Pracy. W  latach 1940-1943  był członkiem polskiego 
rządu na emigracji. Po II wojnie światowej nie powrócił do kraju.
140 Prawdopodobnie zdecydowały o tym względy zdrowotne.
141 Ostateczna decyzja w sprawie nominacji Romera na delegata 
rządu zapadła w pierwszych dniach czerwca, „Dziennik Polski”, 
nr 900 (17  V I 1943), s. I.
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trudności. Zobaczymy! O sprawach sowieckich nie mam 
dziś czasu Ci opowiadać, bo godziny moje są tu wyliczo
ne. Bądź pewna, że uczucia nasze w tej dziedzinie były 
zawsze i są zbieżne. Jeżeli rokowałem w niesprzyjających 
warunkach, to nie o sprawy zasadnicze i dla nas niety
kalne, ale o losy naszych rodaków zagrożonych przymu- 
sowem narzuceniem obcego obywatelstwa. Moje starania 
były częściowo na dobrej drodze, gdy doszło nie z naszej 
inicjatywy do przerwania stosunków. Nawet i dzisiaj rąk 
nie opuszczamy, a choć jest trudno i ciężko, na dalszą 
metę wcale nie tracę ufności w tryumf naszej sprawy. 
Z moim zdrowiem jest dobrze. Ból palców minął. W ło
sy coraz bardziej przypominają srebrnego lisa, a recepty 
Twoje w Rosji były niewykonalne, tak jak jedzenie jarzyn 
lub owoców, których nie było wcale. Całuję Ciebie i dzie
ci z całej duszy, tęsknię za Wami i kocham niewypowie
dzianie. Bóg z Wami.

Zawsze i tylko Twój T.

L i s t  z  6 l ip c a  1943  R.
Kair

K ochanie moje najmilsze!
Piszę te słowa pod wrażeniem straszliwej tragedii, 
którą jest dla kraju śmierć genjerała] Sikorskiego142.

142 4  lipca 1943 r. gen. Sikorski zginął w katastrofie samolotu 
Liberator, który startował z lotniska na Gibraltarze. Wódz Na
czelny wracał z inspekcji polskich oddziałów stacjonujących na 
Bliskim Wschodzie. Wraz z Sikorskim zginęli m.in.: Zofia Le-
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Przez te kilka ostatnich tygodni, które przeżyłem 
w jeg° pobliżu, miałem sposobność nie tylko poznać 
jego myśli, ale i naprawdę zbliżyć się do niego145. 
Wytworzył się między nami stosunek głębokiego za
ufania i zrozumienia wzajemnego. I oto, okrutnym 
zrządzeniem losu, odchodzi od nas w kilka godzin 
po naszym rozstaniu, w pełni sił, energii i wiary, 
nie do zastąpienia, nieodżałowany. Trudno wyrazić, 
czem śmierć ta jest dla nas, i dla mnie! Na wezwa
nie rządu odlecę za kilka godzin do Londynu, aże
by zdać sprawę z prac zmarłego, przeprowadzonych 
ostatnio na Wschodzie, a dokumentacja po których 
zaginęła w czasie katastrofy. Co mnie czeka, sam 
nie wiem jeszcze. Czy wrócę tu na mój nowy poste
runek, ledwie co objęty i niezorganizowany jeszcze? 
Czy wezmą mnie do rządu i w jakim charakterze? Są 
to na razie kwestie otwarte, a przyszłość w bożym 
ręku. Jestem gotów służyć krajowi zawsze i wszę
dzie, do ostatniego tchu. Gdy zapytywał mnie nie
dawno zmarły premier, czy nie uważałbym za zbyt 
duże poświęcenie powrotu do Rosji na wypadek (na 
razie mało prawdopodobny zresztą) wznowienia * 4

śniowska, córka premiera, gen. Tadeusz Klimecki, płk Andrzej 
Marecki, por. Adam Kułakowski, por. Józef Ponikowski, płk 
Viktor Cazalet oraz dwóch innych Brytyjczyków.
I4i Romer został zaproszony przez premiera Sikorskiego do 
spędzenia kilku dni urlopu w Brumanie, górskim letnisku nie
daleko Bejrutu w Libanie, gdzie według relacji ambasadora spę
dzili wiele godzin na rozmowach. Patrz szerzej: T. Romer, Moje 
ostatnie rozmowy z gen. Sikorskim, „Wiadomości Polskie’ (Montreal), 
nr 9/52 (X  1963), s. 2 - 8.
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stosunków polsko-sowieckich, odpowiedziałem mu 
bez wahania, że moje osobiste preferencje w grę tu 
nie wchodzą, że zdecyduje tylko potrzeba i obowią
zek. Zbyt żywo stoi mi wciąż przed oczyma rozpacz 
tych naszych rodaków, którzy pozostali w Z S R R  
i szczęście tych, którym dopomogliśmy w wydosta
niu się za granicę, ażebym mógł uczciwie zdobyć się 
na inną odpowiedź, nawet, gdy grozi ona zniszcze
niem jeszcze na długo całego mego szczęścia osobi
stego i rodzinnego.

Nie wiem, kochanie, co z moich odezwań się do 
Ciebie w ciągu licznych podróży ostatniego miesiąca 
dotarło. Podobno wiele listów ginie. Od Was nie mam 
od dawna znaku życia. Modliłem się za Was gorąco 
w Golgocie w Jerozolimie i poświęciłem tam krzyżyki, 
które przesyłam. Znajdziecie również turkusy irań
skie, kryształ uralski i przedmioty z kości mamuta, 
wyrobione w Tobolsku na Sybirze. Kochana Dziodzia 
zabiera to wszystko i myśl, że jednak leci do Was i za 
kilka dni będzie z Wami i wszystko, co widziała i sły
szała Wam opowie, rozpiera mi serce dawno nieprze- 
żywaną radością!

W wirze moich obecnych zajęć, trosk i podróży 
migawkowo wciąż jestem myślą i tęsknotą moją przy 
Was, przy Tobie, Ziutuś moja najmilsza, szczęście 
moje! Ale nie sposób jest przy tern życiu dać temu 
regularny, uporządkowany wyraz, listowny chociaż
by, i to mnie boli. Doniosłem Ci telegraficznie, że 
zamiarem moim jest sprowadzenie Was do Kairu, jak 
tylko skończą się bardzo uciążliwe upały tutejsze, 
czyli w październiku, o ile oczywiście to nie stanie
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na przeszkodzie egzaminów dzieci. Wówczas jednak 
wisiała wciąż nad moją głową chmura moskiewska, 
a teraz dołącza do niej jeszcze zapytajnik londyński! 
Więc musimy zaopatrzyć się jeszcze w cierpliwość. 
I pod tym względem rad jestem, że Ci dopomoże 
Dziodzia. W  sprawie dzieci Michalskich miałem 
dziś telegram z Bombaju, że wyjechały już do Afry
ki w Twoim kierunku. Przypuszczam więc, że do
trą do Ciebie i że zajmiesz się ich losem, jak można 
najlepiej.

Załączam tajny dokument, przemówienie genera
ła] Sikorskiego na naradzie z nami w Bejrucie, który 
wobec jego śmierci staje się niejako jego testamentem 
politycznym144. Pokaż je proszę ode mnie p[anu] Łep- 
kowskiemu. Znajdziesz też różne fotografie, których 
objaśnienia nie mam już czasu odnotować.

Dzisiaj rano, o świcie byłem u spowiedzi i u ko
munii św. Za spokój duszy generała i tych biedaków, 
co z nim razem polegli. Odlatuję spokojny, ufny, 
zawsze z wierną i oddaną myślą o Tobie i dzieciach, 
i ze wzrokiem skierowanym ku naszej umęczonej O j
czyźnie i ku jej przyszłości. Bogu Was polecam i ko
cham najgoręcej.

Twój T.

1+4 Protokół z konferencji odbytej w Bejrucie w dniu 23 czerwca 
1943 r. przez Prezesa Rady Ministrów z kierownikami placó
wek na Środkowym Wschodzie, LAC, T. Romer fonds, (M G 31— 
D 68), vol. 2.
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L i s t  z  10  l ip c a  1943 R.
Londyn 

U kocha na!
Zawiadomiłem Cię telegraficznie o moim szczęśliwym 
przyjeździe tu 8 lipca po prędkiej 2 4 —godzinnej po
dróży. W  drodze spędziłem wiele godzin przy śmier
telnych szczątkach naszego wodza i jego nieszczęs
nych towarzyszy podróży. Tragedia była krótka. Kilka 
sekund po normalnym starcie samolot, z jeszcze nie
ustalonych przyczyn, ale wykluczających jakiekolwiek 
podejrzenie o sabotaż, z wielką prędkością wpadł do 
morza i dotknąwszy je, jeszcze wysuniętym podwo
ziem wywrócił się, rozpadł na części i zniknął w mo
rzu. Śmierć pasażerów musiała być natychmiastowa 
i bez cierpień145. Ciało wodza będzie przywiezione 
jutro, czeka nas uroczysty pogrzeb. Długo rozmawia
łem z biedną wdową i matką146; ogromnie mi jej żal. 
Ja sam byłem wezwany dla zdania sprawy z ostatnich

