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HAPPY ODYSSEY The Memories of Lieutenant-General Sir Carton de Wiart
PAN BOOKS LTD. London 1950
Tlumaczenie: Krzysztof Edmund Wojciechowicz
WSTĘP
Rad jestem, że mój stary przyjaciel generał Sir Adrian Carton de Wiart napisał tą książkę.
Znam go od wielu lat; w czasie ostatniej wojny darzyłem go najwyższym zaufaniem, wysoko
ceniąc jego rozwagę i służbę w kampanii norweskiej, a potem jako mojego wojskowego
przedstawiciela przy generale Chiang-kai-sheku. W służbie swego kraju Generał Carton de
Wiart zdobył liczne odznaczenia wojskowe za odwagę na polu walki, a w 1916 roku
uhonorowany został Krzyżem Viktorii. Mimo wielokrotnych ran i ciężkich obrażeń prowadził
energiczne, barwne i pożyteczne życie. Jest wzorem prawdziwego rycerza bez skazy; pewien
jestem że jego historia zainteresuje tych wszystkich, którzy potrafią docenić czyny i myśli
szlachetnego i patriotycznego oficera brytyjskiego.

Winston S. Churchill
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ROZDZIAŁ I
BELGIA, ANGLIA, OXFORD
Mój przydatny talent do zapuszczania korzeni gdziekolwiek mnie los zaniesie,
zawdzięczam prawdopodobnie częstym zmianom otoczenia oraz mieszanej narodowości.
Urodziłem się w Brukseli jako Belg. Ojciec był dobrze prosperującym prawnikiem, a
prababka Irlandka wniosła w moje żyły nieco krwi angielskiej. Z wczesnego dzieciństwa nie
pamiętam nic; musiała je przesłonić postać niani, obwiązanej nakrochmalonymi tasiemkami.
Moim pierwszym wspomnieniem jest Aleksandria, dokąd zabrali mnie rodzice, gdy miałem
trzy lata. Dotąd pamiętam wzbijające się w niebo ognie, ostrzegające przed straszliwą plagą
cholery. Potem przenieśliśmy się do Anglii. Jak przez mgłę pamiętam senny krajobraz Surrey,
gdzie przemieniony w Anglika nauczyłem się mówić po francusku z dobrym angielskim
akcentem i zdołałem wreszcie nakłonić rodziców do zastąpienia mojej fałdowanej spódniczki
i marynarskiej czapki bardziej męskim strojem.
Miałem sześć lat, gdy po śmierci matki ojciec zdecydował się porzucić Europę dla Kairu,
gdzie zajął się prawem międzynarodowym. Przyjechała tam także siostra ojca ze swoją
rodziną, aby się nami opiekować i dopilnować czystości mojego francuskiego akcentu.
Sytuacja zmieniła się nagle w 1888 roku, gdy ojciec ożenił się z Angielką, która
towarzyszyła tureckiej księżniczce w jej podróżach zagranicznych. W moich dziecięcych
oczach wydawała się bardzo ładna, lecz miała surowe zasady, idące w parze z władczym i
gwałtownym charakterem. Rodzina ojca zniknęła z domu, a ja zyskałem przywileje
angielskiego wychowania – więcej swobody i zachętę do zajęcia się moją najważniejszą i
niezmienną pasją - sportem.
Dotąd do jazdy służył mi osiołek, zazwyczaj prowadzany w kółko przez posługaczy; lecz
teraz stałem się posiadaczem kucyka do gry w polo, który wydawałby mi się wspaniały,
gdyby nie szpecił go ogon szczurzego kształtu. Miejscowy fotograf musiał być człowiekiem o
niezwykłej delikatności, gdyż robiąc mi zdjęcie na tym rumaku, wyczuł moje zażenowanie i
dorobił kucykowi piękny ogon.
Inny prezent dał początek mojej karierze sportowej. Była to mała odtylcowa strzelba, którą
gromiłem nieszczęsne egipskie wróble.
W tym czasie stałem się trój-języczny, posługując się językiem francuskim, angielskim i
arabskim. Gdy jednak dostałem włoską guwernantkę, usiłującą nauczyć mnie włoskiego,
uznałem to za przesadę i zbuntowałem się. Nasza antypatia była wzajemna, a ponieważ
brakło jej autorytetu, rządziła krótko! Odesłano mnie do szkoły prowadzonej przez
francuskich księży, która tyle tylko zapisała się mi w pamięci, że pozwolono mi tam
codziennie jeździć na moim wierzchowcu.
W owych czasach dzieci w Egipcie nie miały dużej szansy na przeżycie, nieustannie
walcząc z różnego rodzaju zarazami. Ciągłe choroby zmusiły mnie do porzucenia szkoły i
oddania się w ręce niekompetentnego guwernatora.
Nadejście lata przyniosło mi więcej swobody, gdyż ojciec wynajął dom nad morzem w
Ramlech koło Aleksandrii. Macocha okazała się tu doskonałą trenerką sztuki pływania,
wrzucając mnie po prostu do morza.
Reszta moich dziecięcych wspomnień ogranicza się do ćwiczeń fizycznych w sali
gimnastycznej zbudowanej w ogrodzie; przemożnej manii łapania żab; zamiłowania do parad
i wojska. Było to życie zbyt samotne i formalne, aby je nazwać szczęśliwym; nie znałem
ciepła pokoju dziecinnego, pulchnych miłych nianiek, czy grzanek z masłem na śniadanie.
W międzyczasie ojciec robił coraz większą karierę jako prawnik, wybijając się na jedną z
najbardziej znakomitych osobistości w kraju. Później został przyjęty do Izby Adwokackiej w
Anglii i uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Prawdopodobnie, do zmiany obywatelstwa skłoniły
go interesy, gdyż mimo angielskiego wychowania w Stonyhurst, zawsze sprawiał na mnie
wrażenie cudzoziemca. W głębi serca czułem, że pozostał Belgiem. Ojciec był wysoki,
zadbany, inteligentny i zapracowany, a przy tym wspaniałomyślny. Posiadał dwie cechy nie
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godzące się ze jego zawodem: naiwną ufność do ludzi i brak dyskryminacji. Był nieporadny
i nie potrafił się nawet sam ogolić, nie mówiąc już o zawiązaniu sznurowadeł – myślę że
oddziedziczyłem po nim zwyczaj kupowania wszystkiego tuzinami. Szanowałem i
uwielbiałem go; lecz choć nasze stosunki były poprawne, brak w nich było intymności. Nasze
zainteresowania były zbyt odległe, aby się porozumieć. Podczas gdy on żył pracą i zaciszem
domowym, ja wolałem odpoczywać i przebywać na świeżym powietrzu.
W Anglii, niewątpliwie pod wpływem macochy, ojciec postanowił oddać mnie do szkoły.
W 1891 roku wysłano mnie do Oratory School w Edgbaston niedaleko Birmingham.
Jechałem w nieznane z mieszanymi uczuciami obawy i dumy.
W latach dziewięćdziesiątych warunki w szkołach publicznych były niezbyt wesołe.
Wyżywienie było marne, a dyscyplina surowa. Utrzymywał się zwyczaj terroryzownia
młodszych chłopców, dostatecznie dotkliwy dla świeżych uczniów angielskich, a tym
bardziej uciążliwy dla chłopca belgijskiego, nie tylko czującego się - ale prawdopodobnie
wyglądającego obco.
Szkoły angielskie rzadko entuzjazjastycznie przyjmują cudzoziemców. Zanim potrafią się
oni przystosować do angielskich obyczajów, traktowani są podejrzliwie i jako nowicjusze
muszą znosić liczne upokorzenia bez słowa sprzeciwu, a nawet z udanym zadowoleniem. Na
szczęście, okazałem się dostatecznie twadry i nawet naprawdę polubiłem gry angielskie,
mając do nich wrodzoną zdolność. Była to łatwa droga do zyskania popularności, tak że
wkrótce wybaczono mi cudzoziemskie pochodzenie, a nawet o nim zapomniano.
Fundatorem tej szkoły był kardynał Newman. W moich czasach przebywało w niej jedynie
stu chłopców. Według mnie szkoła była zbyt mała – w późniejszych latach rzadko
spotykałem dawnych kolegów.
Po paru latach szkoła zaczęła mi się podobać. Minął okres usługiwania starszym chłopcom,
pracy nie było wiele, a gier sportowych mnóstwo. Wkrótce zostałem kapitanem drużyny
krykieta i piłki nożnej; wygrywałem zawody tenisowe, rakietowe i billardowe i czułem się
panem świata.
Wbrew ignorancji cudzoziemców i niektórych Anglików, jestem przekonany, że w
wychowaniu chłopca sport gra dużą rolę. W wielu dziedzinach wpływa na kształtowanie
charakteru, a przede wszystkim uczy jak postępować z ludzmi, co bardzo się przydaje w
późniejszym życiu.
Wakacje spędzałem u belgijskich kuzynów, lub w Anglii u rozmaitych kolegów szkolnych.
W Belgii miałem wielu krewnych, lecz najbliższymi i najdroższymi byli dwaj kuzyni w
moim wieku; obecnie zajmujący eksponowane stanowiska. Hrabia Henri Carton de Wiart był
premierem, a baron Edmund Carton de Wiart pełnił funkcję sekretarza politycznego przy
królu Leopoldzie II. Obecnie jest dyrektorem ‘La Societe Generale de Belgique’. Z ich wielu
wspaniałych rezydencji najbardziej polubiłem Hasteries w Ardennach, gdzie lato spędzałem
nad rzeką, na górskich spacerach, lub podobnie jak chłopcy na całym świecie - na bójkach.
Jedno zdarzenie boleśnie ostro utkwiło mi w pamięci. W czasie świąt Bożego Narodzenia
ślizgałem się na łyżwach po stawie na przedmieściu Brukseli, gdy z pobliskiego lasu doszedł
mnie odgłos strzału. Pobiegłem w tym kierunku i ujrzałem nieżywego człowieka z
rewolwerem w bezwładnej ręce. Rozpięte palto odkrywało koszulę, zaznaczoną zwęgloną
plamą w miejscu przejścia kuli. Pierwszy raz zetknąłem się ze śmiercią, na dodatek
samobójczą. Obraz ten prześladował mnie później w nocy, pogłębiając mój strach przed
ciemnością. Dotąd nie zdołałem się go pozbyć.
W tym czasie nie różniłem się już niczym od innych powściągliwych chłopców angielskich
i w zakłopotanie wprawiały mnie czułe uściski moich europejskich krewnych. Choć
powinienem był traktować je jako przejaw lokalnych obyczajów, zawsze czułem się głupio.
W 1897 roku postanowiono wysłać mnie do Oxfordu i w nadmiarze optymizmu
skierowano mnie do Balliol. Nie pomyślałem o konieczności zdania egzaminu i czekało mnie
przykre rozczarowanie, gdy oblałem pierwsze egzaminy ustne. Przy drugiej próbie władze
okazały się bardziej przystępne; tak że w styczniu rozpocząłem studia, opóźnione nieco z
powodu wypadku przy konnej jeździe,.
Dostawszy się do Balliol miałem nadzieję, że mój sukces przy egzaminach wstępnych
pozwoli mi przepchać się przez kilka semestrów. Modliłem się o pomyślny sezon krykieta,
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który zapewniłby mi kilka przyjemnych lat i ewentualne członkowstwo w granatowych
barwach sportowego klubu uczelni.
Żyliśmy bardzo wygodnie, mając wyrozumiałych ojców, którzy pokrywali pokaźne
wydatki; staliśmy się koneserami dobrych win. Kobietami nie interesowaliśmy się, jako że w
owych astetycznych czasach nie miały one wstępu na uniwersytet.
Stanowiliśmy zwykłe zbiorowisko mózgów i tężyzny fizycznej. Chociaż wielu kolegów
wsławiło się później w Kościele, polityce czy sztuce, wtedy oceniałem ich miarą sukcesu w
sporcie i znawstwie wina burgundzckiego, nie zwracając uwagi na ich gimnastyki umysłowe.
Semestr letni okazał się dla mnie wielkim sukcesem w krykiecie, lecz klęską w nauce.
Studiowałem prawo, co do którego ojciec żywił wielkie złudne nadzieje, lecz oblałem
pierwszy egzamin. Zdając sobie sprawę, że moja kariera w Oxfordzie dobiega końca,
myślałem serio o wstąpieniu do Legionu Cudzoziemskiego – romantycznej przystani dla
nieudaczników. Jednakże Balliol ponownie okazał wyrozumiałość i dopuścił mnie do
semestru zimowego. Nagle rozległy się echem wypadki w Afryce Południowej i wybuch
wojny litościwie rozwiązał moje problemy.
W tym momencie poczułem, że moim powołaniem jest wojna. Byłem zdecydowany
walczyć - wszystko jedno z kim, czy o co. Nie znałem powodów wojny i mało mnie
obchodziło, po której stronie mam się bić. Jeśli nie zechcą mnie Anglicy, byłem gotowy
zaoferować swoje służby Burom. Nie czułem się w roli Napoleona i nie łudziłem się, że w
jakiś sposób mogę wpłynąć na losy wojny.
Wiedziałem, że obowiązkiem idealnego żołnierza jest bić się za swój kraj po prostu dlatego,
że jest wojna. Jej przyczyny, politykę i ideologię wolałem pozostawić historykom.
Pozostawał problem dostania do wojska. Wiedziałem, że ojciec będzie temu przeciwny i że
całym sercem pragnie mnie widzieć w roli prawnika. Poza tym, byłoby to źle widziane przez
moją proburską rodzinę w Belgii i w Europie, a w dodatku podlegałem obowiązkowi służby
wojskowej w Belgii. Jako niepełnoletni i cudzoziemiec, w Anglii nie kwalifikowałem się do
wojska. Zdecydowałem, że jedyną szansą jest podanie się za Brytyjczyka, zatajając nazwisko
i wiek.
Okazało się to bardzo proste. Biuro rekrutacyjne było istną otchłanią żądną świeżej młodej
krwi; do tego stopnia, że następnego dnia zapisałem się do wojska po raz drugi, tym razem w
imieniu krótkowzrocznego kolegi, którego odrzuciła komisja lekarska.
Uniesiony entuzjazmem, pod nowym nazwiskiem znalazłem się w Paget - kawaleryjskim
pułku yeomanry. Wiekszość jego oficerów i podoficerów była zawodowymi żołnierzami.
Rozczarowała mnie atmosfera, zbyt łagodna i spokojna jak na mój krwiożerczy apetyt.
Pragnąłem życia surowego, twardego i trudnego, wypełnionego gorzkim doświadczeniem.
Nie przypadło mi do gustu dwu- czy trzymiesięczne obijanie się w czasie musztry – najpierw
w Chelsea, a potem w Cholchester, gdzie przełożoni wbijali w głowę, że nikt nie rodzi się
żołnierzem, lecz się nim staje.
Ostatecznie załadowano nas na statek transportowy, gdzie w ciągu jednej nocy
zrealizowały się wszystkie moje marzenia o twardym życiu. Wszyscy wokół chorowali, a
mnie wyznaczono do sprzątania mesy i latryn. Zdobywałem nowe doświadczenie.
Z ulgą schodziłem ze statku w Cape Town, skąd skierowano nas do koszar w Maitland,
położonych o kilka kilometrów dalej w głębi lądu. Tu przydzielono nam konie do opieki, a
podoficerowie wykorzystywali każdą okazję, aby wyrazić, co o nas myślą. Byli mistrzami
języka angielskiego, tak, że ich lekcje na trwale zapisały się w mojej pamięci.
Kiedyś, ujeżdzając ostrożnie szczególnie narowistego konia, natknąłem się na sardonicznie
przyglądającego się moim wysiłkom starszego sierżanta, który zapytał czy mi się wydaje że
‘..........łaskoczę kobietkę?’
Wysłano nas do doków, aby odebrać konie przywiezione z Australii; istne bestje, których
czwórkę przypadło mi odprowadzić do obozu. Przemęczywszy się z nimi przez ulice Cape
Townu, miałem już dosyć i puściłem je wolno za miastem, wracając z pustymi rękoma do
obozu. Na szczęście, po ciemku nikt nic nie zauważył. Był to jeszcze czas luzu.
Ponure tygodnie musztry zdążyły ostudzić mój zapał wojenny, podsycany teraz jedynie
konserwą wołową, twardymi sucharami i mocną herbatą. Nie ujrzałem nieprzyjaciela, nie
słyszałem gwizdu kul - a gdy wreszcie wysłano nas nad rzekę Orange, dostałem gorączki i
wylądowałem w szpitalu, kończąc niechlubnie karierę żołnierską.
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Wyzdrowiawszy wcześniej niż oczekiwałem, dołączyłem do miejscowego korpusu. Przy
przekraczaniu rzeki na oczach Burów, otrzymałem paskudny postrzał w brzuch, a co gorsza,
w pachwinę. Nietaktowny oficer który mnie przesłuchiwał, zapytał czy Burów było wielu, na
co odpowiedziałem: ‘Nie, ale było wielu dobrych strzelców.’
Znalazłem się z powrotem w tym samym szpitalu, który niedawno opuściłem. Pochylony
nade mną lekarz kiwał poważnie głową, nie pozostawiając mnie w wątpliwości co do mojego
stanu. Dla mnie najważniejszym było, że przeżyłem; niestety przy okazji odkryto moją
tożsamość, powiadomiono rodziców i wysłano mnie do Anglii na rekowalescencję.
Myślę, że trudno o bardziej prozaiczne przeżycie wojenne. Wracałem pozbawiony szansy
sławy, w coraz to gorszym nastroju oczekując reakcji ojca. Lecz ten stanął na wysokości
zadania, postanowił nie wspominać o minionym epizodzie i wysłał mnie z powrotem do
Oxfordu, gdzie jako ranny traktowany byłem jak bohater. Nie była to przyjemna sytuacja,
gdyż na to nie zasłużyłem. Mimo całej wrzawy, byłem niespokojny i czułem się zagubiony,
będąc przekonany, że nie nadaję się na prawnika. W Kairze, podczas wakacji Bożego
Narodzenia, zebrałem się na odwagę i poprosiłem ojca o pozwolenie na oddanie się karierze
wojskowej. Widząc, jak bardzo mi na tym zależy, bardzo rozsądnie ustąpił, a ja powróciłem
do życia.
Wspominając moją karierę Oxfordzką, nigdy nie miałem uczucia, że zmarnowałem tam
czas. Studia nie uczyniły mnie mądrzejszym, lecz zawarłem tam wiele znajomości w tym
okresie życia, gdy się je łatwo nawiązuje i długo potem utrzymuje. Świat, jaki tam znalazłem,
był o wiele bardziej zróżnicowany niż w Sandhurst i nie tylko ukazał mi szersze horyzonty,
lecz nauczył tolerancji.
Z moich przyjaciół oxfordzkich najbardziej wyróżniał się Aubrey Herbert. Był
błyskotliwy, szalenie odważny, prawie niewidomy, a przy tym był największym flejtuchem
jakiego znałem. Krawat zawsze ześlizgiwał mu się ze stojącego kołnierzyka na uszy, a czubek
nosa miał nieodmiennie umazany na czarno, od wodzenia krótkowzrocznymi oczyma po
gazecie. W nocy miał zwyczaj czytania przy dwóch lampach naftowych, umieszczomych o
kilka centymetrów po obu stronach uszu. Uwielbiał najbardziej niedorzeczne eskapady, o ile
był w nich element niebezpieczeństwa. Jego pasją było przeskakiwanie z jedego parapetu
okna na drugi; najchętniej na najwyższym piętrze, przy czym wyśpiewywał włoskie ballady
miłosne przygodnym, często oburzonym słuchaczom. Zazwyczaj chodził w pumpach, a buty
zachowywał na wizyty u swojej matki. Pisma używał jedynie dla swych dziwacznych
podpisów; a do pisania pracy dyplomowej z historii, za którą otrzymał pierwszą nagrodę,
wynajął z Londynu stenotypistkę.
Był niepocieszony, nie mogąc się udać ze mną na wojnę afrykańską; gdy wróciłem, siedział
przy mnie godzinami, wypytując o moje wrażenia. Brał udział w Wielkiej Wojnie, z której
ledwo wyszedł żywy dzięki niezbadanym wyrokom opatrzności. Został wysłany do Turcji
jako attache naszej ambasady w Konstantynopolu i tam zapałał wielkim uczuciem do Albanii.
Uwielbiał ten kraj, jego mieszkańców i jego problemy i jakimś sposobem osiągnął pozycję
podobną do niekoronowanego króla Albanii.