1+5 Okoliczności tragicznej śmierci gen. Sikorskiego do dziś 
budzą wiele emocji. Stały się nawet kanwą dla scenariusza fil
mu General. Zamach na Gibraltarze (2009, scenariusz i reżyseria 
A. Jadowska). Z licznych publikacji na ten temat można wymie
nić: D. Irving, Wypadek: Śmierćgenerała Sikorskiego, Warszawa 2007; 
T. A. Kisielewski, Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, Poznań 2006 ; 
Idem, Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, Poznań 2005; 
J. Whiteley, Śmierć generała Sikorskiego, Warszawa 2007-
146 Helena Sikorska z Zubczewskich (1888—1972) —  zona ge
nerała. Pobrali się w 1909 r., ich jedynym dzieckiem była Zofia 
Leśniowska, która w lipcu 1943 r. towarzyszyła ojcu w podróży 
i najprawdopodobniej także zginęła 4  lipca 1943 r. (jednak jej 
ciała nigdy nie odnaleziono).
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prac zmarłego, już miałem długie spotkania z wszyst
kimi najważniejszymi zainteresowanymi osobistościa
mi. Czeka nas ciężki kryzys. Straty tego rodzaju i tak 
nieoczekiwane są ciężkie, niestety, do uzupełnienia. 
Z powodu międzynarodowej i wewnętrznej złożonej 
wagi problemu, moja osobista współpraca jest również 
potrzebna do jego rozwiązania. Wolałbym, żeby za
nadto się nie przedłużała, ale jeśli trzeba, wypełnię 
moje zadanie. Oczywiście, będę Cię informował na 
bieżąco. Cieszę się, że Dziodzia niedługo do Ciebie 
zjedzie. Dzieci Michalskich też są w drodze do Ciebie. 
Niech Bóg Was chroni. Najczulsze [uściski] dla Cie
bie i dzieci. T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

_________________________________List z 1/fUpca 1 9 4 3  г. 13 7

L i s t  z  1 4  l i p c a  1 9 4 3  r .
Londyn

X_Jkochana!
Dzień pełen wzruszeń: rano msza żałobna w siedzibie 
Rady [Ministrów] przed trumną w obecności biednej 
wdowy, prezydenta i licznych przyjaciół. O godzinie 
2.00 dekoracja trumny Orłem Białym i wzruszające 
przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej. Potem 
przewiezienie doczesnych szczątków do westmin- 
sterskiej katedry katolickiej poprzez całą ogromną 
stolicę, wzdłuż alei wypełnionych zebranym tłumem, 
wzruszonym i sympatycznym, pomiędzy dwoma nie
przerwanymi kordonami zjednoczonych oddziałów.
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Wzdłuż trasy wstrzymano handel uliczny. Była to ma
nifestacja podniosła i niecodzienna, głęboko porusza
jąca. Stamtąd udaliśmy się wprost do prezydenta na 
ceremonię prezentacji i zaprzysiężenia nowego rządu.

Od 8 dni ledwie odkąd jestem w Londynie, moja 
rola była rozważana w rozmaity sposób i pod różny
mi względami w związku z tworzeniem nowego rządu. 
Wczoraj przyjęła ona formę ostatnią i definitywną. 
Miałem powody i byłem raczej zdecydowany powie
dzieć nie, ale po interwencji i namowach E[dwarda] 
Racz[yńskiego] zgodziłem się, mimo zbyt ciężkiego 
zadania, które mnie czeka.

Dziś wieczorem zadowolę się napisaniem tych krót
kich linijek, w uzupełnieniu telegramu. Całą moją ser
deczność ślę Tobie i dzieciom, i całą potrzebę, jaką czuję 
w tym momencie, otaczającej mnie Twojej serdeczności 
i wsparcia. Niech Bóg Cię błogosławi i niech pozwo
li nam wszystkim jak najlepiej wypełnić zadania, które 
nas czekają. Ściskam Cię z całego serca, z miłością. T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  2 0  l ip c a  1 9 4 3  r .

N ajm ilsza!
Wielkie dzięki za Twój telegram, który ku mej wielkiej ra
dości dostałem. Twoja obecność przy mnie byłaby ogrom
nym pocieszeniem w wirze pracy, który mam wokół. Ale 
z niepokojem myślę o Waszej podróży, a także o tym, że 
tu trwa wojna i jej niebezpieczeństwa nie mijają. Czuję się
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wciąż jak na gałęzi, potrącanej i rozchwianej, ale z pomocą 
boską trudne początki wkrótce zostaną pokonane.

Trzeba będzie prawdopodobnie umieścić dzieci 
w szkole na prowincji, a nas samych ulokować w Londynie, 
co będzie można załatwić bez zbytnich trudności. Zo
rientuję się nieco lepiej w ciągu kilku tygodni. Tymczasem 
proszę Cię, żebyś rozważyła rozwiązanie następujących 
problemów: I) dzieci Michalskich, które pewnie niedługo 
do Ciebie zjadą. Ich ojciec jest w Algierze i liczy na nas, 
że się nimi zajmiemy; 2 ) warunki i przybliżony termin 
Waszej podróży morskiej z bagażami; przewidziane kosz
ty; 3) plany dotyczące Reni wydają mi się rozsądne, ale 
pomysł jej samotnej podróży (samolotem?) mocno mnie 
niepokoi. Czy przemyślałaś dokładnie tę sprawę; 4) decy
zje co [do] Twojego Czerwonego Krzyża. Sądzę, że Be
ata jest już szczęśliwie z Tobą i że przekazała Ci nowiny 
ode mnie. Pomoże Ci w rozwiązaniu różnych problemów, 
z którymi masz do czynienia, napisz mi tą samą drogą (na 
adres M SZ, 70 Queens Gate, London S.W.7) albo tele
graficznie. Nie podejmuj pochopnych decyzji, w obecnych 
czasach nigdy nie dość ostrożności. Myślę z uniesieniem 
o naszym spotkaniu, ale chciałbym zrealizować nasze pla
ny spokojnie, bez zbytniego ryzyka i bez narażania się na 
niepotrzebne niepokoje. Niech dobry Bóg ma Was w swo
jej opiece i Was strzeże. Kocham Cię i czekam na chwilę, 
kiedy znowu Cię ujrzę. Cały Twój, T.

Wyślę Ci stąd [nieczytelne] , dostaniesz też pieniądze 
z innych źródeł.

______________________________________________ List z 20 Пред i Q/fi, г. X 3 9

[Tłumaczenie z francuskiego]
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L i s t  z  I s ie r p n ia  1943 r . 
Londyn

Ukochana!
Już dziesięć dni minęło od mojego ostatniego airgraplm, 
tak bardzo wypełnionych, że nie znalazłem czasu na
wet na listy. Wyobrażasz sobie wysiłek, jaki trzeba wło
żyć w załatwienie wszystkich spraw, które nasz pobyt 
na Dalekim Wschodzie, a potem moja podróż do Rosji 
pozostawiły w mniejszym lub większym stopniu w sta
nie zaniedbania. Dodaj do tego wszystkie wizyty do 
złożenia i do przyjęcia, spotkania i konłerencje, kolacje 
i obiady, wszystkie zawirowania, które na dłuższą metę 
byłyby nie do zniesienia, gdyby nie chodziło o krótki 
czas aklimatyzacji. W  tym trudnym choć ciekawym za
wodzie dostaję na szczęście ze wszystkich stron oznaki 
sympatii, które są dla mnie pocieszeniem.

Nie znalazłem jeszcze dla nas mieszkania; to 
bardzo trudne, ale ciągle szukam. Oczekuję wkrót- 

na informacje co do Waszych planów podróży. 
Kairu lub z Teheranu dostaniesz nową przesył- 
środków na Twoje wydatki, będę prosił o środ- 
na podróż w wysokości, jaką mi podasz. Liczę, 
ściągniesz do siebie małych Michalskich, i że 

odbędą z Tobą podróż, jak sobie życzy ich ojciec. 
Skompletujcie garderobę, bieliznę, pończochy itp., 
trudne tu do dostania. Dostałem telegram od Jadziul- 
ki, przekazuje mi pocieszające wieści od Matysia. Inny 
telegram donosi mi o szczęśliwym dotarciu do Ira
nu cioci Kostrowickiej z córką, uratowanych dzięki 
mojemu wstawiennictwu. Myślę, że wydarzenia we

ce
Z
kę
ki
ze
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Włoszech147 zelektryzowały Cię tak, jak nas tu wszyst
kich. Wszystko zdecydowanie idzie lepiej, ale jakaż 
odpowiedzialność! Łepk[owski] proponuje mi wza
jemną wymianę stanowisk Rosseta i Armina148, co bu
dzi moje wątpliwości. Przekaż mi telegraficznie kilka 
słów Twej opinii co do tego. Ściskam Was wszystkie 
wraz z drogą Dziodzią. Twój na zawsze, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

__________________________________ List z 1 8  sierpnia l i: 1 4 1

L i s t  z  18  s ie r p n ia  1 9 4 3  r .
Londyn

K ochanie moje,
Właśnie dostałem Twój airgrapb nr 3 z I sierpnia i te
legram z 13 sierpnia, z informacją o twojej decyzji po
zostania w Johannesburgu aż do końca grudnia. Widzę 
więc, porównując te dwie wiadomości, że Twoja decyzja 
została powzięta w ostatniej chwili w wyniku nowych 
szczegółów, których jeszcze nie znam, i na listowne 
wyjaśnienie których czekam, tak samo jak w sprawie 
matury Reni. Oczywiście, jestem bardzo zawiedziony 
perspektywą tak długiego jeszcze czekania na Was, 
a tak bardzo cieszyłem się, że wkrótce Was zobaczę, 
ale wiedząc, że i Ty tak czujesz, nie wątpię, że decyzja 
jest słuszna. Przerywam więc na razie moje poszuki

1+7 W  lipcu 1943 r. alianci zachodni rozpoczęli operację „Hu
sky”, która zakładała lądowanie na Sycylii. Celem było wyelimi
nowanie Włoch z wojny.
148 Kazimierz Armin —  ówczesny wicekonsul w Johannesburgu.
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wania mieszkania dla nas w Londynie i myślę o Was 
wszystkich z nieskończoną czułością i wielką melan
cholią. Twoje poprzednie airgrapby, i te od dzieci, spra
wiły mi ogromną przyjemność. Cieszę się z pianistycz
nych postępów Ity. Pociesz Albę, że do końca życia 
pozostanę ambasadorem149, ale mój aktualny tytuł to 
właśnie minister. Dobrze, że Michalscy są pod Twoją 
matczyną opieką; tak bardzo jej potrzebowali, biedaki. 
Jestem wariacko zajęty, bo, jak widzisz, wydarzenia nie 
próżnują. Ale, generalnie, radzę sobie na razie nieźle, 
i nie mogę się skarżyć. Bronek spędził u mnie kilka dni 
urlopu. Dobre wieści od Jadziulki. Ściskam Cię z całe
go serca wraz z dziećmi, najlepsze wyrazy pamięci dla 
Dziodzi i panny Mai. Zawsze Twój, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  2 7  s i e r p n i a  19 4 3  r . 
Londyn

K ochanie moje najdroższe,
Staniszewski150 mianowany konsulem przy Szczerbiń- 
skim151 w Stambule odlatuje dziś lub jutro do Kairu

149 Zgodnie ze zwyczajem tytuł ambasadora przysługuje dożywotnio.
150 Karol Staniszewski (1904—?) —  drugi sekretarz i kierownik 
wydziału konsularnego ambasady w Tokio, konsul w Stambule 
(od 1942 r.).
151 Zdzisław Szczerbiński (IS 9S—197§) —  dyplomata, radca 
ambasady RP w Ankarze, konsul generalny w Stambule w latach
1942-1944 .
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i list ten wraz z naszą pocztą zabiera. Pozwala mi to 
dołączyć tekst mojego projektowanego expose i dwie 
fotografie, które Was zabawią, a także napisać nieco 
obszerniej, niż zrobić to można w ciasnych ramach air- 
graphu. Otrzymałem z wdzięcznością Twoje telegramy, 
i ten, który mówi o przyjeździe, a raczej o przywie
zieniu do Ciebie Michalskich i o pomyślnym ich urzą
dzeniu w Johannesburgu, i ten, który mnie informuje 
o personaliach placówkowo—konsularnych. Doszedł 
mnie również miły airgrapb Dziodzi z 3 b[ieżącego] 
m[iesiąca], za który dziękuję jej serdecznie. Nie będę 
tu miał żadnej trudności z wynalezieniem dobrego 
tłumacza dla jej pracy i w myśl jej wskazówek polecę 
przystąpić do przekładu już wkrótce, nie czekając na 
resztę. Nie zapominajcie, że mam tu zawsze możność 
poprzeć jej starania o przedłużenie urlopu, a nawet
0 jej przeniesienie do Anglii; dajcie mi tylko znać, czy
1 kiedy będzie to potrzebne.

Tęskno mi już za Wami okrutnie i bardzo wyczeku
ję Twoich zapowiedzianych bliższych wyjaśnień o Wa
szych planach i decyzjach.W tych warunkach mieszkanie 
wynajmę o tyle tylko, o ile nadarzy się wyjątkowa 
okazja, pod względem jakości i ceny; oba te warunki 
stanowią tu obecnie wielką trudność. Nie mniejszą 
jest służba, której nikt zdobyć nie może. Pertraktuję 
o sprowadzenie dobrej kucharki ze Sztokholmu, a tak
że doskonałej służącej, Polki również, którą mieliśmy 
w Kujbyszewie, a która obecnie znajduje się w Kairze. 
Sam na razie mieszkam dalej w hotelu i tu też przyj
muję, co robią teraz prawie wszyscy. Kilka dni temu 
miałem na obiedzie Craigich, którzy nadjechali ze wsi,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lut z 27 sierpnia 1943 r. 1 4 3
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gdzie stale rezydują, on dotychczas bez stałego zaję
cia. Wczoraj gościłem Max Miillerów152, oboje bardzo 
Polsce oddani, on pomocny mi w niejednem. W  ogóle 
spotykam tu nadspodziewanie dużo sympatii, życz
liwości i przyjaźni dla nas i dla naszej sprawy. Zycie 
mam w dalszym ciągu niezmiernie wypełnione. Wstęp
ne wizyty i lektura archiwalnych teczek są już wpraw
dzie na ukończeniu, ale codzienna rutyna ze sprawami 
wielkiemi i małemi, i z takiemi troskami, ale jakże róż- 
norodnemi i licznemi, wypełnia czas od świtu do nocy. 
Zdrowie i usposobienie mi dopisuje, nie przestaję być 
dobrej myśli, choć mam ciągle przed oczami i na myśli 
stawki, o którą gra nasza idzie. Podwójny niejako wy
ścig: a więc o zwycięstwo zanim Niemcy dokonają bez 
reszty straszliwego dzieła zniszczenia i mordu w oku
powanym kraju, i po wtóre o to, kto tam pierwszy 
stanie, nie tylko z karabinem, ale i z ratunkiem, i z po
mocą tak konieczną obecnie. Tego ostatniego wyścigu 
tłumaczyć Ci nie potrzebuję, wszyscy aż nadto dobrze 
rozumiemy, jak głębokie znaczenie i związane z nim 
groźby. Pomimo nich i pod tym względem nie tracę 
optymizmu i wiary w opiekę Opatrzności.

Miłe mi były bardzo listy dzieci, każda z nich do
wodzi wielkiego rozwoju intelektualnego, któremu to
warzyszyć musi i fizyczny. Rok już dobiega od czasu 
naszego rozstania! Ciekaw jestem bardzo Waszych 
wrażeń o Michalskich, tak im biedakom było brak 
prawdziwego ciepła rodzinnego, które —  nie wątpię 
w to —  znalazły u Was.

Dyplomata brytyjski sir William Max Müller i jeg<i lego zo n a.152
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List z i i września 19 4 3  г. 145

Ściskam Ciebie, Ziuteńko najmilsza moja, z całe
go serca, także dzieci kochane, wszystkie razem, swoje 
i pozostałe, moc serdeczności dla drogiej Dziodzi na
szej, której pobytem wśród Was nie mogę się nacie
szyć. Najlepsze pozdrowienia dla panny Hubiszówny. 

Twój T.

L ist  z I I  w r z eśn ia  1 9 4 3  r .
Londyn

X_Jkochana,
Tysięczne dzięki za dwa Twoje airgraphy z 16 i 26 sierp
nia ( nr 51). Potwierdziłem Ci telegraficznie otrzymanie 
pierwszego. Sprawiły mi one największą przyjemność, 
jak wszystko, co przychodzi od Was, a informacje, ja
kie przekazujesz mi o Arminach etc., będą dla mnie 
bardzo użyteczne. Ułatwię jej podróż, tak jak piszesz. 
Dostałem też airgraph od Dziodzi dotyczący jej sta
rań, które z mojej strony poparłem155. Myślę, że nam 
się uda. Mam nadzieję, że w międzyczasie otrzymałaś 
poprzez Kair mój list nr 25. Bardzo jestem przeję
ty Waszą podróżą i chciałbym być wcześniej pewny, 
że będzie bezpieczna. Każ p[anu] Majewskiemu153 154, 
żeby informował mnie na bieżąco. Rozpocznę znów 
poszukiwania mieszkania. Bądź spokojna, nie myślę 
o niczym poza miastem, komunikacja jest teraz zbyt

153 Obertyńska starała się o rozkaz wyjazdu do Anglii.
154 Jan Majewski —  konsul w Kapsztadzie (ang. Cape Town).
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skomplikowana dla naszych gospodarzy. Jeśli chodzi
0 centrum, prezentów z niebios, o których wspomi
nasz, raczej jeszcze nie należy się obawiać, zresztą już 
nigdy się z nimi nie zetknąłem155.

Niecierpliwie liczę, jak i Ty, dni, które nas jeszcze 
dzielą. Dziś rocznica naszej rozstrzygającej nocnej roz
mowy w Lourenęo Marques w hotelu Cardoso, dotyczą
cej rozłąki, którą los przed nami postawił. Pozostała ona 
wyryta w mojej pamięci i w sercu. Nie pomyliliśmy się, 
wybierając tę drogę, trudną, ale słuszną. Ja cały czas je
stem bardzo zajęty. Pojutrze, 13 września, moje wystą
pienie w Radzie Narodowej. Przemówienia i wystąpienia 
mnożą się, jak i inne wydarzenia. Nie brak również 
trosk, ale generalnie jestem zadowolony z tego doświad
czenia, które trwa już prawie dwa miesiące. Ściskam Cię, 
Ukochana, z całego serca, [tak mocno] jak Cię kocham,
1 z Tobą wszystkich dookoła. Zawsze twój, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  19 w r z eśn ia  1 9 4 3  r .
Londyn 

U kocha na!
Dziękuję za oba Twoje airgraphy z końca sierpnia 
w sprawie Twoich trudności z Ł [epkowskim]. Jestem 
zaskoczony i zaniepokojony, gdyż, jak wiesz, nie zno
szę szykan, zwłaszcza kiedy, jak w ostatnich czasach,

155 Mowa o bombardowaniach Londynu.
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List z  ig  września 1943 г. 147

cała nasza uwaga, cała energia powinny być zwróco
ne zdecydowanie w stronę innych celów, ważniejszych 
i bardziej życiowych. Jestem pewien, że masz rację 
i możesz być pewna mojego wsparcia, jeśli to koniecz
ne (na razie nic takiego się nie wydarzyło), ale z dru
giej strony nie wątpię, że starannie będziesz unikać 
tego, co mogłoby niepotrzebnie zaognić sytuację156.