John Buchan, który przebywał w tym samym czasie w Oxfordzie, wzorował na nim postać
Sandy Arbuthnota w swojej książce Greenmantle, a w Memoirs wspomina go jako
‘najbardziej czarującego i błyskotliwego przeżytku czasów rycerskości’.
Jako członek parlamentu ożywiał Izbę jędrnymi komentarzami. Podczas debaty nad
błazeństwami Konferencji Pokojowej zapytał: ‘Czy to prawda, że wścieklizna dosięgła
Paryża?’. W uroczych listach, jakie przysyłał mi w czasie Pierwszej Wojny Światowej,
obdarzał mnie mianem ‘geniusza brawury’. Było to wzruszające i pochlebiające, lecz
niestety, ku żalowi przyjaciół i Anglii, Aubrey przedwcześnie zakończył życie.
Z innych przyjaciół, najchętniej wspominam Amerykanina Toma Connolly (rzadkość w
tych czasach w Oxfordzie); Nobby Arlesa – naszego wspaniałego sternika w Balliol; i
Charlie Meade. Charlie był spokojnym i łagodnym człowiekiem, w którym później odezwała
się pasja do alpinistyki. Napisał na ten temat kilka znakomitych książek.
Poza kręgiem przyjaciół, wielu kolegów uniwersyteckich pozostawiło po sobie chlubny
ślad. Tak jak znakomity Raymond Asquith, który zginął w 1918 roku prowadząc do walki
swój oddział; William Temple – roztrzepany, nie dbający o swój wygląd młodzieniec;
obecny lord Beveridge, nie zdradzający wtedy swego przyszłego wielkiego talentu
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ekonomisty; lord Henley, który wraz z dwoma towarzyszami przemierzył 130-kilometrowy
dystans między Oxford a Cambridge w ciągu 23 godzin i 45 minut, zjawiając się przy moście
Magdalen kwadrans przed północą, o 15 minut przed czasem; wreszcie bracia Charles i
Jimmy Tomkinsonowie. Charles był wioślarzem w zespole Oxfordu, a Jimmy zyskał sławę w
grze w squash’a. Był w nej tak znakomity, że nikt nie mógł się z nim mierzyć, nawet przy
największych forach. Jego ojciec, zapalony sportowiec, zginął w wyścigach konnych w
wieku siemdziesięciu dwu lat.
Biorąc pod uwagę moją niepozorną i przerywaną karierę oxfordzką, czułem się niezmiernie
zaszczycony, gdy pięćdziesiąt lat później uhonorowano mnie tam stopniem naukowym i
następującą dedykacją:
‘Oto słynny wychowanek Balliol, który przerwał studia, aby walczyć w wojnie burskiej,
gdzie został dwukrotnie ranny; który uczestniczył w większej ilości kampanii, niż kto inny o
nich czytał; i dziewięciokrotnie odniósł w nich rany ; teraz zostaje mianowany honorowym
członkiem swej dawnej uczelni.’
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ROZDZIAŁ II
POTYCZKI Z BURAMI.
Po udanej wyprawie do Egiptu i udobruchaniu ojca, wróciłem z wypchanymi kieszeniami do
Anglii, aby się pożegnać ze znajomymi. Wiedziałem, że w Armii Kolonialnej w Afryce będę
miał większe szanse na akcję niż w pułku angielskim, gdzie przed wyjazdem musiałbym
stracić przynajmniej rok na musztrę.
W przekonaniu, że przed czekającym mnie losem nie zawadzi trochę luksusu,
zarezerwowałem bilet pierwszej klasy w liniach Union Castle. Był to duży kontrast z moją
pierwszą podróżą.
Pożegnania w Anglii okazały się gorące, lecz kosztowne. Kompensując luksus przejazdu
skąpymi napiwkami i unikaniem baru, wylądowałem w Cape Town z jednym funtem w
kieszeni. Przymus konieczności musiał wspierać moje wysiłki, gdyż tego samego dnia udało
mi się dostać do Cesarskiej Lekkiej Kawalerii. Nie było to łatwym zadaniem, jako że oddział
ten był u szczytu swojej chwały, a egzaminy jeździeckie były tak ostre, że przeszło jedynie 5
procent kandydatów. Wielu doświadczonych jeżdzców odpadło, ponieważ nie potrafili
dosiąść konia bez pomocy strzemion. Później egzaminy te stały się farsą i wynik ich zależał
bardziej od łapówki w odpowiednich miejscach.
Tym niemniej, pierwszy dzień w Cape Town okazał się dla mnie szczęśliwy i cieszyłem
się całym światem, gdyż Cesarska Lekka Kawaleria uważana była za najbardziej wyborowy
oddział kolonialny, cieszący się od początku wojny wspaniałą renomą.
W pułku było wiele znakomitych nazwisk; między innymi dwóch irlandzkich światowych
mistrzów rugby – Tonmmy Crean i Johnson. W bitwie pod Elandlaagte Johnson otrzymał
Krzyż Wiktorii, którego wszyscy mu gratulowali oprócz Tommego Crean który zauważył:
‘Jeśli taki magister ekonomii może zdobyć K.W., to wszyscy to potrafią.’. Istotnie, kilka
miesięcy później sam go zdobył.
W 1901 roku, do wojska garnęły się coraz to gorsze elementy. Szczególnie wojska
kolonialne, dzięki wysokiej płacy przyciągały wiele podejrzanych typów. Szeregowiec
otrzymywał tam 5 szylingów dziennie, podczas gdy stawka w regularnej armii czy yeomanry
wynosiła jednego szylinga.
Namiot dzieliłem z dwoma nieprzyjemnymi kompanami. Pewnego dnia wrócili wczesnym
ranem z jednej ze swych szabrowniczych wypraw, obładowani łupem zdobytym w sklepie
tytoniowym. Aby zapewnić moje milczenie, próbowali, oględnie mówiąc, zachęcić mnie siłą
do uczestniczenia w podziale zdobyczy.
W obozie przebywali kilka tygodni. Przed wyjazdem na front, szeregowcy otrzymywali
zaliczkę w wysokości jednego funta. Moi kompanowie mieli zwyczaj znikać po pobraniu
zaliczki w pustyni, po czym zaciągli się ponownie w Cape Town w jednym z licznych biur
rekrutacyjnych. Podejrzewam, że dotąd uprawiają ten proceder.
Wkrótce po wstąpieniu do wojska awansowano mnie na kaprala, lecz nie długo cieszyłem
się tą rangą. Szybko zostałem zdegradowany za próbę uderzenia sierżanta.
W tym wieku byłem bardzo zadzierżysty i impulsywny. Nie mogłem znieść łajań i
krzyków, które działały na mnie jak płachta na byka. Tym niemniej, udało mi się uniknąć
sądu wojennego i dotąd nie wiem, czemu mam zawdzięczać to szczęście.
Podobało mi się życie szeregowca. Nie miałem żadnej odpowiedzialności, a za to zyskałem
cenne doświadczenie, stykając się z różnego rodzaju ludzmi.
Kilka miesięcy później mianowano mnie oficerem w Cesarskiej Lekkiej Kawaleri. Choć
zmuszony byłem się wyrzec lekkomyślnego życia, w głebi serca byłem zadowolony, że
postawiłem stopę na pierwszym szczeblu drabiny.
Ranga oficerska nie przyniosła wiele wygód. Życie było surowe; całe tygodnie spędzało
się pod gołym niebem, a jeśli czasem zdarzył się namiot, trzeba go było dzielić z kolegami.
Wyżywienie było skromne: wołowina, suchary i mocna herbata bez mleka, czy cukru.
Zdarzały się wyjątkowe okazje, gdy zabijaliśmy całe masy owiec, aby nie wpadły w ręce
Burów i urządzaliśmy uczty z ich wątrób i nerek, gotując je w polowych kuchniach, lub
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smażąc przy otwartym ogniu, a ich apetyczny zapach unosił się w bezwietrznym powietrzu,
prowokując żoładki do nadmiernego i bolesnego w skutkach wysiłku.
Byliśmy zupełnie odcięci od przyjaciół i rodzin. Poczty właściwie nie było, co i dobrze, bo
nikt nie zawracał nam głowy umoralnianiem i napuszonymi kazaniami, czy też
analizowaniem własnego ego sztywnymi formułkami psychiatrii. Nie wiele wymagaliśmy i
nie wiele otrzymywaliśmy, lecz czuliśmy się zadowoleni, a twarde życie polowe hartowało
nas fizycznie i psychicznie i zaspokajało potrzeby duchowe. Wojny niezbyt wiele zaznałem;
życie zdawało się ograniczać do bezcelowego przemierzania kraju z miejsca na miejsce
Jak dotąd, wojna mnie omijała. Moje wizje szarży w pojedynkę na zastępy Burów i
pośmiertnego Krzyża Wiktorii po chwalebnej śmierci, zaczęły się rozwiewać. Jedyną szansę
na podobny koniec zniweczył mój pułkownik. Gotowaliśmy się do ataku na Burów, którzy
skoncentrowali ogień na zaporze z drutu kolczastego. Pragnąc się wykazać odwagą,
poprosiłem pułkownika, aby mi pozwolił podejść do zapory i przeciąć druty. Pułkownik
rozwiał moje złudzenia, orzekając że jestem ostatnim osłem i kazał mi wrócić do oddziału.
Prawdopodobnie miał rację, lecz dotkliwie zranił moją dumę, przekonując mnie, że okazałem
się cholernym głupcem.
Nie mając w warunkach polowych okazji do wydawania pieniędzy poza hazardem, po
sześciu miesiącach (terminie naszego kontraktu) dysponowaliśmy poważną sumą,
pozwalająca na bardzo wygodny pobyt w najlepszych hotelach Durbanu, w otoczeniu
przymilnych i beztroskich przyjaciół, zawsze węszących za łatwym pieniądzem.
Gdy otrzymałem pierwszy awans oficerski, dowódcą Drugiej Cesarskiej Lekkiej Kawaleri
był pułkownik Briggs z Królewskiej Straży Dragonów. Był on wybitnym oficerem. W
wojnie 1914-18 roku dowodził korpusem, a następnie został mianowany szefem brytyjskiej
Misji Wojskowej przy generale Denikinie w Rosji; w tym samym czasie, gdy sprawowałem
funkcję szefa Wojskowej Misji w Polsce.
Nawiasem mówiąc, wtedy dopiero dowiedziałem się nie tylko o roli, ale w ogóle o
istnieniu generalicji w wojsku. Obecnie podobną ignorancję poczytano by za grzech głowny i
surowo by ją ukarano.
Tom Bridges był majorem w pułku, a mój niekłamany podziw dla niego trzymał mnie w
pełnym szacunku oddaleniu; nie przeczuwałem, jak często w przyszłości będą się stykać
nasze ścieżki życia. Nawet w tym wczesnym okresie trudno było go nie zauważyć;
wysokiego, przystojnego i atrakcyjnego mężczyznę o nieostentacyjnych zaletach,
zyskujących mu przez całe życie powszechny szacunek i przywiązanie.
Gdy wybuchła wojna burska, służył w Afryce Zachodniej. Zanim zdążył wykorzystać w
pełni swój dziesięciodniowy urlop na polowanie, zgłosił się do Cesarskiej Lekkiej Kawalerii
jako dowódca oddziału. W trakcie przekraczania rzeki Tugeli z wojskiem gen Bullera,
Bridges dokonał rekonesansu, wymagającego przepłynięcią rzeki nocą, za co podano go do
odznaczenia Krzyżem Wiktorii.
W międzyczasie Ministerstwo Wojny, nie mając o nim żadnej wiadomości aż do czasu
otrzymania rekomendacji do odznaczenia, z właściwą sobie niefrasobliwością, wielkodusznie
zdegradowało go o trzydzieści miejsc niżej na liście starszeństwa, ignorując jego odważny
czyn.
Później, tego samego roku oferowano mi stanowisko etatowego oficera w 4-tej Gwardii
Dragonów stacjonującej w Indiach, które przyjąłem. W listopadzie popłynąłem do Anglii.
Jako szeregowiec byłem przyzwoicie traktowany przez oficerów – z wyjątkiem jednego
karierowicza, który w 17-tym pułku Lansjerów robił co mógł, aby mi obrzydzić życie. Łatwo
sobie wyobrazić moją radość, gdy spotkałem go na tym samym statku transportowym, mając
w perspektywie co najmniej trzydzieści dni na wyrównanie rachunku!
Na statku było tylko kilkunastu oficerów – wszyscy młodzi, tak że przed zawinięciem do
Cape Town, gdzie wsiadł mój prześladowca, zdążyliśmy się dobrze zaprzyjaźnić.
Gdy opowiedziałem im o swoim długu, chętnie oferowali mi pomoc w jego spłaceniu zanim dotarliśmy do Londynu, kreatura ta dniem i nocą przeszła tak dokładną poniewierkę, że
dług spłaciłem z nawiązką.
Wylądowawszy w Anglii, karierowicz złożył na mnie skargę w Ministerstwie Wojny,
które zażądało ode mnie wyjaśnienia. Więcej o tej sprawie nie słyszałem; widocznie
ministerstwo uznało, że zasłużył na podobną odprawę.
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Po przybyciu do kraju starałem się o przydział do Somalii, gdzie toczyliśmy jedną z
częstych walk z Szalonym Mullahem. Odmówiono mi i polecono udać się do przypisanego
pułku. Pożegnawszy się po drodze z rodziną w Egipcie, w marcu 1902 roku wylądowałem w
Rawalpindi.
Od samego początku, Indie nie potrafiły mnie zafascynować swoją tajemniczością. Były
krzykliwe i tandetne. Odznaczały się smrodem i wrzaskiem, a dla mnie jedyną ich atrakcją
były doskonałe warunki dla sportu. Pragnąłem na serio zająć się grą w polo, lecz w
międzyczasie ciężko pracowałem nad zdaniem egzaminów z kursów wojskowych. Doznałem
wielkiego rozczarowania, gdy wysłano mnie na ćwiczenia strzeleckie w Changla Gali w
górach Muree, z daleka od terenów polo. Co prawda, kurs zdałem i miałem szczęście dostać
się z czołówką pułku do Muttra, podczas gdy sam pułk skierowano do Delhi na uroczystości
w Durbarze.
Muttra była wspaniałym obozem. Stacjonował tam tylko jeden pułk kawalerii, i co
najlepsze – bez generałów. W moim odczuciu, ich brak znakomicie podnosił walory tej
miejscowości. Były tam świetne warunki do polowania; szczególnie na dziki. W czasie wojny
burskiej w Muttra nie było wojska. Zwierzyny było mnóstwo, tak że moja pasja gry w polo
przeniosła się na polowanie na dziki z oszczepem, które uznałem za najbardziej fascynujący
sport na całym świecie.
Przez wąwozy, przez równiny
Poprzez ciemną dzunglę jedziemy jak djabli,
W przodzie wąwóz i dzik,
Trzymaj się w siodle i rwij jak czart!
Zwrotka ta pochodzi z pieśni łowieckiej, utrzymanej w rytmie podobnym do tempa
polowania. Szczególną cechą polowania było szalone tempo jazdy w trudno widocznym
terenie i walka z niebezpiecznym przeciwnikiem. Upadki z konia zdarzały się często, choć nie
przejmowaliśmy się nimi, gdyż rzadko kończyły się poważniejszymi obrażeniami.
Moje początkowe próby polowania w towarzystwie jedynego oficera brytyjskiego,
przebywającego wtedy w Mutttra, były niezbyt udane. Oficer, choć także nowicjusz, był
równie zapalony jak ja. Z trudem hamując podniecenie wyruszyliśmy i natrafiliśmy na dzika;
lecz w tymże momencie koń kolegi upadł, nadziewając się na oszczep, który zabił
nieszczęsne zwierzę. Tak skończyło się polowanie.
Następnym razem goniłem ostro za wielkim dzikiem, przemykającym około sześćdziesiąt
metrów przede mną. Gdy go tryumfalnie dopadłam, wszyscy troje znaleźliśmy się na ziemi:
koń, jeździec i dzik. Na szczęście, dzik był nieżywy.
Nie pamiętam, aby w późniejszych polowaniach udało mi sie ubić dzika jednym ciosem
oszczepu. Za trzecim razem wybrałem się samotnie na rączym kucyku do gry w polo, o
niezbyt trafnym imieniu ‘Kochaneczek’. Goniłem za dzikiem, zmierzającym właśnie
przeskoczyć wał utworzony z mułu. ‘Kochaneczek’ nie był dobrym skoczkiem i wyrzucił
mnie z siodła, lecz szczęściem znaleźliśmy się obaj po drugiej stronie przeszkody.
Wdrapałem się na konia i podążyłem za dzikiem, który perfidnie skierował się ponownie na
tą samą zaporę. Nie mogąc powstrzymać konia, runęliśmy na ziemię i tym razem złamałem
poważnie obojczyk. Po utracie dzika, obolały i w niezbyt dobrym humorze, wolno
wyruszyłem w kilkunasto- kilometrową drogę powrotną do domu. Nagle na brzegu rzeki
ujrzałem podrywającą się gęś. Ponieważ nigdy nie polowałem na tą zwierzynę, postanowiłem
wykorzystać okazję. Zapomniawszy o bólu, ująłem strzelbę, wystrzeliłem i strąciłem ją.
Zdobycz ta pocieszyła mnie, choć dotąd jeszcze pamietam przejmujący ból w chwili
oddawania strzału.
Drugi i ostatni poważny wypadek spotkał mnie w pościgu za dzikiem, na bardzo
nierównym terenie. Koń przewrócił się i przygniótł mnie, łamiąc mi kilka żeber i
uszkadzając kostkę nogi.
Kiedyś kupiłem konia od mojego pułkownika, ktory wybrawszy się na dziki, został przez
niego zrzucony prosto na krzak kaktusów. Pułkownik nie był zbyt upartym człowiekiem i
więcej nie próbował. Zawsze uważałem że polowanie na dziki jest domeną młodych, a po
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skończeniu dwudziestu czterech lat nie mając więcej na nie okazji, dotąd nie zmieniłem
zdania.
W tym czasie omal nie zostałem zdymisjonowany w Indiach z wojska. Kurując złamane
żebra w górach Muree, zabawiałem się tam polowaniem. Kiedyś rozłościł mnie kulis i
rzuciłem w niego kamieniem. Kulis, odskoczywszy z zasięgu rzutu, odwrócił się i zaczął się
ze mnie naigrywać. Jak na mój temperament, było to zbyt wiele; chwyciłem za dubeltówkę i
naszpikowałem mu śrutem siedzenie. Niewątpliwie rana była bolesna, lecz niezbyt poważna.
Tym niemniej, pobiegł poskarżyć się do najbliższego biura magistratu; a następnego ranka
aresztowano mnie. Musiałem zapłacić pokażną grzywnę, lecz uniknąłem dymisji.
Lord Curzon, będący wtedy wicekrólem Indii, nie patyczkował się z oficerami, źle
odnoszącymi się do tubylców i nie uważał, aby klimat mógł usprawiedliwiać podobne
wybuchy temperementu.
Zdążyłem poznać i polubić swój pułk i zawrzeć wiele przyjaźni. Starsi oficerowie byli
typowymi dragonami gwardii. Młodsi także stanowili wyborową kompanię, jak to potem
potwierdził rok 1914. Jednakże w owym czasie w Indiach, byli oni niepoprawnymi
figlarzami i w pełni korzystali z radości życia. Głównym prowodyrem był Bobbie
Oppenheim, facet czarujący, przystojny i tryskający humorem. Kiedyś wracał późną porą do
hotelu wraz z kolegą z pułku, Harry Gurney’em. Uznawszy, że windziarz wiozący ich na górę
jest zbyt mało uprzejmy, Bobbie wypróżnił zawartość wiadra przeciwpożarowego w klatkę
windy, aby jej pomóc w drodze powrotnej na dół. Zaledwie obaj zdążyli się rozebrać w
swoich pokojach, gdy do Bobbiego wpadł z głośnymi pretensjami kierownik hotelu.
Zastawszy go komplenie nagiego, kazał mu natychmiast wynosić się z hotelu. Bobby założył
swój cylinder, chwycił bambusową laskę i w stroju Adama powoli ruszył korytarzem w dół.
Spocony z wrażenia kierownik pobiegł za nim, błagając aby powrócił, zapewniając, że może
pozostać w hotelu tak długo, jak zechce. Ociągając się, Bobbie wspaniałomyślnie dał się
przekonać i powrócił do swojego pokoju.