156 Zofia tak pisała do Tadeusza o konflikcie z konsulem Łep- 
kowskim: „Niemal od początku mojego tu pobytu spotykam się 
z wyraźną wrogością ze strony pana Łepkjowskiego], który zamiast 
mi pomagać, jak to jest jego zadaniem, użył wszystkich środ
ków, by sparaliżować i przeszkodzić wszelkiej mojej działalności, 
tak w dziedzinie Czerwonego Krzyża, jak w opiece nad sierotami 
i gdzie indziej. Nie przejmując się nazbyt tą zazdrością i niechęcią, 
pracowałam dalej, co dawało nieraz dobre skutki, mimo „kijów mię
dzy szprychy” z jego strony, co nie było ani zręczne, ani makiawe- 
liczne, i wszystkich nas często rozśmieszało. Nasze stosunki były 
jednakże na zewnątrz poprawne. Ostatnio miałam powody, zęby 
przedstawić mu bardzo uzasadnioną krytykę zarządzania w wyko
naniu jego podwładnego, Armjina], środkami pomocy znajdujący
mi się w rękach tego ostatniego i którymi dysponował bez kontroli 
i bardzo nierozważnie. To dało panu Ł[epkowskiemu] pretekst do 
rozpoczęcia kampanii przeciwko mnie, tym razem dość otwartej, 
mającej za cel zastraszenie mnie i zmuszenie do odwołania tego, co 
mu powiedziałam, ponieważ to zmusiłoby go do [wszczęcia] do
chodzenia, które nie byłoby dla niego wygodne. Wyobrażasz sobie 
oczywiście, że mając powody do podniesienia kwestii finansowych, 
trzymałam się swoich racji. Piszę ci o tym wszystkim nie po to, żeby 
prosić Cię o wsparcie, bo świetnie trzymam sprawy w ręku, a moje 
stanowisko jest dobrze uzasadnione, nigdy też nie nadużyłam two
jego autorytetu, a wszystko, co kiedykolwiek powiedziałam albo na
pisałam panu Ł[epkowskiemu], zawsze podkreślało moją całkowicie 
własną odpowiedzialność jako zwykłej obywatelki naszego kraju 
korzystającej jedynie ze swoich praw. Wszystko to opowiadam po
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Niecierpliwie czekam na dokładniejsze wiadomości 
o podróży. Czy pan Majewski zajmie się dostatecznie 
bezpieczeństwem i wygodą? Czy powinienem podjąć spe
cjalne starania? Interweniować stąd w sprawie wiz angiel
skich, czy możesz je tam dla wszystkich otrzymać? Mam 
nadzieję, że sprawa Beaty rozstrzygnie się pozytywnie. 
Pani Armin również zostanie powołana. Sprawdź dobrze 
wcześniej sposoby wysyłki i ubezpieczenia dużego baga
żu. Napisz mi też, czy masz pieniądze na resztę Waszego 
pobytu i ile mniej więcej będziesz potrzebowała na po
dróż Waszą, Michalskich, na bagaże. Zważywszy na odle
głości, lepiej rozważyć wszystkie kwestie o wiele wcześniej.

Jestem ogólnie zadowolony z oddźwięków mojego 
wystąpienia w Radzie Narodowej. Dyskusja skończy 
się jutro, w dobrych warunkach, wydaje mi się. Kosz
towało mnie wiele czasu i energii, ale było to nieunik
nione i nawet konieczne. Ściskam Cię z całego serca, 
myślą jestem wciąż przy Tobie, ukochana. Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  5 p a ź d z i e r n i k a  1 9 4 3  R. 
Londyn

K ochanie moje,
Spotkałem przypadkiem członka parlamentu brytyj
skiego, którego nazwiska nie pamiętam, a który wi

to, żebyś był na bieżąco, jeśli dojdą Cię jakieś odgłosy te] burzy 
w nocniku”. Korespondencja..., List Zofii z 31 sierpnia 1943 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



List z j  października IQ/fj r- 1 4 9

dział się z Tobą i Renią kilka miesięcy temu w Joh[an- 
nes]burgu na spotkaniu Czerwonego Krzyża i, jak się 
zdaje, dał ci kilka wskazówek dotyczących przygoto
wania Twoich paczek157. Była to dla mnie miła nie
spodzianka. Dziękuję za miłe airgrapby Ity i Alby z 12 
września, które są ostatnimi przesyłkami od Was.

Miałem ostatnio czas wyjątkowo zapracowany. 
Ostatni miesiąc to przede wszystkim dyskusja w na
stępstwie mojego exposc i z której wyszedłem, jak mnie 
zapewniają, bardzo dobrze. Ostatnio bardzo trud
ne przygotowania do konferencji, która odbędzie się 
wkrótce tam, dokąd pojechałem w zeszłym roku po 
naszym rozstaniu158. Tym razem nie będziemy tam 
obecni, ale dyskusja nas dotyczy bardzo blisko, jak 
dobrze wiesz. Nie szczędziłem starań i wysiłków dla 
ochrony naszych interesów i, z pomocą Opatrzności, 
jestem dobrej myśli. Ale nie pamiętam, czy kiedykol
wiek pracowałem równie intensywnie i czym tak często 
zabierał głos w tak trudnych warunkach.

Na szczęście trzymam się dobrze, uniknąłem kata
ru i grypy mimo nagłej zmiany temperatury tej jesieni. 
Nie boli mnie głowa ani palce. Dostałem dobre wieści 
od cioci J[adzi] i od Jadziulki, które mają się dobrze 
i upewniają mnie o losie naszych. Wielu przyjaciół

157 Według relacji Teresy Romer chodziło o paczki wysyłane 
przez Czerwony Krzyż dla polskich oficerów w niemieckich 
obozach jenieckich.
158 Mowa o Teheranie, gdzie w dniach 28 listopada — I grudnia 
1943 r. odbyła się pierwsza konferencja „wielkiej trójki” (prezy
dent USA —  Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Bry
tanii —  Winston Churchill, przywódca Z S R R  —  Józet Stalin).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



150  Listy

i znajomych wypytuje mnie o wieści o Tobie, podzie
lają moją niecierpliwą chęć ujrzenia Cię tutaj. Bronek, 
korzystając z kilku dni urlopu, przyjechał do Londy
nu; często go widuję. Jakie plany ma Beata? Ściskam 
Was z całego serca i polecam Was wszystkie opiece 
Boga. Czekam na Twoje wrażenia, co do dzieci M i
chalskich. Twój na zawsze T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  1 2  p a ź d z ie r n ik a  1 9 4 3  r .

K ochanie moje najmilsze!
Jesień zaczyna już stroić drzewa w Hyde Parku, który 
dzieli mój hotel od biura i po wyjątkowo pięknym jak 
na tutejsze stosunki lecie, smętne mgiełki coraz czę
ściej zwisają nad miastem, a tam u Was wiosna się spo
sobi! Myśląc o tym, realizuje się cała odległość, jaka 
nas dzieli i także czas, który poprzedza jeszcze nasze 
wymarzone spotkanie. Strasznie mi już do niego tęsk
no, choć zdaję sobie sprawę, że obecny tryb mojego tu
tejszego życia, którego nie da się gruntownie przero
bić nawet przy Twoich staraniach, nie pozostawi dużo 
czasu na życie rodzinne. Korzystam z wyjazdu mego 
następcy w Kairze, min[istra] Strasburgera159, ażeby 
dogodniejszą drogą przesłać Ci fotografie i teksty

159 Henryk Strasburger (1887—1951)— doktor praw, ekonomi
sta, działacz polityczny. Od lipca 1943 r. do listopada 1944 r. 
delegat rządu RP do spraw polskich na Wschodzie.
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wraz z tym listem. Mam nadzieję, że dotrze prędko 
i przyniesie Wam wszystkim moje saudades i czułości. 
Dość już dawno nie miałem wiadomości od Was, poza 
ostatniemi airgraphami dziewczynek, za które najser
deczniej dziękuję. Od cioci Jadzi i Jadziulki miałem 
dobre listy z końca sierpnia z wiadomościami od Ma- 
tysiów, którzy nadal przebywają w Mordach. Jest im 
ciężko zwłaszcza z żywnością, w której niedostatku 
Matyś i Ada cierpią na przykre owrzodzenie. Jadzia 
stara się im dosyłać witaminy. Jej samej również nie 
jest łatwo, ponieważ od wyjścia z Ligi160 nie ma stałej 
płatnej posady i przeżywa z ciocią rezerwy. Ale ani
musz im dopisuje i bardzo są czynne społecznie. Ciot
ka Kostrowicka i Marylka pisały z Teheranu, dokąd 
szczęśliwie dotarły i aklimatyzują się powoli. Marylka 
naucza w polskim gimnazjum. Mają nadzieję przenieść 
się do Bejrutu, o ile Marylka otrzyma tam zajęcie na 
uniwersytecie. Ciotka przychodzi zwolna do siebie, ale 
niepokoi się bardzo o rodzinę, o której nie ma żadnych 
wiadomości. Otrzymałem też 2 listy od Marysi z N [0- 
wego] J[orku], która mi donosi, jak gdyby nigdy nic, 
o swym rozejściu z Józiem i cywilnym pobraniu się 
z p[anem] Rathausem oraz przyjścia na świat synka. 
Zamartwiają się tym jej rodzice, o czym wypadnie mi 
jej odpisać, ukrywają mego na tę całą smutną sprawę 
poglądu, choć żal mi jej bardzo i w razie potrzeby po
mocy jej nie odmówię. Pisała do mnie poczciwa pani

160 Liga Narodów (1919—1946) —  organizacja utworzona 
z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa 
Wilsona po I wojnie światowej. Jej podstawowym celem było 
utrzymanie pokojtilu  na sw iecie.
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Grew, winszując i zapytując o Ciebie; wiesz, że straciła 
zięcia, który był posłem w Kanadzie. Miałem również 
list od Maryli Lednickiej161. W  ogóle listy napływają 
dosłownie ze wszystkich stron świata i w takiej ilości, 
że nie tylko odpisać, ale nawet przeczytać mi je nieraz 
trudno. Dużo i serdecznie bardzo pisuje do mnie Ziu
ta Czarnocka, która z synową, Hemplówną z domu, 
i z Jadwinią Mielżyńską zamierza przenieść się z Te
heranu do Bejrutu. Zosia Geniowa Romerowa maluje 
portrety i wystawia w Teheranie, ale zamierza z cza
sem podążyć w ślad za szwagrem Stasiem do Kairu.