Także Harry Gurney dostarczał nam niekończących się rozrywek. Pewnej nocy, po dobrze
zakrapianym obiedzie udał się na spoczynek. Sąsiadujący z nim przez ścianę Bobbie
Oppenheim usłyszał w nocy przerażliwe stękania, dochodzące z pokoju Guerney’a. Udał się
na zwiady i zastał Gurney’a, skarżącego się na brak czucia w nodze; przekonanego, że jest
sparaliżowana. Gdy odkrył kołdrę, okazało się, że Harry wciągnął obie nogi w jedną nogawkę
piżamy.
Butcha Hirnby i Bob Ogliby byli i są moimi najlepszymi przyjacielami. ‘Butcha’, w języku
hidustani oznaczający ‘malutki’, istotnie wyglądał bardzo młodo, lecz miał odwagę lwa i
złote serce. Zawzięcie polował na dziki i był dobrym graczem w polo, lecz w odróżnieniu od
większości oficerów, nie miał skłonności do traktowania tych zajęć na serio.
Bob Ogilby już od wczesnej młodości przejawiał charakter. Lubił przybierać różne pozy i
czasem potrafił być cyniczny i uszczypliwy, choć w potrzebie zawsze okazywał się
prawdziwym przyjacielem. Jego prawdziwą wartość jako człowieka trudno opisać słowami.
Po śmierci ojca musiał wrócić do domu, aby zająć się majątkiem. Odczuwałem jego brak,
gdy nas opuścił i wstąpił do 22-go pułku Life Guards. W Indiach zostawił swoje konie do
gry w polo pod moją opieką, tak że tego sezonu byłem dobrze zaopatrzony.
Jedną z niewielu rzeczy, jakie mnie w Indiach zaciekawiły, był stosunek Hindusów do
zwierząt. Co prawda widziałem, że religia zabrania im je zabijać, lecz nie miałem pojęcia, do
jakiego stopnia uważają je za święte. Kilka kilometrów od Muttra, nad rzeką Jumna leży
święte miasto Bindraban, gdzie tubylcy zbierają się na brzegu rzeki i rzucają czekającym
zwierzętom żywność do wody. Widywałem tam małpy, które za garścią ziaren rzuconych do
wody, przeskakiwały z grzbietów żołwi na krokodylowe, po czym uciekały na brzeg, często
z odgryzionym ogonem!
Po obrzędach pogrzebowych, Hindusi wrzucali swoich zmarłych do rzeki Jumna. Miałem
okazję być świadkiem ponurej sceny, w której jednocześnie krokodyl, żółw i święty pies
rozszarpywały ciało nieboszczyka, każdy ciągnąc w swoją stronę.
W owych czasach, na brzegach rzeki wypoczywały setki krokodyli, do których często
strzelaliśmy. Zabite, oprawiali ze skóry tybylczy myśliwi, podczas gdy o kilka kroków dalej
stado sępów czekało na swoją kolejkę. Gdy rzuciły się na ścierwo, kilka minut wystarczyło
aby zostały same kości.
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Pilgrzymi hinduscy wędrowali setkami kilometrów, aby się wykąpać w świętej rzece, po
czym napełniali butelki wodą z Jumny, układali je pieczołowicie w wielkim koszyku
wypełnionym sianem i zadowoleni, w podniosłym nastroju wracali do domów.
Przez cały czas pobytu w Indiach obawiałem się węży, lecz nigdy ich nie widziałem aż do
chwili wyjazdu z Muttra, gdy w jednym tygodniu zabiłem trzy. Pierwszego zastrzeliłem
podczas polowania na przepiórki, które mój pomocnik wypłaszał w lasu. Wyprysnęła z niego
nagle kobra z podniesionym kapturem; gotowa do ataku. Mój naganiacz przerażony krzyknął
i w mgnieniu oka znikł. W samą porę zdążyłem podnieść strzelbę i strzelić do niej z
odległości około trzech metrów. Drugiego węża zaliczyłem, wracając z parady do domu.
Ujrzawszy tuż przed koniem kobrę chowającą się w jamce, zeskoczyłem na ziemię,
pochwyciłem ją za ogon i przeciąłem jej grzbiet szablą. Nie był to rozsądny czyn, ale byłem
wtedy młody. Trzecią upolowałem w podobny sposób, jadąc konno po łące. Wychylając się z
siodła, udało mi się szablą przetrącić grzbiet kobrze, prześlizgującej się przed koniem.
Tydzień ten okazał się pechowy, gdyż pewnego dnia znalazłem konia martwego,
najwidoczniej od jadu węża. Miejscowy zaklinacz wężów, który zaofiarował się oczyścić z
nich cały obóz, z powodzeniem wykonał swoje zadanie. Z miejsca znalazł trzy, po czym
zaproponował oficerowi przeszukanie jego bungalowu. Oficer upierał się, że szukanie tam
węży będzie stratą czasu, lecz ostatecznie zgodził się na propozycję inspekcji domu. Czar
fujarki zaklinacza okazał się tak magiczny, że znalazł tam siedem kóbr. Bylismy rzeczywiście
wstrząśnięci.
W tych beztroskich czasach uważaliśmy manewry za rodzaj lekkiej rozrywki, choć
generalicja podchodziła do nich bardzo poważnie. W Indiach, życie obozowe było cudownie
zorganizowane. Staliśmy się samowystarczalni jak ślimaki i nauczyliśmy się prowadzić
wygodne życie na moczarach.
W trakcie wielkich manewrów lorda Kitchenera w 1902 roku, Bobbiemu Oppenheimowi
udało się pewnej nocy podsłuchać, że zamierzamy zwalić jego namiot; pozamieniał więc
tabliczki na swoim namiocie i pułkownika. Gdy przypuściliśmy do niego atak i zaczęliśmy
rozluźniać sznury namiotu, usłyszeliśmy głos pułkownika, obrzucający nas stekiem obelg.
Zaskoczeni zrejterowaliśmy w popłochu, przyznając zwycięstwo Bobbiemu.
Podczas tych samych manewrów, Bobby wracając wieczorem z kolacji w sąsiędnim pułku
w towarzystwie notorycznego figlarza Gurney’ego, spotkał brygadę piechoty, maszerującą na
wyznaczony punkt. Dla rozochoconej pary była to zbyt wielka pokusa. Ponieważ przy
imponująco korpulentnej sylwetce Gurney’a łatwo było go wziąć za wyższego oficera, Bobby
pogalopował do brygadiera z wiadomością, że generał (Gurney) chce z nim rozmawiać. Gdy
brygadier stawił się przed nim, Gurney, nie dopuszczając go do głosu, z wielką swadą
zbeształ go za przebywanie w niewłaściwym miejscu.. Rozkazał mu natychmiast
odprowadzić brygadę do obozu, zakłócając tym cały plan manewrów.
Po otrzeźwieniu chłodem poranka, biedny Bobby i Harry przez kilka dni trzęśli się ze
strachu na wspomnienie swego figla, czekając na katowski miecz.
W 1904 roku skierowano nas do Afryki Południowej. Wyjeżdżałem bez żalu, choć
dotychczasowe życie było przyjemne i urozmaicone sportami. Nie zawiodło mnie pierwsze
wrażenie. Indie były pozłacanym mirażem, którego miałem nadzieję więcej nie oglądać.
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ROZDZIAŁ III
PEŁNIA CHWAŁY
Naszym miejscem przeznaczenia był Middleburg w kolonii Cape, nawiedzany burzami
piaskowymi i uznany powszechnie za najgorszy garnizon w Afryce Południowej. Zluzowany
przez nas 16-ty pułk Lansjerów nie usiłował ukryć radości, odchodząc z tego miejsca. Dzień
czy dwa po przybyciu do Middelburga, dostaliśmy z Butcha Hornby’m dłuższy urlop i nie
zwlekając, odpłynęliśmy z Cape Town do kraju.
Większą część zimy spędziłem w Egipcie, w zaciszu i luksusie domu ojca. Widząc obecną
młodzież toczącą nieustanną i męcząca walkę o egzystencję, doceniam szczęście, które
pozwoliło mi się urodzić wcześniej.
W pełni zgadzam się z sentencją George Brown’a:
Życie jest słodkie, bracie. Komu chciałoby się umierać?
Jako żołnierz, nie miałem wiekszych ambicji i interesowała mnie jedynie chwilą obecna.
Pragnąłem utrzymać się w dobrej formie fizycznej, wykazać się sprawnością, posiadać dobre
konie do gry w polo, być dobrym strzelcem, spędzać przyjemnie czas i mieć dobrych
przyjaciół. Moja filizofia może wydawać się komuś niedoskonała, lecz nie była bynajmniej
wyjątkowa. Przez te kilka krótkich lat życie nam sprzyjało. Niczego nam nie brakowało; nie
narzekaliśmy - a przynajmniej zadawaliśmy się tym, co było.
W Kairze pociągały mnie wyścigi konne. Zaproszono mnie do udziału w gonitwie przez
przeszkody, lecz postawiono warunek, że w ciągu doby muszę stracić trzy kilogramy wagi.
Łaźnia turecka nie wystarczała; opatulony więc kilkoma swetrami i płaszczem, biegałem 10
kilometrów w stronę piramid, wdrapywałem się na nie, po czym biegiem wracałem do domu.
Niestety, choć zrzuciłem przepisane mi 3 kilogramy wagi, doszedłem do takiego stanu
wyczerpania, że podczas wyścigu spadłem z konia, doznałem wstrząsu mózgu i tej zimy
musiałem zaprzestać sportu.
Bob Ogilby przyjechał i zamieszkał ze mną. Po wypadku, ojciec z właściwą sobie
serdecznością, ofiarował mi pierwszy chyba w Egipcie samochód - Oldsmobile z otwartym
nadwoziem. Robiliśmy nim ryzykowne eskapady do piramid. Była to jazda krótkimi ostrymi
zrywami, o maksymalnej szybkości pietnastu kilometrów na godzinę, podczas której często
wyprzedzały nas wielbłądy. Nie przeszkadzało to nam stać się ośrodkiem zainteresowania,
zazdrości i podziwu; tak że z żalem rozstawałem się ze swoją zabawkę mechaniczną, gdy po
skończonym urlopie musiałem wracać do Middelburga.
Po powrocie, ówczesny dowódca garnizonu generał Hickman przyjął mnie za swojego
adjutanta. Był on zaciętym sporstmenem, kochającym wyścigi i polowania, w których zawsze
mu towarzyszyłem.
Od czasu, gdy zostałem poważnie ranny w Afryce Południowej, opanowała mnie mania
sprawności fizycznej. Jedynie ten, kto utracił zdrowie, potrafi je należycie docenić. Zgodnie z
tą zasadą robiłem wszystko, aby je odzyskać i utrzymać. Biegałem, gimnastykowałem się,
uprawiałem każdy możliwy sport i spędzałem cały czas na świeżym powietrzu. Z tych
czasów pozostał mi zakorzeniony zwyczaj wczesnego wstawania. Przestrzegałem go całe
życie, choć dla niektórych moich podwładnych, pragnących podrzemać kilka minut dłużej,
musiał być anatemą.
Pewnego ranka, wyprowadzając o świcie konie na spacer, przejeżdzałem koło stacji
kolejowej i zauważyłem tam na bocznicy wagon prywatny. W Middelburgu pojawienie się
ważnej osobistości, korzystającej z prywatnego wagonu było taką rzadkością, że wzbudził on
moją ciekawość. Wywiedziałem się, że gościem był, ni mniej ni więcej, sam Sir Henry
Hildyard, naczelny dowódca wojsk w Afryce Południowej. Domyślając się, że ktoś musiał
popełnić gafę i obawiając się, aby nie odpokutował za nią cały garnizon, pogalopowałem z
powrotem, aby ostrzec generała Hickmana, który natychmiast udał się na stację i z całym
ceremoniałem powitał dostojnego gościa. Po inspekcji, gdy naczelny dowódca zbierał się do

13
odjazdu, zapytał mnie, czy nie zechciałbym zostać jego adjutantem w Pretorii. Zgodziłem
się z ochotą, uznając ten dzień za najszczęśliwszy w moim życiu.
Sir Henry był najbardziej uroczym człowiekiem, jakiego spotkałem i służbę swą uważałem
za zaszczyt. Był wysoki i wyjątkowo przystojny; o wielkiej wiedzy wojskowej, wybitnej
znajomości charakteru ludzkiego; tolerancyjny, wyrozumiały, łagodny; o doskonałych
manierach, rzadko spotykanych na tak wysokim stanowisku. Był mi bliższy, niż własny
ojciec i wiele zawdzięczam jego wpływowi w tym okresie życia. Drugim adjutantem był
jego syn, Reggie Hildyard. Miał głowę do interesów i był dobrym organizatorem; siedział
przy biurku i sprawnie prowadził sprawy administracyjne, pozostawiając mi towarzyszenie
Sir Henremu w większości jego podróży służbowych po Afryce Południowej.
Pani Hildyard była czarującą godopodynią, lecz także nieuleczalną hazardzistką. Afryka
Południowa, gdzie w ciągu dnia zdobywało się i tarciło fortuny, była bardzo niebezpiecznym
miejscem dla podobnych charakterów. Pewnego dnia zwróciła się do mnie w wielkiej
rozterce. Przegrała znaczną sumę, stanowiącą cały majątek Sir Henrego – cóż ma uczynić?
Poradziłem jej, aby od razu wyznała mężowi. Sir Henry ograniczył się do uwagi: ‘Nic
wielkiego, kochanie, sam mogłem zrobić jeszcze gorzej.’
Karty nigdy mnie nie pociągały, lecz brydż należał do podstawowych obowiązków
adjutanta. Pewnego wieczoru, moja partnerka pani Hildyard wylicytowała tak potworną grę,
że gdy po jej skończeniu wychodziła z pokoju, pogroziłem jej pięścią za plecami. W tym
niefortunnym momencie wszedł Sir Henry - pomyślałem, że to koniec mojej kariery.
Tymczasem, zwrócił się do wojskowego sekretarza, majora Winwooda, mówiąc: ‘De Wiart
ma dużo cierpliwiości, nieprawda?’
W tych czasach podróżowaliśmy wygodnie, gdyż Sir Henremu przydzielono prywatny
wagon, należący uprzednio do prezydenta Krugera. Był on naszym mieszkaniem podczas
wizyt w jednostkach wojskowych rozsianych po całej Afryce Południowej. Miałem okazję
zetknąć się z wieloma wybitnymi osobistościami i przeżyć emocję spotkania dwóch
wybitnych przywódców wojskowych - generałów Smuts’a i Botha. Byli oni powszechnie
respektowani zarówno przez przyjaciół, jak i przez byłych wrogów. Podziwiałam i czciłem
ich z daleka, nie spodziewając się, że dwadzieścia lat później przejmę komendę po generale
Botha.
Burowie odnosili się do nas życzliwie, a niektórzy nawet przyjaźnie, mimo że cały kraj
wibrował łatwo wyczuwalnymi, choć trudnymi do opisania podskórnymi emocjami.
Lorda Milnera, którego potem zastąpił Lord Selnorne, cechowała niezwykła wiara w
połączenie młodości z inteligencją. Otaczał się młodymi absolwentami, znanymi później
nawet w kołach oficjalych jako ‘Kindergarten’. Wiarę tą zdaje się potwierdzać następujący
wyjątek z edycji Times’a ‘Historii wojny Południowo Afrykańskiej’:
‘Sama ich zdolność, entuzjazm i altruistyczne poświęcenie dla obowiązku, daleko
przeważały ich wszelkie inne drobne błędy ... większość z nich pozostała w kraju,
kontyunując pracę w duchu konstruktywnej idei Milnera.’
Bez wątpienia, Milner miał dar do wyboru właściwych ludzi. Do przedstawicieli
‘Kindergarten’ których zdążyłem poznać, zalicza się Philip Kerr – późniejszy Lord Lothian,
jeden z najwybitniejszych naszych ambasadorów w USA w pierwszych latach ostatniej wojny
światowej, którego wysiłki przerwała niewczesna śmierć; Geoffry Dawson, późniejszy
redaktor Times’a; Lionel Curtis, zajmujący szereg odpowiedzialnych stanowisk w Afryce
Południowej i światowej sławy literat; oraz Patric Duncan, który został generalnym
gubernatorem Południowej Afryki.
Życie w Roberts Heights było przyjemne i wesołe. Stacjonowały tu jednostki Bays i
Camerons; zebrania wieczorne były fantastyczne, hałaśliwe i bardzo destrukcyjne.
Do obowiązków należały tam sztuczki salonowe - moja umiejętność przedarcia talii kart na
pół okazała się bardzo lukratywna i zyskała mi stały dochód; choć Opatrzność musiała
nieprzychylnie obserwować te niezasłużone zyski, pozbawiając mnie później jednej ręki. Inną
moją pokazową sztuczką było skakanie przez czterech kolegów, i lądowanie na rękach dwóch
innych, stojących z tyłu. Kiedyś wyczyn ten okazał się jeszcze bardziej spektakularny, gdy
koledzy zapomnieli o swojej roli i wylądowałem na plecach; szczęściem bez szkody. Odtąd
popisywałem się tą sztuczką bez ubezpieczenia.
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Trzecia sztuczka, udającą się do czasu gdy złamałem kręgosłup, polegała na usiądnięciu
okrakiem na krześle i przewróceniu się do tyłu. Najczęściej zdarzało się po zakrapianej
kolacji i choć łatwe do wykonania, robiło duże wrażenie. Nie przypominam sobie
poważniejszej katastrofy oprócz incydentu, w którym ostroga jednego z oficerów przeorała
nos innego oficera.
Pewnego dnia powiadomiono mnie o przybyciu dwóch dziewczynek, które miały
zamieszkać w kwaterze dowództwa. Nie byłem tym zbytnio zachwycony, gdyż wiedziałem,
że będę miał wątpliwą przyjemność towarzyszenia im na konnych przejażdzkach. Okazało się
potem, że są to starsze córki Sir George Farrara, magnata finansowego mającego aktywny
udział w kopalniach złota w East Rand. Moja niechęć szybko minęła i przywiązałem się do
obu dziewczynek. Z przyjemnością zabierałem je na przejażdzki, co później otworzyło mi
uroczy dom w Bedford Farm, około pięćdziesięciu kilometrów od Pretorii, i zyskało mi
gościnność i przyjaźń ich rodziców.
Farma Bedford i dom naczelnego dowódcy zostały zaprojektowane i zbudowane przez
Baker’a – architekta, który wraz z Lutyens’em zaplanował New Delhi. W Afryce
Południowej pozostało wiele budynków, znanych obecnie jako ‘domy Baker’a’. Cechuje je
styl ‘Dutch’ – komfortowo urządzone dwa piętra z łazienkami i z pomieszczeniem dla
angielskiej służby.
Choć przy boku Sir Henry Hildyard’a mogłem bez przeszkód oddawać się swej manii
sportowej, ostrzegał mnie on przed wynikającymi stąd niebezpieczeństwami na starość.
Miała mi grozić zesztywnieniem mięśni i reumatyzmem. Sądzę jednak, że tym razem Sir
Henry nie miał racji i że sprawność fizyczna pozwoliła mi na przezwyciężenie skutków wielu
nieszczęśliwych wypadków.
Trenując konie wyścigowe, za nic uważałem stu dwudziesto-kilometrową przejażdzkę
konną z Pretorii do Johannesburga i z powrotem. Pewnego razu po kolacji w kasynie
oficerskim założyłem się, że dojdę pieszo do Johannesburga w ciągu dziesięciu godzin.
Zakład wygrałem, zyskując czterdzieści minut. Nawet nie kosztowało mnie to zbytniego
wysiłku, gdyż w tym klimacie nie trudno było utrzymać się w dobrej formie fizycznej.
Dla świeżych przybyszów Johannesburg był miastem pełnym pułapek, a ja nie zawsze
potrafiłem dobrać sobie właściwe towarzystwo. Spotkałem tam kolegę z wojska z czasów
wojny burskiej, dużo ode mnie starszego, który kręcił się koło mnie z entuzjazmem,
schlebiającym mojej próżności. Pewnego wieczoru opowiedział mi o doskonałym interesie
jaki mogę zrobić, jeśli mam gotówkę. Ponieważ rano otrzymałem właśnie czek od ojca,
bardzo chętnie dałem się namówić i obiecałem przymilnemu koledze, że mu wyślę czek. W
Rand Club natknąłem się na kolegę oficera, który mnie ostrzegł: ‘Widziałem cię z X. –
uważaj na niego!’. Byłem jednak zbyt podniecony mirażem milionów, aby go słuchać.
Wysłałem czek, a gdy akcje wkrótce poszły do góry, zatelegrafowałem: ‘Teraz sprzedaj.’
Gdy X. oddepeszował że sprzedał, gratulowałem sobie sprytu, podwajającego mój kapitał i
oblewając ten sukces, wydawałem ostatnie grosze. Lecz X. zniknął z moim kapitałem i dotąd
go szukam!
Oględnie mówiąc, wyścigi konne w Johannesburgu były wielkim hazardem. Zdarzyło się,
że trzydzieści dwa razy z rzędu stawiałem na przegrane konie. Od tego czasu przestałem grać
na wyścigach i uważam, że tanio okupiłem to doświadczenie.
Miałem bardzo dobrą klacz o imieniu ‘Picanniny’, którą z powodzeniem wystawiałem na
wyścigach z przeszkodami. Któregoś dnia znajomy zagadnął mnie, czy spodziewam się, że
wygra. Odpowiedziałem: ‘Tak.’ Po wyścigach podbiegł do mnie rozradowany, dziękując mi i
wyjaśniając, że postawił 800 funtów na moją klacz. Gdybym istotnie mógł to przewidzieć,
napewno zachwiałbym się w postanowieniu unikania zakładów.
W 1906 roku pojechałem do kraju na operację zadawnionej rany wojennej. Ponieważ
zabroniono mi uprawiać sportów, po operacji pojechałem po raz pierwszy do Wiednia. W tym
czasie miasto to było stolicą niefrasobliwej wesołości, a we frywolności nikt nie mógł
dorównać Austryjakom. Tak, jak cechą Francuzów jest dowcip i zachłanność, ich cechą była
radość życia i brak materializmu. Jeśli w ogóle można pokochać jakieś miasto, zakochałem
się w Wiedniu.
Pieniądze przepływały tam równie wartko, jak w Afryce Południowej. Przekonałem się, że
hazard był tam powszechną plagą. Pewnej nocy w Jockey Club hrabia ‘X’ przegrał w karty w
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czterech rozdaniach 100,000 funtów. W piątym, oponent zaproponował zakończenie gry
lub podwojenie stawki, na co jednak hrabia nie dał się namówić i zrezygnował z dalszej gry.
Po kilku tygodniach kuracji i światowego życia, z zadowoleniem wracałem do Pretorii; do
państwa Hildyard’ów i do moich koni. Zastałem rodzinę pp. Hildyard, powiekszoną o
siostrzenicę Sir Henry’ego. Trudno było spotkać bardziej miłą i dzielną kobietę. Cechowało
ją żywe usposobienie, łagodne poczucie humoru i spokój, jaki może wynikać jedynie z
wewnetrznej pogody ducha. Sprawiała wrażenie, że jest w najlepszej komitywie ze swoim
Stwórcą, niezależnie od losu jaki może jej zgotować. Była przyjaciółką i powierniczką nas
wszystkich, pogłębiając harmonijną atmosferę panującą w tej niezwykłej rodzinie.
Przed Wojną Burską Sir Henry był komendantem Wyższej Uczelni Sztabowej. Kiedyś
zapytałem go, kto był jego najlepszym uczniem. Bez wahania odpowiedział, że Douglas
Haig. Był to jeszcze jeden przejaw bystrości i przenikliwości jego sądu, jako że w tym czasie
Haig, choć zajmował stanowisko inspektora generalnego Kawalerii w Indiach, a podczas
wojny burskiej był szefem sztabu lorda French’a, nie był bynajmniej u szczytu hierarchii
wojskowej.
W Południowej Afryce gra w polo stała na wysokim poziomie. W braku polowania na
dziki, stała się ona moim drugim ulubionym sportem.
Podczas pobytu w Afryce Południowej dwukrotnie wygraliśmy zawody międzypułkowe, w
których na pierwszej pozycji był Oldrey, na drugiej ja, Lamont na trzeciej, a Butcha Hornby
na tyle. Dobrych zawodników miały także 9-ty pułk Lansjerów, 4-ty pułk Huzarów, 5-ty
pułk Gwardii Dragonów, Bays i 6-ty pułk kawalerii pieszej. Z tych Noel Edwards i Ritton
grali w barwach Anglii, a Reggie Horae i Sadler Jackson także znajdowali się w czołowce.
W 1906 roku mój szef musiał odejść na emeryturę. Boleśnie odczułem zakończenie naszej
długiej szczęśliwej znajomości i powrót do życia zwykłego, konwencjalnego żołnierza.
Pozostałem w pułku jeszcze kilka miesięcy, po czym wyjechałem do kraju i wstąpiłem do
swej dawnej jednostki w Brighton. Choć uważa się, że zmiana dobrze wpływa na
samopoczucie, Brighton był dla mnie czymś w rodzaju powtarzania klasy - trudno o większy
kontrast, jak między nim a Middelburgiem. Jedyną podobną ich cechą był brak zmurszałych
generałów i możność spędzania czasów na wyścigach. Utrzymywałem parę koni
wyścigowych w Findon, dokąd co rano dojeżdzałem na konną jazdę.
W Anglii polo stawało się coraz bardziej sportem zawodowym i straciło dla mnie atrakcję.
Przestałem się nim zajmować do czasu, gdy niespodziewanie zmuszony byłem zastąpić w
rozgrywce między-pułkowej niedysponowanego Oldrey’a . Choć puchar zdobyliśmy, nie
mogę powiedzieć, aby ten turnament mnie pasjonował, gdyż wiedziałem, że jakiekolwiek
niepowodzenie pójdzie na mój karb. W zawodach półfinałowych uległem bolesnej kontuzji
nogi. Udało mi się wytrzymać do końca rozgrywek, choć później prześwietlenie wykazało
złamanie nogi - co prawda wtedy już prawie zaleczone.
W Anglii zawód żołnierza nie był zbyt eskcytującym zajęciem. Ponieważ nie miałem wiele
obowiązków, a o urlop było łatwo, postanowiłem wykorzystać okazję na poznanie
kontynentu.
Nęciły mnie głównie Austria, Wegry, Bawaria i Bohemia, słynne z doskonałych terenów
myśliwskich i polowań na jelenie, sarny, giemzy, bażanty i kuropatwy.
Myśliwi byli doskonałymi strzelcami, sport stwarzał więzy braterstwa, a strzelby łączył
duch internacjonalizmu, nie mający nic wspólnego z polityką.
W drodze do Bawarii zatrzymałem się na kilka godzin w Paryżu, czekając na pociąg do
Ausburga. Na granicy niemieckiej, podczas kontroli celnej wysiadłem z wagonu. Zaledwie
zdążyłem wyjść na peron, gdy zwrócił się do mnie cywilny Niemiec, pytając: ‘Czy jest pan
oficerem?’ Otrzymawszy twierdzącą odpowiedz, kazał mi iść ze sobą. Pomyślałem, że czeka
mnie przyjemna perspektywa zamknięcia. Idąc ze mną wzdłuż peronu, strażnik spytał, ‘Czy
jest Pan oficerem francuskim?’ Gdy zaprzeczyłem, wyjaśniając: ‘Nie, jestem Anglikiem’,
całkowicie się zmienił. Stał się serdeczny; robił co mógł, aby mi ułatwić przejście przez
kontrolę celną, a nawet pokazał mi swoje psy policyjne. Przeanalizowawszy potem ten
incydent, doszedłem do wniosku, że w Paryżu musiał mnie zauważyć jakiś agent niemiecki, a
sądząc z nazwiska, wziął mnie za Francuza i zawiadomił telegraficznie posterunek graniczny.
Wydarzenie to, zaszłe w 1910 roku, ilustruje jak ściśle Niemcy pilnowali granicy; jak głęboką

16
była ich animozja do Francuzów; i do jak skomplikowanych środków uciekali się dla
zabezpieczenia swoich granic.
Polując w Bawarii z księciem Colloredo poznałem pułkownika Boba Sandermana. Był on
oficerem Królewskich Huzarów w Gloucestershire, dobrym sportowcem i urodzonym
żołnierzem. Gdy zaproponował mi funkcję swojego adjutanta, nie mogłem ukryć
zadowolenia. Choć odstręczało mnie życie żołnierskie w Anglii, wiedziałem, że w
oddziałach yeomanry funkcja adjunata jest ceniona i przyjemna zarówno z punktu
wojskowego, jak i towarzyskiego. Poza tym, Glocestershire znane było ze swych świetnych
terenów myśliwskich.
Zachowana była tam hierarchia priorytetów – terminy szkolenia i musztry Yeomantry były
tak zaplanowane, aby nie kolidowały z majowym sezonem wędkarskim i początkiem sezonu
myśliwskiego. Tym niemniej, oficerowie i żołnierze podchodzili z wielkim zapałem i
entuzjazmem do normalnych zajęć tygodniowych. Poddawali się z ochotą wyczerpującym
ćwiczeniom, których nigdy nie mieli dosyć i prosili o więcej. Więcej wypadków powodowały
wesołe i hałaśliwe wieczory, niż dzienne ćwiczenia.
Gdy wczesną jesienią kończyły się ćwiczenia, sport wędkarski i polowania, odkryłem
bardzo przyjemny sposób sprawowania obowiązków adjutanta drogą korespondencyjną,
spędzając czas na kontynencie. Poczta przynosiła i zabierała z powrotem podpisane przeze
mnie dokumenty; choć czasem niechętnie musiałem rujnować się na telegrafy. Widać stąd,
jak bardzo byliśmy jeszcze oddaleni od kryzysów narodowych, oraz jak sprawnie i elegancko
działał najlepszy wśród Yeomanry Królewski Pułk Huzarów w Gloucestershire, potrafiący
samodzielnie prowadzić swoje sprawy.
Pierwszą zimę spędziłem w mieszkaniu w Cirencester. Potem wynająłem dom w
Binkworth na pograniczu posiadłości djuka Beaufort. Djuk był zamiłowanym psiarzem i miał
nieomylny instynkt znajdowania się zawsze we właściwym miejscu o właściwej porze. W
każdym prawie sporcie i grze zdolność przewidywania jest cenną zaletą, a w polowaniu i
gonitwie za lisem – warunkiem udanej imprezy.
Djuk, przy swej wadze stu dwudziestu kilogramów, musiał dosiadać olbrzymich koni. Przez
płoty nie przeskakiwał, lecz zawsze zdążył zręcznie otworzyć bramę, aby nie dał się
wyprzedzić przeskakującym przez nią jeźdzcom. Gdy później już nie mógł jeździć konno, z
niemniejszym sukcesem używał do polowania forda. W polowaniu na lisy nie miał sobie
równego.
Jego myśliwy George Walters i pierwszy łowczy Tom Newman służyli nam doskonałą
pomocą. Na polowania djuk zapraszał wielu żołnierzy: Jumbo Wilsona – obecnie marszałka
polnego Lorda Wilsona; Ellingtona, który został marszałkiem lotnictwa; Johna Vaughan’a dowódcę dywizji kawalerii; Noela Edwardsa, Maurycego de Tuyll, Oldrey’a. Wszyscy byli
znakomitymi jeźdzcami. Niestety, większość młodszych zginęła w wojnie 1914-18 roku.
W tym czasie spotkałem tam zabawną postać – handlarza koni o nazwisku Artur Rich.
Nagabywał mnie ciągle, abym kupił od niego konia. Pewnego dnia pojawił się na polowaniu
na koniu, który mi się spodobał i zapytałem go o cenę. Wymienił nieprawdopodobnie wysoką
cenę. Powiedziałem mu, że za drogo, a poza tym i tak nie mam pieniędzy. Odpowiedział
tylko: ‘Oh! Myślałem że..’, lecz odtąd nie zbliżał się do mnie.
Innym razem Rich próbował sprzedać konia miejscowemu arystokracie o podejrzanej
reputacji, który w kilku skandalach grał czołową rolę. Arystokrata kazał mu się odczepić,
dodając: ‘Pana nazwisko śmierdzi.’ Rich odpowiedział na to: ‘Mój lordzie, pana nazwisko
też nie pachnie fijołkami.’
Miałem kilka koni wyścigowych, z których ‘Quinton’ zajął drugie miejsce w Grand
Military Gold Cup. Ponieważ akurat uległem wypadkowi, dosiadał go Crawley de Crespigny,
renomowany jeżdziec-gentelman, syn poszukiwacza przygód Sir Claude de Crespigny,
którego wyczyny stały się legendarne.
Zbliżał się czas, gdy wkrótce cały świat miał się zacząć walić, lecz mój własny osobisty
świat począł się rozpadać jeszcze przed jego ostateczną drgawką.
3-go stycznia 1914 roku, otrzymałem od ojca list, zawiadamiający bez obsłonek o jego
bankructwie finansowym, spowodowanym kryzysem w Egipcie oraz jego własną naiwną
wiarą we wspólników. W rezultacie - nie będzie dalej w stanie mnie wspomagać finansowo.
Dotąd uważałem pieniądz za pożyteczny środek, przychodzący z regularnością śniadania i
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niezbędny jak codzienne golenie; lecz nigdy nie przywiązywałem do niego wagi. Nagły
szok po bankructwie ojca kazał mi się zastanowić, jak zdołam się przyzwyczaić do ubóstwa.
Po namyśle, przyjąłem to prawie z zadowoleniem – po raz drugi, cały świat stanął przede mną
otworem. Nie stać mnie już było na zabawę w żołnierza w Anglii; miałem okazję przeciąć
dotychczasowe więzy i rozpocząć nowe życie w czynnej służbie zagranicą.
Należało urelugować długi - część mojego majątku stanowiły konie. Były one dobre, lecz
zjeżdzone i sfatygowane. Zwróciłem się do największego handlarza koni - Drage, aby
przyszedł i je wycenił. Zażądałem osiemset funtów za cztery. Uważał, że cena jest zbyt
wysoka, lecz wysłał je na aukcję do Tattersall, gdzie osiągnęły sumę tysiąca dwustu funtów.
Uznałem to za dobry początek, gdyż żaden z nich nie kosztował mnie więcej niż sto
pięćdziesiąt funtów.
Przed wyjazdem do Somaliland, musiałem zdać egzamin na majora. Oblałem go sromotnie,
osiągając z prawa wojskowego rekordowy wynik 8 punktów z 200 możliwych. Całe
szczęście, że egzaminy ustąpiły miejsca wojnom i nie musiałem ich więcej zdawać.
Załatwiwszy sprawy jak najlepiej potrafiłem, 23-go lipca 1914 roku pożeglowałem do
Somaliland.
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ROZDZIAŁ IV
WALKI Z SZALONYM MULLĄ
Choć trudno uwierzyć w tak kompletną ignorancję spraw światowych, w ich przełomowym
momencie wyobrażałem sobie naiwnie, że jestem jednym z nielicznych, którym będzie
danym powąchać prochu na wojnie. W Brindisi, czy też na Malcie, z niedowierzaniem
usłyszałem nowinę o wojnie niemiecko-rosyjskiej. Pełnia goryczy oczekiwała mnie w
Adenie, gdzie dobiegła mnie wiadomość o wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Anglię.
Chcieliśmy powrócić do Anglii, wszystko jedno jakim sposobem – legalnie czy fortelem;
lecz na nic zdały się wysiłki. Nastepnego ranka przypłynęliśmy do Berbery - w drodze na
drugorzędny front, oddalony o tysiące kilometrów od prawdziwego pola walki. Proporcja
podobna do wiejskiego meczu krykieta, w porównaniu z rozgrywkami o puchar.
Szalony Mulla ciągle był przywódcą derwiszów, utrzymując latami tą pozycję dzięki sile
swej magnetycznej osobowości. Karierę rozpoczął jako palacz; lecz otrząsnąwszy ze stóp
pył węglowy, wyrósł na barwną i romantyczną postać; porywając się zawsze na ryzykowne
przedsięwzięcia, z których wychodził zwycięsko; potrafiąc inspirować derwiszów
fanatyzmem, poczytującym śmierć za przywilej. Organizowano na niego wiele wypraw, z
których zawsze udawało mu się z nich wymknąć. Gdy ostatecznie wykrył go patrol
samolotowy, odczułem to prawie jak osobistą stratę. Dla oficerów przejętych duchem walki,
lecz o znikomych środkach finansowych, wydawał się jak zesłany z nieba.
Gdy pierwszy raz zjawiłem się w Somalilandzie, wiał jeszcze kharif – gorący wiatr niosący
piasek. Klimat przybrzeżny w Berberii był wyjątkowo nieprzyjemny. Szybko udaliśmy się
do Buaro, położonego o 300 metrów wyżej, gdzie mimo resztek kharifu klimat był wspaniały.
Od razu pokochałem Somaliland.
Kraj zdawał się być nieskończonym morzem piasku, okraszonym kolczastymi krzakami;
lecz mi wydawał się przyjazny, pozwalając mi zapomnieć o osobistych troskach i napełniając
joie de vivre, której brakowało mi w dobrych angielskich czasach.
Somalczycy są mahometaninami; lecz jedynie w bliskim sąsiędztwie derwiszów naśladują
ich gorączkowy i spazmatyczny styl odprawiania modłów.
Dotąd pamiętam wieczór, w którym przybyłem do Burao. Zbliżał się koniec
mahomatańskiego święta Ramadanu, sygnalizujący przerwanie postu na pierwszy widok
nowego księżyca. Na tle ciemniejącego nieba rysowały się sylwetki setek Somalijczyków, z
pustymi burczącymi żołądkami wpatrujących się w ciężkie chmury. Nagle chmury przerwały
się; mignął w nich księżyc i zniknął. Z głodnych gardeł wyrwały się okrzyki – koniec postu.
Somalijczycy są piękną rasą i elegancko wyglądali w otrzymanych od nas mundurach.
Składały się one ze swetra, shortów, sztylp, szala i turbana. Jako żołnierze byli pogodnego
usposobienia; dosyć pobudliwi, lecz zdolni do wielkich czynów.
Jeden z oficerów, który uczestniczył w krwawej potyczce z derwiszami opowiadał, jak
bronili się zaatakowani Somalijczycy. Utworzyli obronny czworobok, a po wystrzelaniu
amunicji jeden z nich po prostu zawiesił karabin na ramię i pomaszerował w kierunku
derwiszów. Choć na papierze podobne gesty wydają się bezużyteczne, w rzeczywistości
wywierają one wrażenie i nadają wojnie wzniosłości.
Jeden z moich żołnierzy, kędzierzawy jak wszyscy Somalijczycy, odznaczał się szczególnie
obfitym owłosieniem. Na porannym apelu kazałem mu stawić się do raportu za dwie godziny.
Zjawił się z kompletnie ogoloną głową, a na pytanie dlaczego, odpowiedział, że go głowa
bolała.
Kiedyś mieliśmy ciężko rannego somalijskiego sierżanta, którego doktór odesłał do domu,
sądząc że jest w beznadziejnym stanie. Po dwóch czy trzech tygodniach, sierżant zjawił się
zdrowy jak ryba. Zapytany, jak udało mu się tak szybko wyzdrowieć, odpowiedział, że dzięki
przykładaniu do ran kompresu z nawozu wielbłąda. Wyprzedził swoją epokę, gdyż dopiero w
ostatniej wojnie lekarze odkryli, że ranom powinno się pozwolić ropieć i goić samoczynnie.
Obrzydliwa, lecz bardzo skuteczna kuracja.
W korpusie wielbłądów wszyscy oficerowie byli brytyjczykami, odkomenderowanymi z
indyjskich lub brytyjskich pułków. Stanowiliśmy mieszaninę, związaną wspólną plagą braku
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pieniędzy, czego zresztą w Somalilandzie się nie zauważało, jako że nie było okazji ich
wydawać.
Tydzień po moim przyjeździe, zjawił się pułkownik Tom Cubbit, naczelny dowódca
wszystkich wojsk w kraju, łącznie z naszym korpus i indyjskim oddziałem piechoty. Był on
pierwszorzędnym żołnierzem i doskonałym przywódcą.
Od niepamiętnych czasów trwają dyskusje i rozważania o istocie daru przewodzenia. Moim
zdaniem, zależy on po prostu od jakości człowieka. Albo się go posiada, albo nie. Tom
Cubitt miał go – wojsko wyczuwało go i natychmiast reagowało. Wyglądem przypominał mi
Toma Bridgesa: wysoki, atrakcyjny, pełen jowialności i ludzkich słabostek wzbudzających
nie tyle respekt, co uwielbienie. Miał niezrównany język; nie silił się na wyszukane słowa
lecz nazywał rzeczy po imieniu.