Tutaj wciąż mnóstwo osób wypytuje się o Ciebie 
i o Was. Kilka dni temu odwiedzał mnie Bronek, ko
rzystając z kilkudniowego urlopu. Podobnie Gosiew
ski162, widziałem też płk. Levittoux. Staniszewski bawi 
już w Stambule, dokąd wszakże jego żona nie zdążyła 
jeszcze dojechać. Ksawery Zaleski163, który [przebywa] 
w Dublinie, przyjechał tu na urlop, wygląda dobrze, 
ale po dawnemu trochę tkwi głową w chmurach. Z Ja- 
sieńskiemi widuję się z rzadka i zgodnie z Twą suge
stią prosiłem ją o pomoc w poszukiwaniu mieszkania, 
co mi przyrzekła. Niełatwa to sprawa, tem bardziej, 
że nie wie, czy nie wypadnie nam umieścić dziewczy
nek w szkołach poza miejskich. Wprawdzie teraz tu 
całkiem spokojnie, poza lekką pukaniną czasem wie
czorami, bez większego efektu, ale nie wiadomo ni

IbI Maryla Lednicka (1893—1947) —  rzeźbiarka, przyjaciółka 
Romerów od czasu ich pobytu na placówce w Rzymie.
162 Tadeusz Gosiewski (1 9 00 -1969 ) — prawnik, dyplomata.
I6J Ksawery Zaleski —  w czasie II wojny światowej urzędnik 
referatu prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
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gdy czy na tym stanie. Zdecydowany jestem wziąć 
zaraz mieszkanie, o ile by się znalazło coś wyjątkowe
go pod względem centralnego położenia, urządzenia 
i warunków. W  przeciwnym razie wolę nie robić tego 
przedwcześnie, bo ceny komornego są tu teraz bardzo 
wygórowane pod wpływem przesadnej rozrzutności 
Amerykanów. Napisz mi proszę swoje wrażenia o M i
chalskich i projekty, co do ich urządzenia tutaj w razie 
gdyby Stefan nie był wrócił tu jeszcze wtedy. Jak stoją 
sprawy kochanej Dziodzi? Otrzymałem dziś nieocze
kiwane, miłe życzenia od F. Zaleskiego z obozu jeń
ców. Widać i tam wiadomości o mnie docierają.

Ściskam Ciebie, Ziutuś moja jedyna, z całego serca, 
jak kocham i tęsknię za Tobą. Dzieci najczulej cału
ję i Bogu Was wszystkich polecam wraz z Dziodzią, 
p[anną] Mają i Michalskimi. Twój T.

_________________________________ List z 22 października IQ4 ] г 1 5  3

L i s t  z  2 2  p a ź d z i e r n i k a  1 9 4 3  R.
Londyn

K ochanie moje najmilsze,
Tydzień dzieli mnie jeszcze od moich imienin, a je
stem już w posiadaniu wszystkich Waszych przemi
łych fotokartek imieninowych, które napłynęły do 
mnie kolejno w ciągu ostatniego tygodnia i za które 
nie wiem, jak mam Wam dziękować i Tobie Ziutuś, 
i wszystkim trzem dziewczynkom, i Dziodzi kocha
nej, zawsze w tak czarującą formę umiejącej ubierać 
swe myśli. Każdy z Waszych liścików, tak serdecz
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ny, a zarazem tak dobrze odmalowujący umysłowość 
i charakter piszącej, dawał mi najmilsze złudzenie 
wielkiej z Wami bliskości poprzez tę bezpośredniość 
uczuć. A przyznać muszę, że po naszej już przeszło 
rocznej rozłące i przy moim bardzo jednostronnym 
trybie życia, poświęconym pracy i służbie ogółu, a po
zbawionym ciepła rodzinnego i elementu osobistego, 
takie odezwania się jak Wasze wzruszają mnie do głę
bi, zwłaszcza teraz, gdy od tych ciągłych i wielkich 
trosk wkoło mnie się kłębi, gdy każdy dzień przynosi 
nową porcję niepokoju i odpowiedzialności, którym 
przeciwstawiać trzeba niezmiennie 
ści, wiary, zdecydowania i... pogody!

12  bieżącego] mjiesiąca] wysłałem do Ciebie pocz
tą lotniczą z miasta Kazia Rjussanowskiego] sporą 
kopertę z fotografiami etc. Mam nadzieję, że dojdzie 
dobrze i będzie Wam miła. Z telegramu Majewskiego 
i z Twego nr 8 dowiaduję się o zmianie Waszej mar
szruty. Może to lepiej, ale niepokoi mnie trochę, czy 
Rosset dobrze to wszystko Wam załatwi. Telegrafowa
łem do Ciebie przed kilku dniami z szeregiem zapy
tań, dotyczących kosztów podróży dla osób dorosłych 
i dzieci, możliwości ich opłacenia tutaj, co byłoby wy
godniejsze, a w takim razie jakiej hrmie, posiadanie 
przez Was lub nieposiadanie i przez kogo wiz wjaz
dowych angielskich, koszta transportu i ubezpiecze
nia [niezbędnego] bagażu. Chciałbym też wiedzieć, 
czy pojedzie z Wami pani Arminowa, a także posło- 
wa Tarnowska164 z córką. Przypuszczam, że miałbym

drugie tyle ufno-

164 Maria z Czetwertyńskich Adamowa Tarnowska.
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możliwości w[y]płynięcia stąd na miejscu dla Was na 
dobrym okręcie, gdybym znal ściślej wybrany przez 
Ciebie termin odjazdu z D[urbanu]. Zależy mi także 
na określeniu przez Ciebie sumy potrzebnych pienię
dzy dla Was i oddzielnie Michalskich. Musicie zaopa
trzyć się obficie w ubrania, bieliznę, pończochy, bo tu 
są surowe ograniczenia kartkowe i wysokie ceny. Ści
skam Was wszystkich z całej duszy i Bogu polecam, 
Twój zawsze kochający najczulej T.

_________________________________ List z  z8  października г 9̂ 3 r. 15 5

L i s t  z 28  p a ź d z ie r n ik a  1943 R.

K ochanie moje najdroższe!
Nie mogę przepuścić dnia dzisiejszego (tem bardziej, 
że mam mieć dobrą okazję w kierunku Kazia R[us- 
sanowskiego]), ażeby nie podziękować Wam jeszcze 
za najmilsze życzenia, najpierw w postaci fotokartek 
od wszystkich, a dziś właśnie, akurat w dzień moich 
imienin, pod formą telegramu, który mnie rozczulił. 
Byłem właśnie dziś rano w kościele i z myślą o Was 
u Stołu Pańskiego. Potem w innym kościele asystowa
łem na uroczystym nabożeństwie z racji 25— lecia Cze
chosłowacji165. Na lunchu wraz z Tadzikiem Kowal
skim byliśmy u jego braterstwa Malletów166 167. On, jak 
wiesz, pracuje w F[oreign] 0 [fhce]I6/, a ona przebywa

Ibj Czechosłowacja została utworzona 28 października 1918  r.
Ibb Brytyjski dyplomata W. I. Mallet i jego zona.
167 Foreign Office —  brytyjskie ministerstwo spraw zagra
nicznych.
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na wsi z dziećmi. Miłe robią wrażenie. Po południu 
znowu 25—łecie Armii Polskiej we Francji168 w obec
ności gen[erała] Hallera, a pomiędzy tym wszystkim 
różne ważne rozmowy z naszemi przyjaciółmi anglo- 
saskiemi z obu wybrzeży Atlantyku, w związku z na
radami w dawnym miejscu mej pracy [Z SR R ], z szyb
kim rozwojem wydarzeń w pobliżu niego i z podróżą 
inspekcyjną] gen. Kazimierza S[osnkowskiego]169 170, 
któremu towarzyszyć będzie mój kolega i przyjaciel 
Józio L[ipski], również w strony, gdzie ja niedawno 
przebywałem [Bliski Wschód]. Przedwczoraj pod wie
czór miałem pierwsze doświadczenie z mgłą tutejszą. 
Zrobiła się tak gęsta, że wracając samochodem z wi
zyty, zbłądziłem kompletnie i około godziny szuka
łem drogi w śródmieściu, której dobrze znająca mia
sto szoferka1'0 odnaleźć nie mogła. Wreszcie znalazł 
się jakiś poczciwiec, który krocząc z lampą przed sa

168 Armia Polska we Francji —  tzw. Błękitna (od koloru mun
durów), utworzona w czasie I wojny światowej. Pierwszym pol
skim dowódcą był gen. Józef Haller.
169 Kazimierz Sosnkowski (1885 — 1969) — general broni W oj
ska Polskiego, polityk, działacz niepodległościowy. Zastępca 
Józefa Piłsudskiego w Legionach Polskich. W okresie II Rze
czypospolitej m.in. przedstawiciel Polski przy Lidze Narodów 
na konferencję rozbrojeniową w Genewie. Po wybuchu II woj
ny światowej przebywał we Francji. Zastępca prezydenta oraz 
przewodniczący Komitetu Ministrów do Spraw Kraju i minister 
bez teki w rządzie gen. Sikorskiego. Po jego śmierci mianowany 
Wodzem Naczelnym. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł 
w Kanadzie.
170 Obcym wysokim rangą wojskowym i dyplomatom przydzie
lano do pomocy młode Angielki służące w wojsku.
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mochodem, wyprowadził nas gdzie należy. Cały ruch 
kołowy był zatrzymany, a pieszy odbywał się z naj- 
większemi trudnościami. Oszczędziło nam to zresztą 
alarmu [bombowego], które miewaliśmy ostatnio dość 
regularnie co noc, choć na nieznaczną skalę. Zapra
cowany jestem po dawnemu mocno, bo ciężkie cza
sy tego wymagają, ale na ogół idzie mi nie najgorzej, 
zwłaszcza pod względem umacniania naszej solidar
ności programowej na wewnątrz i na zewnątrz.