‘Pug’ Ismay, obecny lord Ismay, był jego oficerem sztabowym. Spisywał się tak świetnie w
Somalilandzie, że tutejszy teatr wojenny nie potrafił się obejść bez jego dokładności,
rozsądku i niezawodności. Nie pozwolono mu wrócić do Europy. Co zyskała Somalia,
straciły inne teatry wojenne.
Dzielnymi i dobrymi oficerami byli także Paddy Horward, John Hornby (brat Butcha –
jeden z najtwardszych żołnierzy, jakich spotkałem), oraz Boomer Colquhoun.
W Burnao rozpoczeliśmy na serio trening, wiedząc że pułkownik Cubitt nie będzie zwlekał
z atakiem na derwiszów. Polować mogliśmy jedynie w pobliżu obozu, lecz spiżarnię
mieliśmy zawsze pełną. W wolnych chwilach graliśmy w polo i hokeja.
Lawrance, który był dowódcą Korpusu Wielbłądów, miał pięknego oswojonego geparda.
Był to uroczy zwierzak, lecz niebezpieczny w porze karmienia. Gdy kiedyś rzucił się na kozę,
stara kobieta pilnująca stada, chwyciła za oszczep i przebiła nim geparda, sądząc że to dzikie
zwierzę. Koniec tragiczny – ale mam uznanie dla odwagi staruszki.
14-go listopada zwierzchnictwo zezwoliło pułkownikowi Cubittowi na rozpoczęcie ataku.
Słyszeliśmy, że derwisze ulokowali się w fortecy w Shimber Berries i 17-go wyruszyliśmy,
planując natarcie na następny dzień.
Zgodnie z dotychczasową taktyką, nasze wojska zwykle czekały na atak derwiszów w
uformowanym czworoboku, starając się ich zabić, ile się da. Tym razem zmieniliśmy taktykę
i wymaszerowaliśmy w kierunku Shimber Berries. Bez przeszkód dotarliśmy o kilkaset
metrów od obozu derwiszów. Zatrzymaliśmy się tam, aby opracować plan bitwy.
Mieliśmy przed sobą kamienny budynek o powierzchni około dwudziestu pięciu metrów
kwadratowych, sprawiający wrażenie solidnej małej fortecy – objekt groźny i trudny.
Pułkownik Cubitt zastanawiał się nad wyborem oddziału do ataku. Skłaniał się ku jednostce
indyjskiej, lecz przekonałem go, aby użył mojej kompanii Somalijczyków. Ostrzegano mnie,
że w początkowej fazie bitwy Somalijczycy skłonni są pokazywać plecy nieprzyjacielowi,
lecz miałem zaufanie do moich żołnierzy i nie zawiedli mnie.
Wyczekiwanie na decyzję urozmaicali nam derwisze - podskakując, obrzucając nas
obelgami i wymyślając. Odpowiadaliśmy im strzałami. Choć nikogo nie trafiliśmy, a oni sami
nie strzelali, rozładowywało to napięcie przed bitwą i rozgrzewało nas do walki.
Ostatecznie, nadszedł rozkaz ataku i ruszyliśmy poprzez dzielący nas otwarty teren.
Szybkość szarży musiała osłabić celność ognia derwiszów, gdyż bez strat dopadliśmy
budynku. Dopiero na miejscu ujrzałem, jak trudnym będzie jego zdobycie. Jedynym
wejściem były drzwi, lecz dostępu do nich bronił metrowy próg, ufortyfikowany lukami
strzelniczymi.
Byłem bez marynarki, tak że pierwszy strzał przeszył mi nieszkodliwie rękaw od koszuli,
lecz podmuch wybuchu z oddalonej o metr lufy karabinu derwisza odrzucił mnie do tyłu.
Kilku naszych żołnierzy zostało rannych, i to ciężko, gdyż derwisze używali masywnych,
miękkich kul - choć na szczęście oszczędzali prochu.
Unosiło mnie podniecenie walką. Otrzymałem oślepiający cios w oko, lecz byłem zbyt
napięty, aby się zatrzymać – musiałem się dostać do środka.
Następny strzał trafił mnie w łokieć. Wydłubałem z niego dość duży, lecz niezbyt grożny
odłamek. Kolejny strzał rozłupał mi ucho, które na miejscu zszył stojący w pogotowiu lekarz,
opatrując mi jednocześnie coraz bardziej bolejące oko. Wyglądało, że nie da się go uratować.
Podczas gdy mnie zszywano, porucznik Simmonds próbował zdobyć próg, lecz trafiła go
jedna z miękkich kul, odłupując mu tył czaszki i zabijając na miejscu.
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Połatany, spięty niewyładowanym animuszem, ponowiłem atak na blokhauz, gdy jakiś
rykoszet przeszył mi zranione oko. Byliśmy tak blisko derwiszów, że mógłbym metrową
laską dotknąć luf ich karabinów.
Ponieważ moi Somalijczycy ponieśli ciężkie straty, Tom Cubitt postanowił pchnąc do ataku
jednostkę indyjską. Nie powiodło się jej lepiej niż nam; a ponieważ zapadał zmrok,
wycofaliśmy się do pobliskiego obozu, aby rozważyć sytuacje i opatrzeć rannych.
Wspaniałomyślnie zaproponowaliśmy derwiszom zachowanie życia, jeśli się poddadzą.
Odpowiedział nam jeszcze bardziej wymyślny grad obelg, wypominających nam nieprawe
pochodzenie.
Była to podniecająca zabawa; przebiegająca w zbyt szybkim tempie, aby odczuć cokolwiek
innego poza prymitywną sensacją niszczenia. Znalazłszy się w obozie, byłem w okropnym
stanie; oko piekło i byłem praktycznie ślepy.
Następnego dnia wyniesiono mnie na noszach poza linię atakujących oddziałów. Nie
mogłem zostać w obozie, gdzie w razie ataku derwiszów czekałby mnie ponury los. Gdy
dotarliśmy do blokhauzu, z wielkim uczuciem ulgi ujrzeliśmy, że jest pusty i nie ma śladu
nieprzyjaciela.
Dzień później wysłano mnie na wielbłądzie w stu trzydziesto-kilometrową drogę do
Berbery. Siedziałem z przodu, podtrzymywany z tyłu przez mojego ordynansa. Jednak w
Berbry brak było niezbędnych instrumentów, choć kapitan de Cologan starał się jak mógł,
aby mi pomóc. Zawieziono mnie więc do prowadzonego przez zakonnice szpitala w Adenie,
gdzie zajął się mną chirurg misjonarz. Niestety, nic nie mógł uczynić.
Do portu zawinął akurat parowiec pocztowy, na którym władze próbowały załatwić mi
przejazd. Poczta miała jednak awersję do rannych oficerów i początkowo odmówiła.
Ostatecznie uległa perswazji i zabrała mnie do Egiptu. Tamtejszy okulista bez ogródek
zawyrokował, że natychmiast należy usunąć oko. Z miejsca odmówiłem, nie chcąc tracić
jedynej szansy powrotu do Anglii i dostania się na front europejski - choćby bez oka.
Zgoda na powrót do kraju wymagała wiele wysiłków i perswazji, a sama podróż okazała się
koszmarem. Byłem praktycznie ślepy, świat wydawał się fizycznie i moralnie czarny i
ogarnęła mnie depresja.
Wbrew rzeczywistości, litościwy czas mijał szybko. Można uważać to za moje osobiste
urojenie, lecz przekonałem się, że w chorobie czy poważnym zranieniu, jedynie godziny
zdają się wlec, podczas gdy dnie i tygodnie mijają błyskawicznie w jednolitej, nie różniącej
się monotonii.
Mój dawny dowódca Sir Henry Hildyard uprzejmie załatwił mi pobyt w szpitalu Króla
Edwarda, prowadzonym przez znakomitą osobistość - pannę Agnes Keyser. Nie miałem
jednak ochoty poddawać się rygorowi wielkiego szpitala. Udało mi się załadować do
taksówki i pojechać prosto do kliniki Sir Douglas Shield’a na 17 Park Lane. W przyszłych
latach adres ten miał dla mnie nabrać wielkiego znaczenia - był to prawdziwy dom dla
rannych oficerów.
Wkrótce po przybyciu, zbadał mnie Sir Arnold Lawson i zgodził się z werdyktem Kairu,
że oko należy usunąć. Choć się tego obawiałem i podświadomie przeczuwałem, decyzja
zaszokowała mnie. Rozważałem, jaki wpływ na moje dalsze życie będzie miała utrata oka.
Operacja odbyła się 4-go stycznia 1915 roku, w pierwszą rocznicę bankructwa ojca. Od
tego czasu stałem się przesądny; a choć próbowałem wytłumaczyć sobie, że to niemądra
oznaka słabości, nigdy nie udało mi się jej przezwyciężyć. Co roku z obawą oczekuję daty 3go stycznia i modlę się, aby nie okazała się fatalna. Nie cierpię podejmować decyzji w
niedzielę (sześć razy zostałem ranny w niedzielę) i o ile mogę, unikam widoku nowiu
księżyca przez szybę. W dwóch wypadkach zaniedbanie tego zwyczaju sprowadziło śmierć.
Przy usuwaniu oka, znaleziono za gałką oczną kawałek metalu, który musiał przez nią
przejść.
Klinika na Park Lane była szczytem komfortu; nie mogę znależć słów pochwały dla opieki,
jaką mnie tam otoczono. Gdy stałem się jej regularnym gościem, zawsze dawano mi ten sam
pokój na najwyższym pietrze, z widokiem na niebo i na park. Przechowywano nawet dla
mnie jedwabną piżamę z wyhaftowanym nazwiskiem. Przywykliśmy uważać klinikę za nasz
nieoficjalny klub, w którym jedynym kryterium członkowstwa była choroba i potrzeba
pomocy. Pomoc zawsze znajdowaliśmy.
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Tym razem przebywałem tam trzy, czy cztery tygodnie, po czym otrzymałem urlop
zdrowotny. Gdy zgłosiłem się na komisję lekarską, dziwiono się mej chęci powrotu do
Francji. Po długich argumentach, komisja wystąpiła z zadziwiającym kompromisem, że
zostanę przyjęty, jeśli zgodzę się nosić sztuczne oko. Myślę, że chodziło o to, aby Niemcy nie
sądzili, iż musimy wysyłać na front jednookich oficerów.
Na następnym badaniu zjawiłem się uzbrojony w okropne i strasznie niewygodne szklane
oko. Przyjęto mnie do służby ogólnej. Gdy wyszedłem stamtąd, zawołałem taksówkę,
wyrzuciłem przez okno sztuczne oko i założyłem czarną opaskę. Nigdy więcej nie nosiłem
sztucznego oka.
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ROZDZIAŁ V
KAWALERZYSTA BEZ OSTRÓG.
W lipcu 1915 roku znalazłem się na parowcu płynącym z Southampton do Francji. Słysząc
zewsząd pochwały o dzielnych wyczynach mojego nowego pułku, czułem się dumny, że do
niego należę. Jako nowy przybysz czekałem na okazję, aby udowodnić swoją wartość.
Leżąc w kabinie myślałem o Tomie Bridges i Butcha Hornbym, uczestnikach tworzącej się
historii, i zastanawiałem się nad swoim przyszłym życiem.
Pułk, do którego należałem, był jednym z pierwszych, skierowanych do Francji z chwilą
wybuchu wojny. Wkrótce po wylądowaniu, Tom Bridges został wysłany ze swoim
szwadronem na rekonesans. Wypytawszy dokładnie wieśniaków i zebrawszy wszelkie
dostępne informację, Tom i francuski oficer łącznikowy zorientowali się, że cała nawała
niemiecka kieruje się na linie brytyjskie. Tom bez zwłoki wysłał raport, który przekazano do
sztabu głównego. Raport zignorowano i nie powzięto żadnej decyzji. Był to początek wielkiej
niemieckiej ofensywy kampanii 1914 roku.
Na początku wojny, do St. Quentin wmaszerował wyczerpany walkami batalion piechoty.
Witający go burmistrz apelował do żołnierzy, aby nie wszczynali bitwy i oszczędzili miasto i
jego mieszkańców od zniszczenia.
Zmęczony pułkownik, dowodzący batalionem uległ prośbom i podpisał dokument,
sprowadzający się do kapitulacji.
W tym psychologicznym momencie, do miasta wjechał Tom Bridges ze swoim
szwadronem; szybko zorientował się w położeniu i bez chwili wahania postanowił ratować
sytuację. Ze miejscowego sklepu z zabawkami zebrał wszyskie instrumenty muzyczne,
sformował orkiestrę i przy dzwięku piszczałek, ożywiających batalion nowym duchem,
wyprowadził go spod nosa Niemców.
Epopeję tą wiecznił Sir Henry Newbolt poematem ‘Zabawkarska Orkiestra: Pieśń
Wielkiego Odwrotu’:
Dreary lay the long road, dreary lay the town,
Lights out and never a glint o’ the moon:
Weary lay the stragglers, half a thousand down,
Sad sighed the weary big Dragoon.
‘Oh! if I’d a drum here to make them take the road again,
‘Oh! if I’d a fife to wheedle,come, boys,come!
‘You that mean to fight it out, wake and take your load again,
‘Fall in! Fall in! Follow the fife and drum!’
‘Hey, but here’s a toy shop, here’s a drum for me,
‘Peny whistles too to play a tune!
‘Half a thousand dead men soon shall hear and see
‘We’ve a band!’ said a weary big Dragoon.
‘Rubadub! Rubadub! Wake and take the road again.
“Wheedel-deedle-deedle-dee, come, boys, come!
‘You that mean to fight it out, wake and take your load again,
‘Fall in! Fall in! Follow the fife and drum!’
Cheerly goes the dark road, cheerly goes the night,
Cheerly goes the blood to keep the beat:
Half a thousand dead men marching to fight
With a little penny drum to lift their feet.
‘Rubadub! Rubadub! Wake and take the road again,
‘Wheedle-deedle-deedle-dee, come, boys, come!
‘You that mean to fight it out, wake and take your load again,
‘Fall in! Fall in! Follow the fife and drum!’
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As long as there’s an Englishman to ask a tale of me,
As long as I can tell the tale aright,
We’ll not forget the penny whistle’s wheedle-deedle-dee,
And the big Dragoon abeating down the night,
Rubadub! Rubadub! Wake and take the road again,
‘Wheedle-deedle-deedle-dee, come, boys, come!
You that mean to fight it out, wake and take your load again,
‘Fall in! Fall in! Follow the fife and drum!’

Bez wątpienia, Tom Bridges był znakomitym okazem frontowego dowódcy,
posiadajacym jego najważniejsze cechy – kompletne opanowanie, klarowną ocenę sytuacji,
zachowanie zimnej krwi w krytycznych sytuacjach, które pozwoliły mu wybić się na lidera.
Butcha Hornby wysławił się własnoręcznym zabiciem pierwszego Niemca w tej wojnie.
Dopadłszy w pościgu niemiecki patrol, zawahał się z użyciem szabli przeciwko najbliżej
stojącemu Niemcowi. Ten nie miał podobnych skrupułów i zmierzył się lancą na Hornbego,
lecz padł wcześniej od ciosu jego szabli.
W drodze powrotnej, Butcha przebił się przez kilka wiosek zajętych przez Niemców nie
ponosząc żadnych strat, za co otrzymał medal D.S.O. (order wzorowej służby).
Kilka dni później Butcha otrzymał poważny postrzał w kręgosłup, który zakończył jego
karierę żołnierską. Dla pułku było to wielką tragedią, a dla Armii nie mniejszą stratą, gdyż
zapowiadał się na świetnego oficera. Moim zdaniem, z wielu znakomitych oficerów pułku
Butcha był najlepszy. Był niezwykle obowiązkowy i co się rzadko zdarza – cechował go
zupełny brak egoizmu. Zakończywszy karierę żołnierską, znosił mentalne i fizyczne
cierpienia z podobną odwagą, jaką wykazywał w życiu aktywnym. Nie roztkliwiał się nad
sobą, ani nie uskarżał się na swój los.
Myślałem również o Hardress Loydzie i Horace Swell’u. Horace Swell był zastępcą
dowódcy pułku, a później komendantem I Brygady Kawalerii. Hardress Loyd był w pułku
od 1914 roku, a teraz pełnił funkcję adjutanta generała de Lisle. Jako gracz w polo osiagnął
światową sławę i przewodniczył drużynie angielskiej na meczu z Ameryką. Był czarującym
człowiekiem i okazał się pierwszorzędnym żołnierzem.
Rozmyślania przerwał dojazd do Le Hawru, gdzie czekał na mnie mnie kuzyn Henri
Carton de Wiart. Jako członek rządu belgijskiego, po opuszczeniu Belgii.znalazł się razem z
nim w La Havre.
Tej samej nocy wyruszyłem na front. Miałem dołączyć ze swoim szwadronem do pułku
stacjonującego w Mont des Cats we Flandrii. Żołnierze prowadzili tam stosunkowo nudne
życie, słysząc jedynie odgłos dział dochodzący z kierunku Ypres.
Pułk przywiódł do Francji pułkownik R.L Mullens i doprowadził go do wysokiej
sprawności bojowej energicznym treningiem i udzielającym się entuzjazmem. W chwili
mojego przyjazdu został on mianowany dowódcą II Brygady Kawalerii, a jego miejsce zajął
pułkownik Solly Flood.
W Mont des Cats odnalazłem moich dwóch najlepszych przyjaciół – Boba Ogilby i Foxy
Aylmera, którzy byli tam od początku. Byli świadkami morderczego odwrotu z Mons, bitwy
nad Marną i naszej pierwszej ofensywy pod Aisne. Gdy opowiedzieli mi o pierwszej bitwie
pod Ypres, moja wojenka w Samalilandzie wydała mi się marną potyczką w porównaniu z
ciężkimi bojami we Francji.
Była to ponura saga strat i nierównych szans, lecz na tle Somalilandu warunki życia we
Francji wydawały mi się całkiem znośne. Mieliśmy kwatery, łóżka do spania, mnóstwo
jedzenia; codzienną pocztę, a w dodatku - pół udziału w Fortnum & Mason. Nie zdążyłem się
jeszcze zaznajomić z okopami i przekonać się, jak ciężkie i tragicznie krótkie jest tam życie.
Jak dotąd, najbardziej dotkliwie uderzył mnie widok totalnych zniszczeń. Opustoszały teren
rozciągał się kilometrami, zaznaczony gdzie niegdzie kępką potrzaskanych gołych drzew,
stojących jak bezokie kukły, mierzące rozmiary zniszczeń. Co prawda, codzienny widok
przyzwyczaił nas do tej scenerii, lecz powroty z wyjazdów ponownie uderzały rozpaczliwą
pustką.
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Szale wojny ciągle przeważały się na korzyść Niemców. Mieliśmy za mało samolotów,
dział, amunicji i bomb. Na początku wojny dzienny limit amunicji armatniej ograniczony był
do sześciu pocisków, przy czym za oszczędność w jej zużyciu, oddziały otrzymywały
pochwały od Sztabu Generalnego.
Wszędzie wyczuwało się wielki respekt dla żołnierzy niemieckich, a jeszcze większy dla
ich amunicji. Szczególnym postrachem byli niemieccy snajperzy. Byli doskonale wyszkoleni,
uzbrojeni i dowodzeni. Zadawali nam duże straty, szczególnie wśród oficerów. Choć później
osiągneliśmy duży postęp i wyszkoliliśmy snajperów równie doskonałych jak niemieccy,
myśle że nie potrafiliśmy ich należycie wykorzystać.
Mimo niepomyślnych wyników wojny, posiadaliśmy dwie cechy, jakich Niemcy nie
potrafili naśladować: nieugięty duch brytyjski, rosnący w miarę niepowodzenia; i nie
załamujące się niezawodne poczucie humoru,.
W pułku krążyła cała masa anegdot przedstawiających wojnę od lżejszej strony. Wojna
potrafi być źródłem mnóstwa humorystycznych sytuacji; uwypuklanych niewątpliwie dla
zrównoważenia intensywności przeżyć.
Jeden z oficerów odpierał atak niemiecki z poza barykady, ustawionej przy końcu
brukowanej ulicy. Podszedł do niego brygadier i powiedział: ‘Panie X., dosyć strzelania do
Niemców. Teraz czas na atak.’ Nie mając wyboru, pan X. usłuchał; lecz szczęściem dla
niego koń poślizgnął się na bruku i wywrócił. Był to koniec ataku.
Brodaty pruski gwardzista zjeżdzał z góry na rowerze. Jeden z naszych żołnietrzy, zamiast
strzelić do niego, wsadził lufę karabinu między szprychy. Brodaty Prusak wywrócił koziołka,
wstał z ziemi i zaczął obrzucać żołnierza wyzwiskami. Zraniona godność przeważyła nad
uczuciem wdzięczności za oszczędzenie mu życia!.
Kolega, który pełnił funkcję oficera łącznikowego przy wojsku francuskim, opowiadał mi o
małym oddziale rezerwistów francuskich, broniących odcinka frontu. Co nocy wycofywali się
z linii frontu, aby zażywać spokojnego wypoczynku w pobliskiej oberży. Rano maszerowali
z powrotem na pozycję, którą na szczęście mniej przedsiębiorczy i zdyscyplinowani Niemcy
nie myśleli okupować.
Pewnego dnia kolega, udający się na pozycję, spotkał wracającego z niej francuskiego
rezerwistę. Na pytanie co się stało, Francuz wskazał ręką i odpowiedział: ‘Les cochons ils
tirent a balle.’ (Te świnie strzelają ostrą amunicją.) Wystarczyło, aby zwinął manatki!
Co prawda, słyszałem po wojnie od kilku oficerów niemieckich, że osaczeni francuscy
żołnierze stawiali silniejszy opór, niż brytyjczycy. Francuzi są dobrymi żołnierzami, lecz
będąc rasą indywidualistów, nie są przyzwyczajeni do dyscypliny i brakuje im instynktu
stadnego.
Z niecierpliwością czekałem na ujrzenie frontu. Wkrótce po przybyciu wybrałem się wraz z
Bobem Ogilby konno do Ypres, skąd po znakomitym obiedzie w restuaracji podjechaliśmy do
sztabu brygady piechoty. Przyjęto tam nas zimno, gdyż jasnym było, że obecność dwóch
konnych oficerów może ściągnąć ogień nieprzyjaciela. Istotnie ściągnęła i wróciliśmy prędzej
niż przyjechaliśmy, w pośpiechu przedzierając się przez druty telefoniczne, oplątające nasze
konie.
Niedługo potem otrzymaliśmy rozkaz rozpoczęcia drugiej bitwy o Ypres.
Zostawiwszy kilku ludzi do pilnowania koni, wyruszyliśmy akurat w momencie
pierwszego ataku gazowego.
Gaz jest najbardziej odrażająca bronią wojny, choć nie na wszystkich działa tak samo.
Zaopatrzono nas w tampony z gazy i waty, które przed przyłożeniem do ust, trzeba było
nawilżyć jakimś prymitywnym płynem domowej roboty.
Nie tyle przejmował mnie gaz, co nawała artyleryjska strzelająca, niestety, nie z naszej
strony. Stojąc obok mojego zastępcy, rozważałem nad decyzją, gdy ten zauważył: ‘Lepiej
schowajmy się przed pociskami.’ Zamierzałem mu właśnie odpowiedzieć, że jako fatalista
wierzę w przeznaczenie, gdy usłyszeliśmy kolejny huk i mój rozmówca padł na ziemię.
Pocisk wybuchł w niewielkiej odległości, rzucając mnie w powietrze. Pozbierawszy się,
zacząłem podrywać żołnierzy do ataku, gdy zauważyłem leżącą na ziemi rękę. Była ubrana w
rękawiczkę, którą od razu rozpoznałem jako należącą do mojego zastępcy. Jego ciało leżało
kilkadziesiąt metrów dalej.
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Wkrótce nas zluzowano i wróciliśmy do koszar w Mont des Cats. Niedługo potem
wezwano nas ponownie, gdyż bitwa się nasilała.
Pierwszej nocy po przybyciu do Ypres wysłano nas na pomoc piechocie. Na drodze do
Menion miał nas spotkać jej oficer sztabowy, aby wskazać drogę.
Maszerowaliśmy drogą z adjutantem Gallaherem za prowadzącym oddział pułkownikiem
Horacym Sewellem. Po drodze nie spotkaliśmy obiecanego kontaktu, ani nikogo, kto mógł by
nam wskazać kierunek. Ujrzawszy na drodze ciała zabitych Niemców, poczęły mnie
ogarniać złowieszcze myśli, że zaszliśmy za daleko. Wiedziałem, że Niemcy nie przerwali
naszych linii. Raptem ostre niemieckie ‘Halt’ przerwało ciszę i w tymże momencie zaczęto
do nas strzelać. Słysząc okrzyk zatrzymałem się w miejscu, usiłując zlokalizować Niemca.
Sekundę później znalazłem się na ziemi raniony w rękę. Usiłowałem ją podtrzymać, lecz
przedstawiała krwawą miazgą. Sewella i Gallahera nie widziałem, ani nie słyszałem; za to
sylwetki Niemców rysowały się w bliskiej odległości. Pozbierałem się na nogi, a choć
Niemcy ciągle strzelali, nie trafili mnie. Ponieważ noc była chłodna, po drodze zdjąłem z
zabitego Niemca wełniany szalik, obwiązałem nim zraniony nadgarstek i trzymając jego
końce w zębach, ruszyłem w drogę powrotną. Ból ustąpił, lecz ręką zaczeła drętwieć.
Biegnący przede mną Gallahar ujrzał w ciemności jakiś cień za sobą i strzelił w jego
kierunku, biorąc mnie za ścigającego go Niemca. Pobiegł dalej i zaalarmował pułk o
nacierających Niemcach. Czując się bardzo słabo, zawołałem i na szczęście rozpoznano mój
głos. Nadbiegło kilku żołnierzy, którzy mnie podnieśli i zaprowadzili na stację pogotowia.
Moja ręką sprawiała upiorne wrażenie; dwa palce wisiały na skórze, cała dłoń i nadgarstek
były odstrzelone. Zegarek, który po raz pierwszy (i ostatni) założyłem na rękę, wbił się w
szczątki nadgarstka. Poprosiłem lekarza, aby mi amputował palce; gdy odmówił, sam je
oderwałem, nie czując nawet bólu.
Wysłano mnie do szpitala w Hazebrouck, który – jak pamiętam – dosłownie zapełniony był
pacjentami. Jego znękany i szczątkowy personel nie potrafił się uporać z wyjątkową sytuacją.
W istocie zaopiekował się mną inny pacjent, oficer 3-ciej Gwardii Dragonów, którego
nazwiska dowiedziałem się dopiero trzy lata później, spotkawszy go na rozejmie w Brukseli.
Okazał się nim generał-brygardier Alfred Burt, któremu mogłem wreszcie podziękować za
wszystko, co dla mnie uczynił. Był to początek długiej przyjaźni, którą niedawno przerwała
jego śmierć.
Z Hazebrouck przesłano mnie do Boulogne, gdzie dostałem się pod opiekę Sir George
Makinsa, który mnie leczył w Afryce Południowej. Obawiając się zakażenia ręki, radził mi
jak najszybszy powrót do Anglii. Kilka dni później znalazłem się znowu na Park Lane pod
numerem 17, gdzie czekała mnie długa kuracja.
Byłem zbyt chory i wyczerpany bólem, aby się martwić, czy przeżyję. Jak mi potem
mówiła pielęgniarka, przez tydzień obawiała się, czy rano zastanie mnie przy życiu.
Pułk poniósł ciężkie straty. Słyszałem, że tejże nocy gdy zostałem ranny, Harold Gibb
stracił wzrok. Był przed wojną zakonnikiem; utrata wzroku nie przeszkodziła mu powrócić
do dawnego normalnego życia.
Reszta roku 1915 wlokła się powoli. Przeszedłem niezliczone operacje, z których moja
ręka wychodziła coraz krótsza. Ostatecznie, sam jej widok napawał mnie taką odrazą, że
postanowiłem się jej pozbyć. Chirurdzy byli innego zdania; wierzyli w cuda, próbując ocalić
okropne szczątki.
W szpitalu dowiedziałem się o śmierci ojca w Kairze. Widząc go ostatni raz w grudniu w
drodze powrotnej z Somalilandu, zauważyłem, że zawodzi go już rozum i nie wiele pozostało
mu życia. Choć byłem przygotowany na jego koniec, nie osłabiło to ciosu. Był dla mnie
solidną opoką, moim jedynym realnym łącznikiem ze światem, a przy tym łagodnym i
wielkodusznym ojcem. Mojej macosze przypadł obowiązek uporania się z ponurą ceremonią
śmierci i zwinięcia spraw finansowych ojca. Podczas kryzysu, jaki wtedy przechodził Egipt,
doprowadzenie do porządku spraw spadkowych wymagało trzeźwej determinacji macochy.
W grudniu 1915 roku moja cierpliwość zaczęła się wyczerpywać. Ręka nie dawał nadziei
na wyzdrowienie i miałem jej dosyć. Nalegałem na amputację. Ponieważ nienawidzę
anastezji i nie znoszę jej dobrze, lekarz obiecał przeprowadzić operację przy użyciu gazu.
Cała ceremonia nie gorsza była od wyrwania zęba, W godzinę po operacji siedziałem przy
obiedzie, gdy drzwi się otworzyły i do pokoju wszedł Tom Bridges.
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Tom powiedział, że odjeżdża następnego dnia, aby objąć dowództwo 19-tej dywizji i
zaproponował mi tam funkcję. Oferta ta podziałała na mnie magicznie; natychmiast zaczęło
mi powracać zdrowie. Trzy tygodnie później wyszedłem ze szpitala, nosząc się z zamiarem
powrotu do Francji.
Od pewnego czasu podświadomie nęciła mnie piechota, gdyż oczywistym było. że
kawaleria nie jest przystosowana do nowoczesnych form walki. Jej przydatność już się
przeżyła, a przyszłość nie rokowała jej nadziei. Myśl tą poddał mi Ferdie Cavendish-Bentickt,
który widząc olbrzymie straty wśród oficerów piechoty, przewidywał konieczność
przekwalifikowania kawalerzystów na piechurów.
Wbrew powszechnemu przekonaniu. że utrata ręki jest bardziej poważnym kalectwem niż
utrata oka, z własnego doświadczenia muszę zaprzeczyć tej opinii. Prywatnie mogę się
pochwalić, że potrafię posługiwać się jedną ręką prawie równie sprawnie jak dwuręczny
mężczyzna; za to stale odczuwam brak oka. Stare hinduskie przysłowie powiada: ‘Nigdy nie
ufaj jedookiemu, bo widzi wszystko.’ Do pewnego stopnia prawdą jest, że utrata oka zaostrza
spostrzegawczość, lecz pozostaje wiele irytujących i działających na nerwy ujemnych stron.
Gdy ktokowiek stanie po mojej niewidomej stronie, czuję się jakby stał za moimi plecami. Od
czasu utraty oka przestałem się interesować grą w piłkę.
Jeśli chodzi o brak ręki, odkryłem że zęby służą nie tylko wyłącznie do jedzenia - miałem
wspaniałą rozrywkę, ucząc się ich używać przy wiązaniu krawata i sznurowadeł. Wielki
tryumf przeżyłem, gdy po opuszczeniu szpitala pojechałem z Ralphem Sneyd na zawody
wędkarskie i odkryłem, że potrafię związać motylka na przynętę.
Zdawałem sobie jednak sprawę, że ten wielki wyczyn nie na wiele się zda przed komisją
lekarską. W trakcie badań wpadłem na wyborny pomysł. Wspomniałem lekarzom o moich
częstych polowaniach po wyjściu ze szpitala – jeśli potrafię polować, dlaczego nie mam
okazać się użyteczny we Francji? Moje jedyne oko musiało emanować szczerością
wywierającą wrażenie na komisji, gdyż ponownie uznano mnie za zdolnego do ogólnej
służby wojskowej.
Dołączyłem do swojego pułku, zakwaterowanego wygodnie w Boulogne. Wkrótce potem
dostałem przydział do 19-tej dywizji Toma Bridges’a, jako zastępca dowódcy Loyal North
Lancs. Z żalem opuszczałem 4 dywizję dragonów, lecz czułem, że za mało widziałem akcji
bojowej i byłem pewien, że koledzy rozumieją moją decyzję i nie mają jej za złe.
Życie w piechocie było krańcowe różne od moich dotychczasowych doświadczeń. W
odróżnieniu od kawalerzysty, piechur ma więcej wolnego czasu i mniej pracy – odpada
czyszczenie ekwipunku i zajmowanie się końmi.
Z drugiej jednak strony, czeka go najtrudniejsza lekcji – wytrzymałości. Jak przeżyć
monotonię codziennego zgrożenienia; niewygodę, hałas, długie dyżury na froncie, zmęczenie
i dzwiganie ciężarów. Te wszystkie znoje odbijały się na wyglądzie piechura. Był jednak
porządnie odziany i karmiony – nie musiał się nawet trudzić praniem bielizny i skarpetek,
mogąc zawsze pobrać nową zmianę. Nie miał zbyt wiele okazji aby cieszyć się życiem, lecz
podtrzymywał go na duchu niezawodny hart i poczucie humoru.
Po dotkliwej lekcji otrzymanej od Szwabów, w marcu 1916 roku dostawy amunicji
poprawiły się znacznie. Także nasze jednostki broni maszynowej w szybkim tempie stawały
się coraz sprawniejsze.
Niemiecka obsługa broni maszynowej była znakomicie wyszkolona; składała się z
najbardziej bitnych i doborowych żołnierzy. Pewnego razu nad Sommą, przez dłuższy czas
powstrzymywał nas ogień niemieckiego karabinu maszynowego. Gdy w końcu uciszyliśmy
go i ruszyliśmy do natarcia, zastaliśmy całą jego załogę wybitą. Świeże bandaże wskazywały,
że przed śmiercią wszyscy żołnierze musieli być kilkakrotnie ranni.
Innym razem znaleźliśmy obok karabinu maszynowego trupa młodego Niemca , który według relacji miejscowych wieśniaków - strzelał do końca, osłaniając odwrót swojego
oddziału.
Nigdy nie miałem przekonania do granatów. Po pierwsze - z obawy, że mnie samego może
rozerwać; a po drugie - rzucając go przez parapet okopu, trudno było sprawdzić, czy trafił w
cel.
Pierwsze dnie frontowe spędziłem w spokojnym sektorze koło Neuve Chapelle, gdzie
najważniejszym problemem było niedopuszczenie Niemców do zaminowania pola.
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Wprowadzający mnie w życie piechura, dowódca naszej jednostki - Monty Hill, okazał się
idealnym mentorem jako były adjutant gwardii szkockiej. Jemu zawdzięczam nieocenioną
lekcję o konieczności utrzymania kantyny oficerskiej na najwyższym poziomie, nawet na
froncie. W demoralizujących warunkach życia w okopach, gdzie oficerowie zaniedbują
przestrzegania dobrych obyczajów i schludności, porządna kantyna ma duże znaczenie dla
utrzymania dyscypliny i morali, a także dla podniety żołądka.
W North Lancs. było kilku pierwszorzędnych oficerów. Jednego z nich, kapitana M.H.
Maule, dobrego kompana i znakomitego oficera, zabrałem później ze sobą do Polski.
Odznaczał się niewyczerpaną energią i zamiłowaniem do niebezpiecznego życia, co pomogło
mu później przezwyciężyć skutki ciężkich ran odniesionych nad Sommą.
W kwietniu, lub maju 1916 roku ściągnięto nas z frontu w okolice Amiens, aby podtuczyć
nas przed bitwą nad Sommą.
Choć moja ranga była zbyt niska, aby pozwalić mi na zetknięcie się z wybitnymi
osobistościami, w czasie ćwiczeń przygotowawczych do bitwy przedstawiono mnie lordowi
Haig - naczelnemu dowódcy wojsk brytyjskich. Mimo imponującego wyglądu, brakowało mu
uroku i manier, czy elokwencji typu Churchilla. Wymamrotał coś o dobrym przykładzie, jaki
dałem, wracając mimo kalectwa do Francji; lecz brak uśmiechu i ton jego głosu bardziej
pasowały by do zdawkowej uwagi w rodzaju: ‘Mamy dzisiaj wilgotny dzień’.
Przed rozpoczęciem ofensywy nad Sommą powierzono mi dowództwo 6-go oddziału
Glousteryjczyków. Trudno było życzyć sobie lepszych oficerów i żołnierzy. Stanowili
znakomity, wypoczęty i świeżo doszkolony batalion, podobnie jak reszta dywizji. Moim
adjutantem był kapitan Parkes, który później jako dowódca pułku otrzymał dobrze zasłużony
order D.S.O. i M.C.
Wraz z batalionem oddziedziczyłem po moim poprzedniku ordynansa Holmesa. Był to
uroczy łajdak, lecz oddany sługa, dostarczający mi ciągłych rozrywek. Kiedyś rozłościł mnie,
strzelając mi nad uchem do przelatującego samolotu. Zabrałem mu karabin i odtąd jego
jedyną bronią był mój koc i kuchenka naftowa. Nigdy nie nosiłem rewolweru z obawy, że
przy swoim temperamencie mogę go użyć przeciw własnym żołnierzom. Byłem uzbrojony
jedynie w laskę. W natarciu, musieliśmy wraz z Holmesem przedstawiać interesujący widok!
Pod Sommę maszerowaliśmy luźnymi etapami. 1-go lipca, w dzień rozpoczęcia bitwy
zostawiono nas w rezerwie. Pierwszym zadaniem bojowym jakie otrzymaliśmy, było
zdobycie La Boiselle.
Do natarcia przydzielono nam jedynie dwudziestu oficerów, wybranych starannie z
korpusu. Wielu pozostałych musiało przełknąć gorycz pominięcia. Żałowałem, że uległem
naleganiom porucznika Jamesa, gdyż został poważnie ranny w nogę. Później jednak
wyzdrowiał i został udekorowany Krzyżem Wiktorii.
Zadziwiający był duch panujący wśród żołnierzy. Choć zdawali sobie sprawę z
czekających ich niebezpieczeństw i ciężkich strat, niczym się nie przejmowali i spędzali
wolny czas zabawiając się i zachowując jak chłopcy na wakacjach.
Noc 3-go na 4-go lipca spędziliśmy na przygotowaniach do rannego natarcia.
La Boiselle była jedną z najmocniejszych pozycji niemieckich nad Sommą, która odparła
już dwa nieudane ataki. Pas ziemi niczyjej przedstawiał upiorny widok; zasłany był trupami
brytyjskich żołnierzy zastygłych w groteskowych pozycjach, charakterystycznych dla
poległych na polu bitwy.
Mojemu batalionowi przydzielono rolę wsparcia. Osłaniany przez nas oddział znalazł się
wkrótce pod ciężkim ostrzałem artylerii. W hałasie i zamieszaniu, żołnierzom zdawało się, że
otrzymali rozkaz odwrotu i poczęli się przedzierać poprzez mój batalion. Odwrót jest
najbardziej zaraźliwą infekcją i chaos, jaki nastąpił w tym decydującym momencie, zagroził
losom bitwy. Oficerowie 8-go batalionu Glousteryjczyków mistrzowsko opanowali sytuację,
zbierając ludzi i przywracając dyscyplinę. Nie zważając na ciężkie straty, żołnierze wznowili
atak i wykonali zadanie zdobywając La Boiselle.
W tym natarciu po raz pierwszy i ostatni byłem zmuszony użyć granaty – przy okazji
odkrywając, że zęby doskonale służą do wyciągania zatyczek. Dziękowałem Bogu, że
zachowałem własne zęby.
Zawsze starałem się przekonać batalion o znaczeniu koordynacji, podkreślając, że we
właściwym momencie tuzin żołnierzy może osiągnąć więcej niż stu w nieodpowiednim
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czasie. Lekcja ta okazała się bardzo przydatna, gdyż wkrótce po zdobyciu La Boiselle
Niemcy podjęli kontratakt i ujrzałem ich szybko posuwających się w kierunku okopu.
Akurat w tym momencie zjawił się jeden z moich sierżantów z grupą kilku maruderów i
natychmiast wysłałem ich, aby zatrzymali i przepędzili Niemców. Pojawili się w krytycznym
momencie, gdy nie miałem pod ręką innych żołnierzy. Odparli natarcie niemieckie i odtąd
mieliśmy spokój na naszym odcinku frontu.
W warunkach wojny pozycyjnej trudno się zorientować w sytuacji, nie widząc jej na
własne oczy. Moim zdaniem, dowódca batalionu nie powinien tracić czasu na przebywanie w
schronie. Jego zadaniem jest zbadanie terenu w możliwie jak najszybszym czasie. Łączność
telefoniczna zazwyczaj pierwsza pada ofiarą pocisków, a meldunki są zwykle opóźnione.