Otrzymałem Twój telegram w sprawie szczegółów 
Waszej podróży i telegram od Łepk[owskiego] w spra
wie wiz dla panny Mai i dla Michalskich. Zajmuję się 
tern i zabiegam o pieniądze dla Michalskich. Ceny bi
letów okrętowych, które mi podajesz, wydają się mi 
nieprawdopodobnie niskie. Czy to nie omyłka? Nie 
piszesz mi, czy mógłbym może opłacić je tutaj, to by 
Wam oszczędziło pieniędzy na zakupy odzieżowe, któ
rych konieczność wskazywałem. Obawiam się, że nie 
starczy Wam pieniędzy. Nie wiem też, czy Dziodzia 
otrzymała zezwolenie na podróż z Wami i czy ona ni
czego nie potrzebuje. Nie wątpię, że ją wyekwipujesz.

Ł[epkowski] nadesłał mi osobiste sprawozdanie 
—  przyznać muszę w b[ardzo] przyzwoitej formie —  
z odpisami wymienionej między Wami koresponden
cji. Oddałem je do rozpatrzenia bardziej obiektywnej 
ode mnie instancji i zobaczę, co z tern zrobić. Tak 
Ciebie poznaję, Ziutuś najmilsza, po czupurnej re
dakcji tych Twych listów, które zresztą tłumaczę sobie 
warunkami i nastrojem i nie mam o to do Ciebie żad
nej pretensji. Ale widzę, że od czasu, gdy się kochamy, 
nie nauczyłem Cię jeszcze, że w zatargach tryumf nie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ List z z 8 października IQ43 r. 1 5  7
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zawsze polega na ostrym wykazaniu drugiej stronie, 
że ma się rację i że nie ma jej ona. Największym try
umfem jest panowanie nad samym sobą i zapobieganie 
zatargom, przynajmniej tam, gdy nie są niezbędne lub 
są bezcelowe. Żałuję, że nie mogę Ci przesłać steno
gramu przemówienia, którym zakończyłem dysku
sję w Radzie Narodowej nad moim expose' i w którym 
wyłożyłem dość obszernie, czem jest w życiu, w ob
cowaniu z ludźmi i w naszej pracy język i styl dyplo
matyczny. Piszę Ci to zresztą z pełną świadomością, 
że Twój własny styl i język, czasem może niezupełnie 
zgodne z temi mojemi teoriami, pełne są zawsze dla 
mnie nieprzepartego uroku i że kocham Ciebie bez
granicznie taką właśnie, jaka jesteś. Tęsknię coraz 
więcej za chwilą, w której będę Ci to mógł nareszcie 
powiedzieć lepiej niż piórem na papierze.

Bogu Was wszystkich gorąco polecam i ściskam 
z całej duszy. Twój zawsze i tylko T.

L ist  z  i  o l is t o p a d a  1943 r .
Londyn

^Najdroższa moja,
Dziękuję Ci za Twój telegram z 6 października], po
twierdzający szybkie otrzymanie fotografii. Teraz już 
tak wcale nie wyglądam, bo mimo że nie zderzyłem się 
bezpośrednio z naszymi wschodnimi sąsiadami, spra
wiam jednakże takie wrażenie z powodu żałosnego 
oka, podbitego w następstwie zbyt gwałtownego kon-
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taktu mojej głowy z ich kaloryferem. Jedno i drugie 
wytrzymało, ale wyszedłem z tego z rozcięciem luku 
brwiowego, który nadaje mi wygląd pijaczyny. Zresz
tą, to taka mała bieda bez znaczenia. W  tych dniach 
zwłaszcza, jak możesz sobie wyobrazić, jestem w peł
nym toku wykańczania pracy, po przyjeździe Anto
ine171 172 i rozmowach, do których mamy dzięki temu 
okazję. Ciechanowski173 * współpracuje tu z innej stro
ny. Palące tematy, które sprawiają, że nasza publicz
ność175 staje się nerwowa i pesymistyczna. Jeśli chodzi
0 mnie, jestem wciąż idealnie spokojny i pełen ufności, 
że być może czekają nas jeszcze trudniejsze chwile, 
ale że ostatecznie przyniosą zasłużony tryumf. Czyż 
muszę Ci mówić, ukochana, jak cieszę się myślą, że 
niedługo będę miał Was przy sobie. Jednak idea Wa
szej podróży niepokoi mnie, a także to, że u celu wcale 
spokój nie będzie zapewniony. Zresztą, zobaczymy.

Stefan odpowiedział na mój telegram, zapewnia 
mnie, że telegrafuje do ciebie regularnie. Liczy, jak byłem 
tego pewien, na przyjazd tutaj wszystkich swoich dzieci
1 ma nadzieję, że będzie mógł sam do nich dojechać. Jego 
bank przekazuje Ci 4 0 0  funtów, o które prosiłaś. Ceny 
statku, które mi podałaś, wydają mi się niewiarygodnie 
niskie. Czy je dobrze sprawdziłaś? Tysiąc uścisków dla

171 Anthony Robert Eden (1897—1977) —  brytyjski polityk 
Partii Konserwatywnej. Minister spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii w gabinetach Churchilla (1940—1945).
172 Jan Maria Włodzimierz Ciechanowski (1887—1973) — dy
plomata, ambasador RP w Waszyngtonie (1940—1945).
I7- Opinia publiczna w kraju i na emigracji oraz środowiska
wojskowe.
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Waszej czwórki i najlepsze wyrazy pamięci dla Dziodzi, 
panny Mai i Michalskich. Zawsze twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  21 l i s t o p a d a  1 9 4 3  R. 
Londyn

N ajm ilsza moja,
Czas mija i nadchodzi chwila, że moje listy już Cię nie 
zastaną w ][ohannesburgu]. Cieszę się myślą, że chwila 
ta zapowiada bliski koniec naszej rozłąki, która tak mi 
ciąży. Ale muszę ci wyznać, że perspektywa Waszej 
długiej podróży i wszystkich niebezpieczeństw, jakie 
ze sobą niesie, niepokoi mnie. Nie wiem, czy Wasze 
przygotowania są wystarczająco zaawansowane i czy 
mogę jeszcze w czymkolwiek pomóc? Mam nadzieję, 
że Rosset zrobi, co w jego mocy, żeby jak najlepiej 
Wam usłużyć i wywiązać się ze swojej roli. Nasza pol
ska służąca, którą miałem ze sobą w Rosji, już przyje
chała; ponadto mam obiecaną dobrą polską kucharkę. 
Co do mieszkania, jeszcze nic. Od nowa zacznę zaj
mować się tym poważnie. Nie jest to łatwe, i jeśli nie 
znajdę nic bardzo dobrego, poszukam tymczasowego 
lokum, żeby pozostawić Ci ostateczną decyzję.

Jak możesz sobie wyobrazić, moja robota w tych 
czasach jest przytłaczająca i pełna zmartwień* 1'4. Ani

174 Romer wspominał, że schyłek 1943 r. to czas, kiedy prace
i uwaga rządu koncentrowały się głównie na sprawach krajowych,
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List z  8 grudnia 1943 г. 16 1

odwaga, ani dobry humor mnie nie opuszczają, ale 
czerpię je mniej z moich własnych zasobów niż z wia
ry. Obecność Was wszystkich przy mnie będzie dla 
mnie osobiście ogromnym wsparciem! Ł[epkowski] 
przekazał mi w sposób bardzo zadowalający całą Wa
szą korespondencję, zdając się na moją decyzję. Muszę 
obarczyć tym Frankowskiego* 175, który jemu i A rm i
nowi] udzielił napomnienia.

Ściskam Cię z całego serca i polecam opiece Boga. 
Twój T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L ist  z  8  g r u d n i a  1943  R. 
Londyn

Kochanie,
Właśnie dostałem Twój airgraph n[umer] I I  z 16 listo
pada i ostatnie telegramy. Próbuję złapać Cię jeszcze 
tym listem, mając nadzieję, że zostanie Ci przekazany, 
jeśli już zmieniłaś adres. Nasze mieszkanie w Londy
nie jeszcze nie jest pewne, szukam dalej, z rozmaitymi 
rozwiązaniami na oku. To, które wskazałaś mi w tele
gramie, być może nie będzie możliwe, bo mieszkanie 
jest od dawna zajęte przez kogoś, kto nie ma zamia

w związku z postępami wojennymi Armii Czerwonej oraz zwią
zanymi z tym rokowaniami międzynarodowymi. Potwierdzają to 
dokumenty, patrz: LAC, T. Romer Fonds, (MG3 I—D 68), vol. 4-
175 Feliks Frankowski (1892—1963) —  dyplomata, m.in. sekre
tarz generalny M SZ.
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ru opuścić go co najmniej przez długie miesiące. Ale 
nie martw się. Znajdziemy to, co trzeba, bylebyście 
wszystkie dotarły w dobrej formie! Jeśli idzie o ma
łych Michalskich, przetelegrafuję Ci decyzję ich ojca, 
który sam liczy na możliwość przyjęcia ich w Londy
nie. W  sprawie instalacji młodzieży po przyjeździe 
do Londynu będzie go wspomagać jego kuzynka pani 
Massalska, z którą jestem w kontakcie. Osobiście uwa
żam, że lepiej, żeby wrócili do Europy.

Dostałem pisemne potwierdzenie rozkazu podró
ży dla Dziodzi zgodnie z moim telegramem. Dam 
jeszcze o tym znać telegraficznie Łepkowskiemu, żeby 
wszystko było zgodnie z regułami. Zatelegrafowałem, 
korzystając z pośrednictwa, do Majewskiego z suge
stią dla Ciebie i pani Tarnowskiej, za zgodą jej męża, 
przesunąć Wasz wyjazd o kilka tygodni z powodów 
klimatycznych i innych. Obawiamy się, czy przyjazd 
z lata w pełnię zimy i przez wzburzone o tej porze 
morze za bardzo Was nie wyczerpie. Pomyśl o tym, 
Kochana, bardzo poważnie! Jeszcze trochę cierpliwo
ści, żeby zmniejszyć ryzyko! Rada, przyznaję, kosz
tuje mnie równie wiele jak Ciebie, bo bardzo tęsknię, 
żeby Cię znowu zobaczyć! W  bardzo trudnych chwi
lach, którym często, niestety, musiałem sam stawiać 
czoła, nie mogąc okazać ani dać do zrozumienia tego 
nikomu, byłoby mi cudownie odnaleźć otuchę u Cie
bie. Ale będę trzymał się dobrze i mimo trudności 
wierzę w naszą sprawę. Cały Twój, T.

Niech Matka Boska, w dniu jej święta, strzeże Was 
i ma w opiece!

[Tłumaczenie z francuskiego]
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L ist  z  25 g r u d n ia  1 9 4 3  r . 
Londyn

Ukochana!
Dostałem Twój airgraph n[umer] 13 z 28 listopada, 
dziękuję CL Nie martw się, Twoje przypuszczenia co 
do mojej lekkiej ranki prawej skroni nie są uzasad
nione. To byt tylko mały nieszczęśliwy upadek, który 
nie wymagał żadnego leczenia i nie zakłócił żadnego 
z moich obowiązków. Byłem zmuszony przechadzać się 
z fioletowym okiem, a po Twoim powrocie złośliwe ję
zyki przypisywałyby je rodzinnej scenie! A jeśli idzie 
o inne języki, do których robisz aluzję, nie są, przynaj
mniej na razie, realne i nie zauważymy ich wcale. Akurat 
w przeddzień nadejścia Twojego telegramu z informa
cją o opóźnieniu Waszego wyjazdu, wynająłem dla nas 
umeblowane mieszkanie, dobrze usytuowane, w samym 
centrum miasta, kilka kroków od ministerstwa, w du
żym domu, bardzo wygodnym i dobrze ogrzewanym, 
z dobrym wejściem etc. Jest to mieszkanie na 3 pię
trze, składające się salonu i jadalni połączonych ze sobą, 
dwuosobowej sypialni i czterech z I łóżkiem, z których 
jedna jest większa i mogłaby być dla obu małych, inne 
są bowiem maleńkie. Są dwie łazienki, kuchnia i [nieczy- 
telne\, centralne ogrzewanie, wszystko mniej więcej, co 
trzeba176. Wziąłem je na 3 miesiące, potem z miesiąca 
na miesiąc, żeby zostawić Ci wolność decyzji na później. 
Jako tymczasowe rozwiązanie jest to wygodne i nawet 
miłe. Ja sam zainstalowałem się 3 dni temu z naszą pol

176 Mieszkanie mieściło się w dzielnicy South Kensington.
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ską służącą, bardzo dobrze ze wszystkim dającą sobie 
radę, którą przywiozłem z Kujbyszewa. Na razie miesz
ka ze mną Michał Kowalski, oficer lotnictwa, dawny 
konsul generalny w Nairobi, obaj jesteśmy zadowoleni. 
Wczoraj na wigilii byli u mnie Eryś Czapski177 i Janek 
Hempel, i kilku innych samotników. Bardzo o Was 
wszystkich myślałem, zwłaszcza biorąc udział w paster
ce, która podczas wojny jest tu celebrowana o godzinie 
4 .00  po południu. Wysyłam ten list, nie wiedząc, czy 
nie zmieniłaś adresu. Nieskończenie czule, T.

[Tłumaczenie z francuskiego]

L i s t  z  2 0  l u t e g o  1 9 4 4  R.

Z iu tu ś moja najmilsza!
Nie mogąc się wyrwać z Londynu na Wasze spotkanie 
i na radosne Was powitanie na ziemi angielskiej po 
długiej rozłące i podróży, deleguję Kazia dla chwilo
wego zaopiekowania się Wami. Z  głębi duszy i utęsk
nionego serca ściskam Ciebie, Kochanie moje, i wraz 
z dziećmi do serca przytulam, dziękując Bogu, że zno
wu będziemy razem!

Zanim podzielimy się naszemi myślami i uczucia
mi, Kazio Wam opowie, że przeżywałem ostatnio cięż
kie, trudne i pracowite czasy i że trafiacie niestety do

177 Emeryk August Wojciech hrabia Hutten—Czapski (1897— 
—1979) —  polityk i dyplomata, m.in. konsul generalny RP 
w Afryce Północnej (1943), kierownik Wydziału Uchodźczego
M SZ (1944).
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Londynu pod niemieckie bomby, które teraz w odwe
cie znowu nam więcej dokuczają. Ale wszystko będzie 
dobrze z bożą pomocą i przetrzymamy to już razem. 

Zawsze i tylko Twój T.

L ist  z  2 8  lipca 1 9 4 4  r .
Kair

Z iuteńko moja najmilsza,
Korzystając z kuriera odlatującego do Londynu, donoszę, 
że podróż idzie nam dobrze1'8. Lądowaliśmy najpierw 
w Rabacie w Maroku, potem z powodu mgły nie mo
gliśmy na wieczór dolecieć do Kairu i nocowaliśmy koło 
Banghezi w Cyrenajce178 179. Upalny dzień dzisiejszy zszedł 
nam w Kairze na mozolnych naradach z wysłannikami 
z kraju, z któremi dogadaliśmy się użytecznie i na ca
łej linii. Dziś po północy odlatujemy dalej do Teheranu, 
gdzie czeka już na nas samolot sowiecki, który zapewne 
wysadzi nas na noc z soboty na niedzielę w Baku. Prze
widuję cały nasz przylot do Moskwy w niedzielę. Mimo 
podpisania umowy z Komitetem Chełmskim180 jest więc

178 W nocy z 26 na 27 lipca 1944 r. premier Stanisław Mikołaj
czyk oraz Tadeusz Romer i Stanisław Grabski wylecieli do M o
skwy na rozmowy ze Stalinem. Celem rozmów miało być m.in. 
uzdrowienie relacji polsko—radzieckich.
179 Banghezi w Cyrenajce —  największe miasto w historycznej 
krainie dzisiejszej Libii.
180 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego utworzony w M o
skwie 21 lipca I944 r. przez przebywających w Z S R R  polskich
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pewne empressementm  ze strony sowieckiej pod naszym 
adresem. Coraz bardziej upewniam się w przekonaniu, 
że ta podróż jest nieunikniona i niezbędna, zupełnie 
niezależnie od tego, czy się uda, bo mało jest szans na to.

Ciągle i najczulej myślę o Tobie, kochanie, i niepo
koję się o bomby! Ściskam z całego serca, serdeczności 
dla dzieci i Dziodzi.

Twój T.

L i s t  z  4  s ie r p n ia  1 9 4 4  R. 
Moskwa

K ochanie moje najmilsze!
Korzystam z poczty kurierskiej, którą zamykają dziś 
Anglicy, ażeby odezwać się do Ciebie. Nie umiem Ci 
powiedzieć, jaką ustawiczną troską i niepokojem przej
muje mnie myśl, że przebywasz pod bombami i ze nie 
wiem nic, co dzieje się z Tobą. Dziś na przykład czy
tamy w gazetach, że noc przedwczorajsza i wczorajszy 
poranek były szczególnie ciężkie w Londynie, ze było 
wiele strat w ludziach i domach. Stale polecam Cie
bie opiece boskiej w moich modlitwach i liczę na to, 
że pas dc nouvcllcs —  bonnes nouvcllcslSz. Musiałaś chy- 181

komunistów (m.in. Edward Osóbka—Morawski, Wanda Wa
silewska), pod auspicjami Stalina. 22 lipca moskiewskie radio 
poinformowało, ze Komitet powstał w Chełmie (zajętym juz 
wówczas przez Armię Czerwoną).
181 Z francuskiego: starania, nadskakiwanie.

Z francuskiego: brak wiadomości to dobre wiadomości.1S2
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ba otrzymać moje słówko z Kairu, a ponadto sadzę, 
że z ministerstwa, Frankowski lub Sędziełowski* 183, 
którzy wciąż otrzymują depesze urzędowe ode mnie, 
upewniają Ciebie, że nic złego nie stało się ze mną.