Przy kanonadzie artyleryjskiej żołnierze od czasu do czasu potrzebują ostrogi i inspiracji,
której nie może zapewnić niewidzialny dowódca, siedzący w schronie. W bitwie o La
Boiselle, moi żołnierze bez doświadczenia bojowego musieli opuścić stosunkowo bezpieczne
okopy, przedrzeć się przez zapory drutu, zwały trupów i rzucić się w wir walki.
Rozglądając się po okopach, zauważyłem żołnierza nie wykazującego ochoty do
poderwania się do ataku. Zapytałem, dlaczego zwleka. Wyjaśnił, że był już trzy razy ranny i
po prostu ma dosyć. Odpowiedziałem, że sam byłem ranny częściej niż on, a mimo to się nie
poddaję. Podparłem argument pchnięciem go do przodu i poszedł. Później jeden z moich
kuzynów usłyszał tą historię w rozmowie z królem Jerzym V. Ponieważ nikomu o tym
epizodzie nie wspomniałem, najwidoczniej sam żołnierz musiał go rozgłosić – niezbyt
przyjemna rzecz dla delikwenta.
Dopiero po zajęciu okopów niemieckich ujrzeliśmy, jak wygodnie się tam Szwaby
urządziły. Nie mogliśmy się nawet z nimi równać – w gruncie rzeczy, przed bitwa pod
Sommą nie mieliśmy w ogóle podziemnych schronów. Osobiście nie mam do nich
przekonania: trudniej z nich poderwać żołnierzy do bitwy. Z ich powodu tak Niemcy, jak i
my traciliśmy tysiące jeńców.
Bitwa pod La Boiselle była prawdziwie krwawą jatką. Straty były ogromne – pola usłane
trupami, domy doszczętnie zburzone, grunt zniwelowany tak, jakby z ziemi uszła dusza,
zmieniając ją w pustkę. W pewnym momencie usiadłem na nieprzemakalnym pokrowcu, aby
napisać meldunek i dopiero powstawszy, zorientowałem się, że siedziałem na trupie.
W upale dnia byliśmy zmęczeni i spragnieni, czekając na wodę, którą miano nam dowieźć.
Przywieziono ją w karnistrach po benzynie, których przedtem nawet nie przepłukano.
Mój adjutant Parkes został poważnie ranny, a wszyscy prawie oficerowie odnieśli jakieś
obrażenia. Wieczorem przyjechał generał Tom Bridges aby obejrzeć, co z nas zostało. Można
było na nim polegać, że zawsze zjawi się w miejscu, gdzie była ostra akcja. Dla żołnierzy i
dla mnie jego wizyta była bardzo cenna. Po omówieniu sytuacji, powiedziałem że mógłbym
się przebić dalej, gdybym miał więcej oficerów i żołnierzy. Z miejsca zareagował
przydzielając mi batalion, dzięki któremu zdobyliśmy cenny dla nas teren. Wielką zaletą
Toma była zdolność do wzbudzania u podwładnych wiary w siebie i rozwijania ich
inicjatywy przez udzielenie im kredytu zaufania i bezwzględnego poparcia. W jednej z
podobnych misji stracił nogę. Wybrał się do jednego z podległych mu dowódców brygady,
aby mu pogratulować osiągnięć, a w drodze powrotnej trafił go pocisk.
Ranem 4-go zluzowano nas z frontu na tylne pozycje, lecz tego samego dnia skierowano
nas ponownie do La Boiselle. Batalion zachował się wzorowo mimo huraganowego ognia,
prawie nie zwracając na niego uwagi.
Wkrótce po zajęciu pozycji, w naszym okopie zjawił się niespodziewanie niemiecki oficer,
wyjaśniając że kilka dni przeleżał na ziemi niczyjej. Zapytałem, co go teraz skłoniło do
przyjścia? Odpowiedział: ‘Bo zaczęło padać!’ Choć szrapnele mu nie przeszkadzały,
wystarczyła kropla deszczu, by się stamtąd ulotnił.
Następnego dnia ostrzeliwano nas gęsto, lecz mimo dużych strat trzymaliśmy Szwabów z
daleka aż do nocy, gdy zluzował nasz inny oddział, a resztki naszego pomaszerowały do
Albert na odpoczynek i uzupełnienie ekwipunku.
Zwycięskie natarcie niezmiernie podniosło ducha batalionu, któremu i przedtem nic nie
brakowało. Można było wyczuć, że żołnierze nie dopuszczają nawet myśli o klęsce. Mieli
prawo być z siebie zadowoleni: gdyby nie ich wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu,
odwrót atakującego batalionu zatrzymałby natarcie na całym froncie.
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Już po wojnie otrzymałem od Ministerstwa Wojny sprawozdanie z tej kampanii, z
prośbą o uwagi krytyczne. Ponieważ nie znalazłem tam ani słowa o 8-ym batalionie
Gloucester, odpisałem po prostu, że widocznie byłem dotąd w błędzie, sądząc, że to mój
batalion zdobył La Boiselle. Tyle można rzec o oficjalnej historii.
Po odesłaniu nas na tyły, Tom Bridges zabrał mnie na parodniowy odpoczynek do La
Panne, gdzie przebywał król belgijski ze swoim sztabem. Miałem zaszczyt poznać króla,
całkiem sympatycznego i dystyngowanego mężczyznę. Uderzyła mnie jego chorobliwa
niemal nieśmiałość, tak że zamieniłem z nim jedynie kilka słów.
Prze te kilka dni urlopu, Tom Bridges okazał się idealnym kompanem, posiadającym poza
naturą żołnierza żywy i pełen wyobraźni umysł. Przy jego talencie artystycznym, muzycznym
i literackim, obcowanie z nim było rozrywką równie urozmaiconą, jak lektura jego świetnej
antologi, którą napisał na zlecenie wojska i zatytułował ‘Słowo z Anglii’.
Podczas krótkiego odpoczynku batalionu w Albert, do brygady powrócił z rekowalescencji
jej dawny dowódca Brygadier George Jeffreys. Był on wzorem oficera gwardii; od niego
nauczyłem się cenić wartość musztry jako niezawodnego elementu dyscypliny. Żołnierz
przyzwyczajony do mechanicznej reakcji na rozkaz w czasie musztry, automatycznie stosuje
się do niego na polu bitwy.
Pierwsza lekcja, jaką otrzymałem od generała Jeffreys’a, była upokarzająca. Podczas
parady przed kościołem, general polecił mi przyprowadzić mój batalion na właściwe miejsce.
Czułem się dokładnie jak ‘gwardzista upuszczający karabin na paradzie’ z karykatury
Batemana, będąc zmuszony wyznać, że nie wiem, jak się do tego zabrać. Generał oszczędził
mi wstydu i wspaniałomyślnie poradził, abym na następnym urlopie poduczył się musztry w
barakach koszarów Chelsea.
Z Albert wysłano nas do Bazentin le Petit, gdzie czekały nas niezliczone szturmy na High
Wood - jedno w wielu umocnień nad Sommą. Miejsce było fatalne, jak magnes ściągające
różnego rodzaju pociski artyleryjskie. Dzień przed przybyciem batalionu udałem się na linię
frontu z jednym z moich oficerów. Zginął, zanim tam doszliśmy. Łatwo jest zachować
dystans uczuciowy, gdy się przychodzi do nowego batalionu, lecz inaczej to wygląda gdy się
pozna kolegów, nawiąże z nimi przyjaźń i dzieli ich losy. Z upływem czasu coraz trudniej
było mi się pogodzić z ich utratą.
Otrzymaliśmy rozkaz zdobycia High Wood w ataku nocnym.
W drodze na linię frontu, po ciemku nadepnąłem na kogoś. Sądząc że jest ranny
zapytałem, gdzie go trafiło. Odpowiedział, że nic mu nie jest! Poprosiłem towarzyszącego mi
adjutanta o rewolwer, lecz zanim go zdążyłem użyć, żołnierz zniknął za parapetem okopu!
Idąc dalej, znalazłem się nagle twarzą przy ziemi, mając uczucie, że odłupano mi cały tył
czaszki. W zamroczeniu macałem się, próbując ustalić, co pozostało z mojej anatomii i czy
funkcjonują jeszcze ręce i nogi. Wierny Holmes, podążający za mną jak zawsze z kocem i
prymusem, wciągnąl mnie do leju po bombie. Przez kilka następnych godzin siedział przy
mnie wśród pękających szrapneli, prowadząc monolog na temat nieszkodliwości ognia
artyleryjskiego w porównaniu do zjadliwości kul karabinów maszynowych. Zakończył
klasycznym komentarzem: ‘Ale moja żonka by się uśmiała, gdyby mnie mogła tu zobaczyć!’
Myślę, że dla pani Holmes było to bardzo krzywdzące posądzenie! Kilka godzin później
Holmes zdołał doprowadzić mnie do lazaretu. Wiem, że życie zawdzięczam jego lojalności.
Na punkcie opatrunkowym czekała mnie niepomyślna wiadomość, że natarcie się nie
powiodło i są duże straty. W tym czasie życie oficera piechoty na froncie mierzyło się na dwa
tygodnie - w Hight Wood jednej nocy straciłem ośmiu oficerów, których mi przydzielono
tego popołudnia. Na moje przesądy nie było miejsca ani czasu – musiały ustąpić przed
rzeczywistością.
Lekarz nie był w stanie ustalić, czy mam uszkodzoną czaszkę. Dla oszczedzenia mi
wstrząsów wysłał mnie barką do Corbie, choć nie byłem już nawet zdolny odczuwać bólu.
Wkrótce znalazłem się ponownie w Park Lane, gdzie czekała na mnie własna piżama i miłe
przyjęcie.
Po zbadaniu, chirurg orzekł że czaszka jest nienaruszona. Kazał przynieść butelkę
szampana, przy której oznajmił, że kula karabinu maszynowego przeszła przez tył głowy,
cudem nie uszkadzając witalnych organów. Jako jedyny ślad po ranie pozostało mi łaskotanie
w tyle głowy podczas strzyżenia.
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Podobnie jak w innych szpitalach, w Park Lane otaczano rannych serdeczną opieką i
zasypywano ich kwiatami, owocami i książkami. Drzwi do teatrów stały przed nami
otworem; całe konwoje samochodów czekały, aby nas zabrać na przejażdżkę; piękne panie
przyprawiały nas o podwyższoną temperaturę; wspaniałe wiejskie dwory były do naszej
dyspozycji.
W czasie rekonwalescencji często byłem zapraszany do uroczego i wygodnego domu
państwa Wagg w Brighton, gdzie mnie bez granic rozpieszczano. Winien im jestem dozgonną
wdzięczność.
Trzy tygodnie w Anglii wystarczyło, aby głowa się całkowicie zagoiła. Wróciłem do
Francji do mojej jednostki i po krótkim pobycie w Messines znalazłem się z powrotem nad
Sommą.
Pewnego dnia będąc w pobliżu High Wood, z ciekawości poszedłem obejrzeć miejsce,
gdzie zostałem ranny. Nie tylko odszukałem miejsce, lecz znalazłem swoją laskę prawdopodobnie tam, gdzie upadłem. Miałem wrażenie, że Szwaby specjalnie na mnie
polują. W Grandcourt trafił mnie odłamek pocisku, tym razem w kostkę nogi. Znów wysłano
mnie do Anglii - naturalnie do Park Lane.
Podleczywszy się, pewnego popołudnia poszedłem do klubu White, gdzie zaczepił mnie
jakiś znajomy, prosząc o przysługę. Zaznaczyłem ostrożnie, że z chęcią, jeśli nie chodzi o
pieniądze. Uważam, że pożyczanie pieniędzy nie wychodzi na dobre ani dłużnikowi, ani
pożyczkodawcy. Wyjaśnił, że jakiś osobnik za bardzo interesuję się pewną znaną mu panią,
wobec czego chce go wyzwać na pojedynek i prosi mnie jako sekundanta! Z miejsca się
zgodziłem, jako że uważam pojedynek za najwłaściwsze rozwiązanie problemów sercowych.
Zauważyłem, że mój znajomy był istnym zapaleńcem, ożywiony jedynym celem – zabicia
oponenta. Dla rekonwalesceta z łoża boleści, była to zajmująca propozycja. Udałem się z
wizytą do przeciwnika, który był także moim znajomym. Jak można było sobie wyobrazić,
uznał pomysł za absurdalny. Zapewniłem go, że mój przyjaciel jest nieustępliwy i
zdecydowany na walkę przy użyciu jakiejkolwiek broni, choć wolałby pistolety z odległości
kilku kroków. Upłynęło nieco czasu, zanim do mózgu wyzwanego dotarło, że sprawa jest na
serio. Bardzo niechętnie mianował swoich sekundantów. W ostateczności, zdobył się na
przekonywujący w jego mniemaniu argument, że w razie rozgłosu możemy wszyscy razem
znaleźć się w nieprzyjemnej sytuacji; lub w jeszcze gorszej, jeśli pojedynek skończy się
zranieniem lub śmiercią. Odpowiedziałem mu, że w czasie wojny ludzie są zbyt zajęci, aby
zwracać uwagi na podobne sprawy; poza tym cała sprawa sprowadza się po prostu do udania
się w odosobnione miejsce, jak np. Lasek Ashdown, z puszką benzyny, którą spali się zwłoki
ofiary pojedynku. Ta uwaga wykończyła go – sama myśl o prochach, bezceremonialnie i
anonimowo rozrzuconych na cztery wiatry, przeważyła. Szybko usiadł i napisał
zobowiązanie nie widywania się z damą. Uważałem to za banalny koniec: jeśli nie kochał tej
pani na tyle aby się o nią bić, zasługiwał na porządne lanie.
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ROZDZIAŁ VI
PASSCHENDAELE I PARK LANE
Po zakończeniu urlopu zdrowotnego wróciłem do Francji, gdzie objąłem dowództwo 8-go
batalionu North Staffordshires. Wysłano nas na front do Hebuterne.
Dywizja poniosła wielką stratę w osobie jednego z brygadierów, - jedynego oficera, który
zginął na tym odcinku frontu. Był nim Tom Lang z Szarych Szkotów; dobry żołnierz i wielki
sportsman.
Już na froncie otrzymałem wiadomość o przyznaniu mi dowódctwa 12-tej brygady 4-tej
Dywizji.
Wspominam ten rok jako najszczęśliwszy w życiu. Błogosławię dzień, w którym Tom
Bridges wszedł do mojego pokoju szpitalnego, oferując mi pozycję w chwili, gdy byłem
kompletnie załamany i myślałem, że świat się dla mnie skończył. Przez niecały rok
awansowałem z kapitana na generała brygady – myślę, że w tym czasie byłem najmłodszym
generałem wojsk alianckich. Sprzyjające mi szczęście zostało jednak zmącone nieubłaganym
cieniem – śmiercią dwóch ludzi którzy we mnie wierzyli; ojca i Sir Henrego Hildyarda. Byli
moim oparciem i stali przy mnie we wszystkich krytycznych momentach; wspomagali mnie
przykładem i wyrozumiałością. Jakże bym pragnął, aby mogli się przekonać, że choć w
części zasługiwałem na ich wiarę.
Dowódcą 4-tej dywizji był generał Billy Lambton - człowiek o miłym charakterze, lecz
nieprzystępny wczesnym ranem! Dywizja przechodziła trudny okres: wyczerpana trudami
traciła ducha i pogrążała się w stagnacji. Aby podnieść jej poziom, generał Lambton
mianował nowych brygadierów. Przypadł nam nieprzyjemny obowiązek pozbycia się
oficerów, których zmęczenie pozbawiło inicjatywy i energi do walki.
Wkrótce po przejęciu brygady złożył mi wizytę dowódca korpusu, generał Johnny du Cane.
Poprosił mnie o przyjęcie do mojego sztabu praktykanta. Muszę przyznać, że nie byłem zbyt
chętny, zastanawiając się, czego może praktykant spodziewać się nauczyć ode mnie? Był
nim kapitan Tony Rothschield – widocznie udało mu się przetrwać moje nauki, skoro dotąd
pozostał jednym z moich najlepszych przyjaciół. Twierdzi, że najlepiej utkwiła mu w pamięci
moja pierwsza lekcja, kiedy wyjeżdżając do Paryża pozostawiłem brygadę pod jego opieką.
Pogoda była jednym z najważniejszych elementów wojny. Szczególnie zimą najgorszym
wrogiem żołnierzy było błoto, wyczerpujące ich energię bardziej niż nieprzyjaciel. Mróz był
naszym sprzymierzeńcem - w ciągu jednej godziny potrafił wzmacnić rozsypujące się okopy i
podnieść morale żołnierzy.
Na szczęście moja pierwsza inspekcja, jako dowódcy brygady, wypadła w mroźny dzień;
lecz później tego samego dnia przyszła odwiliż, zmieniając w ciągu dwudziestu czterech
godzin cały teren w grzęzawisko, w którym żołnierze prawie tonęli.
Po inspekcji zarządziłem ostre ćwiczenia, przygotowując brygadę do bitwy o Arras.
Dowódcą armii był generał Allenby, odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie
plany bitwy. Jego polot wzbudzał zaufanie, a przyjrzystość myśli i słow na wszystkich robiły
wrażenie. Zarówno fizycznie, jak i umysłowo był wielkim człowiekiem, o szorstkich i
dyktatorskich manierach – wiedzącym, czego chce i jak osiągnąć swoje cele.
Na jednej z konferencji, jakie miałem z generałem Allenby, obecny był główny dowódca
wojsk francuskich, generał Nivelle. Zadanie, jakie postawiono przed moją brygada,
wydawało mi się zbyt ambitne. Gdy wyraziłem wątpliwość, czy zdołamy mu podołać, generał
Nievelle zauważył: ‘Jeśli podstawowy cel zostanie osięgnięty, nie będzie pan miał problemu
z osiągnięciem swoich celów’. Zapamiętałem ta uwagę – okazała się absolutnie słuszna i
stanowiła dla mnie lekcję psychologii.
Dzień przed bitwą udałem się na front i nadziałem się odłamek szrapnela, który rozorał mi
ucho. Obawiałem się, że bitwa mnie ominie, lecz ucho mi zszyto i uniknąłem szpitala.
Wczesnym rankiem 9-go kwietnia 1917 roku dotarliśmy do miejsca zbiórki, gdzie jakiś
błyskotliwy oficer sztabowy, w nadmiarze gorliwości przygotował rów, ozdobiony wielkim
napisem: ‘Zarezerwowany dla poległych Anglików’. Miałem nadzieję, że nie przyniesie nam
pecha!
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Początek bitwy pod Arras był najbardziej imponującym widokiem, jakiego byłem
świadkiem. Huk naszej artylerii brzmiał nam w uszach jak symfonia. Przygotowanie
artyleryjskie było tak dopracowane i efektywne, że uciszyło wszystkie działa niemieckie.
Przez długie godziny nie było słychać od strony nieprzyjaciela ani jednego strzału.
Wkrótce po godzinie zero, zaczęli napływać jeńcy niemieccy. Morale wojska rosło z każdą
chwilą, nie dopuszczając nawet myśli o niepowodzeniu. Zadanie wykonaliśmy przy stracie
około dwustu ludzi, co w tym czasie było uważane było za niewielką liczbę. Przy wsparciu
kawalerii moglibyśmy zagarnąć więcej jeńców i dalej się posunąć, a tak wypadało jedynie
obserwować znikające w oddali działa, które jutro znów będą nam zagrażać.
Wieczorem zaczął padać śnieg; żołnierze byli tak zmęczeni, że nie mogłem ich ruszyć z
miejsca. Zabrawszy ze sobą jednego z oficerów sztabowych, poszedłem odwiedzić żołnierzy
na pierwszej linii frontu. W drodze powrotnej zwróciłem się do towarzyszącego mi oficera z
jakąś uwagą i zauważyłem ze zdumieniem, że go nie ma. Zawróciłem i znalazłem go
zmaltretowanego, próbującego wydostać się z zaspy śnieżnej, pokrywającej głeboki dół!
Następnego dnia rano sytuacja się zmieniła się krańcowo; Niemcy zajęli nowe pozycje,
podciągneli artylerję i bez przerwy nas ostrzeliwali. Przybyła wreszcie nasza kawaleria, lecz
za późno, aby ją wykorzystać.