Z Kairu odlecieliśmy w sobotę 29 lip ca o godz. 
1.00 w nocy i lądowaliśmy szczęśliwie w Teheranie, 
po pięknym locie nad pustynią i górami, tegoż dnia 
o godzinie 8 .00 rano. Oczekiwała nas na lotnisku am
basada brytyjska i poselstwo polskie. Nazywało się, że 
ruszymy w dalszą drogę samolotem sowieckim, już za 
2 godziny z innego lotniska, toteż pojechaliśmy tylko 
wszyscy do klubu w mieście, żeby umyć się i zjeść ran
ne śniadanie. Tymczasem odkładano odlot z godziny 
na godzinę z powodu silnej wichury, która zasygna
lizowana była z Baku, naszego następnego etapu, co 
zresztą okazało się potem prawdziwe i nie było by
najmniej politycznym argumentem. W  rezultacie spę
dziliśmy cały dzień i całą noc w naszem poselstwie 
u Badera, urozmaicany rozmowami z naszymi rodaka
mi, posiłkami i przedwieczornym spacerem w podgór
skie otoczenie Teheranu. Nazajutrz w niedzielę rano 
wypadło być już o godzinie 4 .0 0  na lotnisku. Mieliśmy 
samolot sowiecki, mniejszy, ale bodajże wygodniejszy 
od angielskiego, do naszej wyłącznej dyspozycji. Żad
nych formalności paszportowych ani celnych. Odlot 
nastąpił o godzinie 5.00 rano. Po 2 godzinach pięknej 
podróży wysoko nad górami i nad chmurami, lądo

lSJ Mieczysław Sędziełowski ( 1904—?) —  prawnik. W  latach
I94O—1945 w centrali M SZ  w Londynie (m.in. kierownik re
feratu konsularnego, kierownik sekretariatu ministra oraz szet 
gabinetu ministra).
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waliśmy przy silnym wietrze, nadzwyczaj sprawnie na 
lotnisku w Baku, gdzie czekało nas wystawne ranne 
śniadanie. Potem siódmego dnia lotu bez przerwy do 
Moskwy, stale wysoko, z ciekawemi widokami na Woł
gę, Stalingrad, uprawne pola, żniwa, duże stada bydła, 
jednym słowem w porównaniu z niedawnym, znanym 
mi okresem, niewątpliwy wzrost zagospodarowania 
i wytwórczości wsi.

W  niedzielę 30 lipca (trzecia rocznica podpisania 
umowy polsko-sowieckiej184 *) około 4 .0 0  godz. po po
łudniu lądowaliśmy w Moskwie. Przylot nasz zatajono 
przed korpusem dyplomatycznym i prasą, tak że spo
tkał nas tylko specjalny, przydzielony do nas na stałe 
wyższy urzędnik sowiecki z samochodami i obsługą. 
Zawieziono nas nie do hotelu, lecz do reprezentacyj
nej siedziby Narkomindiełal8?, w której przyjmowani 
są wybitni goście zagraniczni rządu sowieckiego, jak 
Benesz186 itd. Jest to obszerna, zupełnie zmoderni
zowana i luksusowo urządzona willa w śródmieściu 
z małym ogródkiem, złożona z 10 pokojów z pełnym 
komfortem, nieznanym tu gdzie indziej. Stale woda 
gorąca, łazienki, piękne umeblowanie, mydła, a na
wet szczoteczki do zębów i do paznokci wszędzie, 
płaszcze kąpielowe, wieszaki, papier toaletowy amery

lS+ Układu Sikorski—Majski z 30 lipca 1941 r.
IS? Narodnyj Kommisariat Innostrannych Dieł —  M inister
stwo Spraw Zagranicznych Z SR R .
186 Edward Benesz (1884—1948) —  polityk czeski. W  latach 
1940—1945 prezydent Republiki Czechosłowackiej na uchodź
stwie w Londynie.
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kański, świetny fortepian Blüthnera187, wytrenowana 
służba. Osobny rozdział stanowi kuchnia pod kierow
nictwem osobnego świetnego kucharza. Takiego po
żywienia, jakie tu dostajemy, (wszystko za darmo) ani 
pod względem jakości, ani ilości, nie spotykałem na 
stałe chyba nigdy i nigdzie, nie tylko w czasie wojny. 
Jajka, sery, mięsiwa, owoce, wina i alkohole, rozmaite 

chleba i pieczywa, kawiory i najwyszukańsze 
ryby i potrawy mięsne, zupy itd., kawa, herbata, śmie
tana, cytryna itd. Dość, że w żadnej ambasadzie, do 
których bywamy zapraszani, nie widujemy niczego po
dobnego. Pod tym względem zatem wyciągnięto się tu 
na najwyższy poziom, nawet pod względem podania 
i formy. Muszę zresztą przyznać, że wygląd zewnętrz
ny Moskwy uległ od moich czasów poprawie. Ludność 
wygląda lepiej odżywiona i ubrana, znać to zwłaszcza 
po dzieciach, widuje się uśmiechnięte twarze, znacznie 
mniej wojska, ulice czystsze, sporo domów w napra
wie, ale ruch niewielki.

Skomunikowaliśmy się zaraz z ambasadorami: 
brytyjskim, amerykańskim i innemi znanemi mi 
z dawnych czasów, którzy zainteresowali się nami 
najżyczliwiej. Politis dziś mnie odwiedza. Nazajutrz 
w poniedziałek wieczorem byliśmy na Kremlu z pierw
szą wizytą u Mołotowa, raczej protokolarną i wstępną 
do czasu decydującej rozmowy ze Stalinem. Tegoż wie
czora oglądaliśmy po raz pierwszy saluty moskiewskie

187 Fabryka fortepianów i pianin Juliusa Blüthnera powstała 
w 1853 r. w Lipsku. Produkowała instrumenty najwyższej klasy.
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z okazji wzięcia Siedlec188, Mitawy189 itd. Jest to dosyć 
efektowne, gdyż przy dużym huku działa wyrzucają 
wielką ilość pocisków świetlnych w trzech kolorach: 
białym, zielonym i czerwonym, które podobnie jak 
ognie sztuczne oświetlają na moment całe miasto, 
a zwłaszcza kontury Kremla. Radio gra hymn polski, 
gdy chodzi o nasze miasta. Na otrzaskanych już z tern 
miejscowych przechodniach nie robi to większego 
wrażenia.

Wczoraj wieczorem mieliśmy pierwszą dwuipółgo- 
dzinną rozmowę ze Stalinem w obecności Mołotowa. 
W  treść trudno mi wchodzić tutaj, ale mam wraże
nie, że pierwsze lody zostały przełamane i że istnieją 
pewne możliwości, że nie rozejdziemy się z pustemi 
rękami190. Czeka nas jeszcze dużo trudności i wysił
ków, ale coraz bardziej upewniam się, że w obecnych 
warunkach są one nieuniknione i konieczne. Przewi
duję, że nasz pobyt tutaj będzie musiał przeciągnąć się 
co najmniej przez jakiś tydzień jeszcze. Nasz samolot 
brytyjski czeka na nas w Teheranie. Stalin w lepszym 
zdrowiu i o lepszym wyglądzie niż kiedykolwiek. Nic 
nie znać po nim jakiegokolwiek upojenia zwycięstwa
mi. Wybitnie spokojny i w swych oświadczeniach roz
ważny. Był dla nas uprzejmy i na argumenty nasze 
reagował z umiarem i rzeczowo. W Mołotowie widzę 
zmianę na lepsze, jakieś jak gdyby pogłębienie i więk

188 Pod koniec lipca 1944 r. Armia Czerwona wkroczyła do 
Siedlec.
189 Prawdopodobnie Mitawa (dzisiaj Jełgawa) — miasto na Ło
twie zajęte przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.
190 LAC, T. Romer fonds, (MG3 1—D 68), vol. 4.
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sza przystępność. W  ogóle przyjrzenie się z bliska 
temu wszystkiemu jest potrzebne dla uzupełnienia 
poglądu na całokształt spraw międzynarodowych, któ
ry nawet oglądany z Londynu, w warunkach swobody, 
nie jest pozbawiony w pewnych punktach pewnej jed
nostronności.

Rozpisałem się, kochanie moje najdroższe, i koń
czyć już muszę, bo czeka mnie jeszcze sporo pilnej pra
cy przed odejściem poczty. Czuję się dobrze pomimo 
całego ciężaru trosk i odpowiedzialności, które spo
czywają na nas. Z premierem191 stosunki jak najlepsze. 
W  Grabskim192 odzywa się od czasu do czasu młody lew. 
Gdybyś go była widziała wczoraj w namiętnej dyskusji 
ze Stalinem w obronie polskości Lwowa, z płonącemi 
oczami, z twarzą smutnego starca i resztką upierzenia 
unoszącego się w nieładzie nad głową, to byłabyś szu
kała porównania pomiędzy średniowiecznym rycerzem 
w szrankach turniejowych a SavonaroląI9L Odczuł to 
i sam Stalin, zaskoczony i raczej sympatycznie zdzi
wiony i przy pożegnaniu więcej niż uprzejmem tonem 
mówił, że widzi w nim pierwszorzędnego agitatora po
litycznego! Zabawne nieprawdaż?

191 Stanisław Mikołajczyk.
192 Stanisław Grabski (1871—1949) —  profesor ekonomii, 
polityk i działacz narodowy. W okresie II Rzeczypospolitej 
m.in. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
(1925 —1926). W I939 r. aresztowany przez NKWD. Zwol
niony w 1 9 4 1  r., udało mu się dotrzeć do Londynu. W latach 
1942-1945  przewodniczący II Rady Narodowej RP.
19- Girolamo Savonarola (1452- 1498) —  włoski reformator 
religijny i polityczny, kaznodzieja. Spalony na stosie za głosze
nie herezji.
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172 Listy

Ściskam Ciebie, Skarbie mój najdroższy z głę
bi serca i Bogu Cię polecam, prosząc o stałą pamięć 
i modlitwy. Serdeczności dla Dziodzi i dzieci.

Zawsze Twój T.
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