Tego ranka, zabrawszy ze sobą Toniego Rothschilda udałem się do Fampoux na inspekcję
naszych oddziałów. Droga była nadzwyczaj nieprzyjemna - wśród pękających wokół
szrapneli i bez śladu żywej duszy. Ciekawe, że później często spotykałem oficerów
pytających: ‘Pamiętasz, jak 10-go kwietnia spotkaliśmy się na drodze do Fampoux?’ Trudno
uwierzyć, że ani ja ani Tony nikogo wtedy nie zauważyliśmy.
Tego samego dnia gościłem w mojej piwnicznej kwaterze kilku oficerów sztabowych na
obiedzie. Była to wspaniała uczta, którą dotąd pamiętam. Dostaliśmy akurat z Fortnum
wielki pasztet z dziczyzny. Zakończyliśmy butelką portu i pożegnaliśmy gości,
podbudowanych ciepłym przyjęciem. Z pewnością powzięli lepsze mniemanie o brygadzie.
Zostałem zaszczycony zaproszeniem na obiad wydany na cześć króla Jerzego V, który
przybył na inspekcję wojska. Po obiedzie poprosił mnie na rozmowę i zadał parę pytań.
Odpowiedziawszy na nie, ośmieliłem się napomknąć o zabawnym fakcie – przesłużyłem
dziesięć lat w wojsku, nie będąc nawet obywatelem brytyjskim. Uwaga ta nie rozbawiła Jego
Wysokości; bardzo się zirytował i wyraził nadzieję, że jak najprędzej zalegalizuję swój status.
Gdyby w 1910 roku ojciec nie przypomniał mi, że nie zostałem naturalizowany, nigdy by mi
nie przyszło do głowy, że służąc i walcząc w armii brytyjskiej, z punktu widzenia prawa nie
jestem poddanym brytyjskim.
Po trzech tygodniach walk, przy stracie tysiącu żołnierzy, zdobyliśmy Zakłady Chemiczne,
bronione przez silną jednostkę niemiecką. Pewnego dnia ujrzałem z wysokiego punktu
obserwacyjnego Niemców, wysypujących z okopów do natarcia. Towarzyszący mi oficer
łącznikowy artylerii natychmiast dał znać swojej jednostce, która zasypała atakujących
Niemców ogniem ze wszystkich dział. Atak został odparty, choć byłem już w obawie,
widząc Niemców prawie przed naszymi okopami. Ostatnia salwa załatwiła sprawę; niedobitki
zawróciły i uciekły.
Otrzymaliśmy rozkaz zluzowania brygady generała Maxwella. Według reguł operacja, ta
powinna odbyć się nocą, lecz droga prowadząca od Zakładów Chemicznych była pod ciągłą
nawałą ognia artyleryjskiego i niesposób było się ruszyć bez ryzyka poważnych strat. Generał
Maxwell, kawaler orderu Wiktorii i dzielny dowódca, który wkrótce miał polec,
zaproponował zmianę rutyny i przeprowadzenie operacji w ciągu dnia. Było to ryzykowne,
lecz przekonała mnie logika Maxwella. Ostrożnie, w krótkich przerwach wypuszczaliśmy
żołnierzy parami, nie wzbudzając podejrzeń Szwabów i wykonaliśmy zadanie bez żadnych
strat. Najbardziej ryzykowny plan okazał się najpewniejszy, choć trudno liczyć, że zawsze
musi się udać.
Pewnego dnia jeden z moich żołnierzy zauważył poza linią frontu jakiś ruch w leju po
bombie. Podczołgawszy się ujrzał Niemca, leżącego tam od czasu ostatniego ataku sprzed
trzech dni. Niemiec był tak zagłodzony, że po doprowadzeniu do naszych okopów pochłonął
sześć puszek wołowiny i jedenaście szklanek wody sodowej – i przeżył.
Dywizję odesłano z frontu na dalszy trening i podtuczenie - tym razem przed bitwą pod
Passchendaele. Zluzowała nas 51-a dywizja, jedna z najlepszych we Francji. Niemcy
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zaatakowali ją już pierwszej nocy i wdarli w jej linię, lecz żaden z nich nie wyszedł z niej
cały.
W tym czasie mieliśmy nieszczęście utracić generała Lambtona. Uległ wypadkowi w
czasie jazdy konno i złamał kark.Co prawda przeżył, lecz jego kariera wojskowa była
skończona. Dywizję doprowadził na wysoki poziom i znacznie podniósł jej morale. Po nim
dywizję przejął generał Matheson, podobnie jak on gwardzista - akurat w czas, aby ją
poprowadzić do ofensywy na Passchendaele.
Wielka bitwa o Passchendaele była jedną z najbardziej wyczerpujących w tej wojnie.
Późnym październikiem pogoda była niemiłosierna, cała okolica zmieniła się w nieprzebyte
morze błota i deszczu. Okopy się zawalały, a ludzie topili się w błocie. Nieprzyjaciel stawiał
silny opór z za wzmocnionych bunkrów betonowych, kosząc nacierającą piechotę
morderczym ogniem karabinów maszynowych.
Za natarcia wyszliśmy porządnie pokiereszowani. Po odesłaniu resztek dwóch batalionów,
czekało nas nieprzyjemne zadanie kontynuowania następnego ataku z umniejszoną brygadą.
Gdy ordynans Holmes dotarł do mnie na linię frontu, po raz pierwszy zauważyłem, że
wygląda na wytrąconego z równowagi. Okazało się, że obok niego wybuchnął pocisk,
narażając go na niepowetowaną stratę mojego koca i prymusa.
Podczas bitwy przyprowadzono mi oficera niemieckiego. Żołnierze oskarżali go o
dobijanie rannych. Gdy mu wyjaśniłem treść zarzutu, ujęła mnie jego pełna prostoty godność
i spokój. Powiedział, że nie jest zdolny do tak odrażających czynów. Byłem przekonany, że
mówi prawdę. Po zadaniu mu kilka rutynowych pytań, na które częściowo odpowiedział,
napomknąłem o ciężkiej sytuacji jego rodaków. Podobała mi się jego odpowiedz: ‘Nie
cięższą, niż pana koledzy.’ Rozmowa nie przyniosła nic rewelacyjnego, lecz zapamiętałem
tego młodego Niemca oraz bijącą z niego szczerość i prawość charakteru. Gdy odszedł,
powiedziałem żołnierzom, że jeśli widzieli jak dobija rannych, powinni byli go z miejsca
rozstrzelać. Jestem przekonany, że gdyby było to prawdą, napewno by tak postąpili.
Jeden z moich żołnierzy rzucił się w środku bitwy na powstrzymujący nas karabin
maszynowy i wybił całą jego załogę. Podałem go do odznaczenia krzyżem Wiktorii, na który
uczciwie zasłużył. Gdy zapytałem go o szczegóły akcji, ku mojemu zdumieniu okazało się,
że nic z niej nie pamięta.
Mimo uszczuplenia stanu brygady, wynik bitwy był dla nas pomyślny. Po powrocie z linii
frontu, dowódca armii generał Sir Hurbert Gough pogratulował nam sukcesu. Miałem dla
niego wielki podziw; myślę że także i Szwaby - choć z domieszką nienawiści, jako że
‘Goughie’ nigdy nie dawał im chwili spokoju. Był pełen energii i życia. Choć bez przerwy
rzucał nas w ciężkie boje, czułem że traktuje nas sprawiedliwie.
Podczas przygotowań do akcji w rejonie Cambrai, wysłano nas z powrotem na front
Arraski do Monchy le Preux, z zadaniem odciągnięcia działaniami zaczepnymi uwagi
nieprzyjaciela od odcinka Cambrai. Niestety, widocznie byliśmy zbyt zaczepni i ściągnęliśmy
na siebie dotkliwy odwet ze strony nieprzyjaciela.
Rano szedłem na linię frontu, gdy nieprzyjaciel nieoczekiwanie otworzył silny ogień
zaporowy. Zatrzymałem się, rozmyślając, czy wrócić czy też iść dalej. Ostatecznie ruszyłem
naprzód, obawiając się, że później może mi zabraknąć odwagi. Choć wokół wszystko fruwało
w powietrzu, doszedłem bez wypadku do okopów pierwszej linii.. W drodze powrotnej, o
kilka metrów od kwatery dowódctwa, zadawało mi się, że coś mnie trafiło z tyłu. Dotknąwszy
biodra, zobaczyłem że obficie krwawi. Doprowadzono mnie do stacji pogotowia, skąd
odesłano mnie na operację do szpitala. Byłem do tego stopnia zaabsorbowany
niespodziewanym atakiem artyleryjskim Szwabów, że po wyjściu z narkozy poprosiłem
kogoś o zatelefonowanie do dywizji, aby się dowiedzieć, czy moja brygada nie poniosła
ciężkich strat. Odpowiedziano, że żadnego ataku nie było i że ja byłem jedyną ofiarą!
Następnego ranka przyszła wiadomość, że pocisk trafił moją kwaterę dowodzenia i zginęło
kilku ludzi. Miałem więc szczęście, będąc wcześniej ranny. Co prawda, na początku nie
widziałem w tym żadnego szczęścia, gdyż pocisk wbił mi w biodro szczątki odzieży,
powodując zakażenie i unieruchmiając mnie w szpitalu na trzy tygodnie.
Zazwyczaj Holmes wszędzie mi towarzyszył, lecz tym razem natrafił na ostry sprzeciw
oficera zarządzającego załadunkiem statku, który nie zezwolił mu na powrót ze mną do kraju.
Z żalem go pożegnałem, lecz w połowie drogi przez kanał, drzwi otwarły się i zjawił się w
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nich wierny Holmes. Poradziłem mu, aby czem prędzej zniknął i zjawił się w Park Lane.
Oczywiście tak uczynił, lecz nigdy nie pytałem go, jak mu się to udało.
Trzy miesiące w szpitalu wlokły się niemiłosiernie. Ostatetecznie pozwolono mi znów
wrócić do czynnej służby, lecz Główne Dowódctwo było podejrzanie niechętne mojemu
powrotowi do Francji. Zwróciłem się do generała Gough’a, aby użył swoich wpływów w
uzyskaniu pozwolenia. Dotąd zachowałem jego list datowany 19 marca 1918 roku, w którym
uspokajał mnie twierdząc, że szef po prostu troszczy się o moje zdrowie. Na zakończenie
dodał: ‘Każdego dnia spodziewamy się natarcia. Być może nawet jutro, po ostatnim
dziesięciogodzinnym przygotowaniu artyleryjskim. Zobaczymy. Oby Bóg pozwolił nam
wyrżnąć jak najwięcej Szwabów i sprawić im krwawą łaźnię.’
21 marca padł sygnał do wielkiej ofensywy niemieckiej. Cały ciężar natarcia spadł na front
generała Gough’a, który miał zbyt szczupłe siły, aby je odeprzeć. Jego armia broniła się
bohatersko, lecz wszystko łącznie z pogodą sprzysięgło się przeciwko niemu, tak że nie był w
stanie utrzymać pozycji. Należało jednak znaleźć kozła ofiarnego i generała Gough
pozbawiono dowódctwa. Wojna jest zawsze bestialska, lecz nie zawsze sprawiedliwa....
Sztab Generalny zgodził się na mój powrót i dostałem przydział do dywizji Bantam, w
której jednak długo nie zabawiłem. Mało brakowało, abym stracił nogę – tak że znów
znalazłem się pod numerem 17 na Park Lane. Gdy zły i rozgoryczony skróconym pobytem
we Francji, leżałem na noszach na stacji w Dover, podszedł do mnie współczujący kapłan.
Widząc moją pochmurną twarz i brak jednego oka, zaczął mnie pocieszać, że widział gorsze
przypadki - kilka miesięcy temu miał do czynienia z pełnym radości człowiekiem, który
stracił nie tylko oko, lecz i rękę. Gdy zapytałem o jego nazwisko, odpowiedział: ‘Generał
Carton de Wiart’. Wydawał się urażony, gdy straciłem chęć do dalszej rozmowy.
W październiku wyprawiono mnie znów do Francji - akurat na koniec wojny. Powierzono
mi dowódctwo brygady w 61-ej dywizji – tej samej, którą potem dowodziłem w następnej
wojnie światowej.
Zawieszenie broni przyniosło chwilowe upojenie zwycięstwem i wkrótce przeminęło.
Myślę, że jedynie cywile cieszyli się naprawdę z zakończenia wojny – uwolnieni od napięcia
wiecznego oczekiwania.
Po rozejmie dano mi dowódctwo brygady w 31-ej dywizji generała Toma Cubitta, mojego
byłego szefa z 1914 roku, z którym zaczynałem wojnę. Zauważyłem, że jeden z oficerów
sztabu dywizji obchodzi mnie z daleka i jest wyraźnie nerwowy, gdy sytuacja zmusza go
rozmowy ze mną. Zapytałem kogoś o przyczynę tego dziwnego zachowania, na co
odpowiedział: ‘To nie wiesz? Ten właśnie oficer miał cię spotkać na drodze do Menin nocą,
kiedy straciłeś rękę.’ Niepotrzebnie się obawiał; dawno o nim zapomniałem.
Miałem szczęście dostać kilka dni urlopu na pobyt w Belgii, którą zastałem
rozbrzmiewającą joie de vivre po wyzwoleniu ze znienawidzonej okupacji niemieckiej
Kilka osób z mojej rodziny spędziło tu całą wojnę. Szczególnie ciężko przeżyła ją żona
hrabiego Henryka Carton de Wiart. On sam uszedł wraz z rządem belgijskim do Le Harve,
zostawiając w Brukseli żonę z sześciorgiem dzieci. W jej domu zainstalowała się setka
Niemców, aby trzymać rodzinę pod nieustanną obserwacją. Uzbrojona w pogardliwą
uprzejmość, hrabina nie traciła okazji, aby dokuczyć Niemcom. Składającego jej wizytę
Gubernatora niemieckiego kazała lokajowi zatrzymać na progu domu i tam z nim
rozmawiała. Wiedząc, że Niemcy śledzą każdy jej krok, wybrała się kiedyś na spacer z
najstarszym dzieckiem z ukrytym koszykiem z jedzeniem. Przewędrowała w lesie ponad
trzydzieści kilometrów, zjawiając się w domu późnym wieczorem. Śledzący ją Szwab musiał
się obejść bez pikniku.
Pewnego dnia jakiś oficer niemiecki domagał się widzenia z nią. Przyniósł jej wiadomość o
kuzynie Adrianie Carton de Wiart, który został ranny pod Ypres – myślę, że w celu
zaimponowania jej dokładnością wywiadu niemieckiego.
Ostatecznie hrabinę aresztowano i oskarżono o przesyłanie listów z Belgii do żołnierzy na
froncie, a także o potajemną pomoc w wysyłaniu żołnierzy belgijskich do wojska. Gdy na
procesie spytano ją, czy ma coś na swoją obronę, odpowiedziała: ‘Nie’, dodając, że nie
pragnie specjalego traktowania jako żona członka rządu. Deportowano ją do Berlina, gdzie
osadzono ją w więzieniu w sekcji z kryminalistami. Aż do wyzwolenia nie mogła się z nikim
komunikować, ani korespondować.
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Po urlopie wróciłem do 38-ej Dywizji, gdzie zastałem oficerów i żołnierzy w stanie
przykrego zawiedzenia. Miesiące i lata walk, długie wyczekiwanie na koniec wojny,
przyniosły nam teraz perspektywę utraty pracy. Zdobyte doświadczenie okazało się nikomu
niepotrzebne; żołnierze byli rozczarowani i marzyli jedynie o powrocie do domu.
Mówiąc szczerze, polubiłem wojnę - przyniosła mi wiele momentów przykrych, wiele
przyjemnych, wiele urozmaicenia oraz wygodę nie martwienia się o codzienny byt. Teraz
miałem wiele czasu na rektrospecje. Myślę, że wśród wojska, Gwardia wyróżniała się
dyscypliną i postawą. Najlepszymi dowódcami okazali się ci, który w szkoleniu wojsk
stosowali system wypracowany przez Gwardię. Angielskie pułki przodowały w codziennej
rutynowej pracy, którą solidnie wykonywały; lecz w fantazji i zapale do walki nikt nie mogł
dorównać Szkotom, Australijczykom, Kandajczykom i impusywnym Irlandczykom.
Moim zdaniem, najbardziej agresywni byli Australijczycy, potrafiący mimo braku
dyscypliny zachować porządek. Poza frontem trudno było ich utrzymać w ryzach, lecz na
polu bitwy czuli się w swoim żywiole; przyjechali tu aby walczyć i nie dawali zapomnieć o
tym nieprzyjacielowi.
Typowe było u nich ciekawe połączenie twardości charakteru z sentymentalizmem. Gdy
leżałem w szpitalu, zjawiło się kilku Australijczyków z trupem na noszach, którego dzwigali
trzy kilometry. Lekarz wojskowy był wściekły, sądząc że znaleźli pretekst do czmychnięcia z
pola bitwy, dopóki jeden z nich nie wyjaśnił, że nieboszczyk był bardzo religijny i należy mu
się uczciwy pogrzeb.
Generałowi Birdwood, dowódcy oddziału australjskiego, zdarzyło się minąć podwładnego,
który mu nie zasalutował. Oficer towarzyszący generałowi zatrzymał go i zapytał, czy nie
widzi kogo mija? Żołnierz odpowiedział że nie, a poza tym mało go to obchodzi.
Usłyszawszy, że to jego dowódca generał Birdwood, odpowiedział: ‘To dlaczego ten ----nie nosi piór w ogonie, jak każdy przyzwoity ptak?’
Mało wiedziałem o sytuacji na innych odcinkach frontu; a jeszcze mniej o nowych
wynalazkach technicznych, które mnie nigdy nie interesowały.
Niewątpliwie czołgi były największym wynalazkiem wojny, lecz sam nie miałem do nich
szczęścia. W decydujących momentach zawsze zawodziły i nie udawało się im wykonać
wyznaczonego zadania.
Nasze wojsko za największe utrapienie uważało lotnictwo niemieckie. Co ciekawe, po
wojnie słyszałem od oficerów niemieckich podobną opinię o naszym lotnictwie i innych
formacjach, które sami uważaliśmy za naszą piętę achillesową.
Z wojny wyniosłem lekcję, że najważniejszym i najbardziej interesującym jej przedmiotem
jest człowiek. Wojna zrównuje wszystkich – ukazując rzeczywistego człowieka, a nie takiego
jakim chciałby być, czy wyobraża sobie, że nim jest. Obdziera go z maski, odsłaniając jego
wielkość mimo uczuć strachu i słabości, ginących w zaskakującym wizerunku małego
człowieczka, wyrastającego ponad swoją miarę.
Wojna przekonała mnie także, że nie można wierzyć w rehabilitację człowieka. Być może
brzmi to ostro; lecz kto raz zawiedzie, nieodmienie następnym razem uczyni to samo.
Najgorszym wspomnieniem wojny jest odór rozkładających się ciał, który jeszcze dotąd
czuję. Choć śmierć na polu bitwy może być wzniosła, napewno nie jest pięknym widokiem.
Rozważania te przerwała mi depesza z wezwaniem do ministerstwa wojny. Poprzedzający
ją telegram donosił o powołaniu mnie do ministerialnej komisji reorganizacji wojska.
Wystąpiłem tam z kilkoma sugestiami, które nie zostały przyjęte. Tym razem nie
spodziewając się niczego ważnego, uważałem, że po monotonii pobytu we Francji powrót do
kraju będzie miłą atrakcją.
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ROZDZIAŁ VII

SZEF BRYTYJSKIEJ MISJI WOJSKOWEJ W POLSCE

Ministerstwu Wojny udała się jedna z rzadkich niespodzianek, gdy zaskoczyło mnie
propozycją wyjazdu do Polski jako zastępcy generała Botha, Szefa Brytyjskiej Misji
Wojskowej. Niezbyt zorientowany w geografii, miałem dosyć mgliste pojęcie o Polsce.
Wiedziałem, że znajduje się gdzieś niedaleko Rosji i że walczy z bolszewikami. Nie mogłem
odgadnąć, dlaczego właśnie mnie wybrano na tę atrakcyjną misję, lecz przyjąłem ją
skwapliwie, zanim ktokolwiek zdążyłby się rozmyślić. Następnie zacząłem zbierać fakty o
lokalnej sytuacji.
Po stu pięćdzięciu latach rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię, Polska na
mocy Traktatu Wersalskiego wyłoniła się niedawno jako państwo suwerenne. W 1868 roku
spotkało ją największe pohańbienie przez włączenie do Rosji, a nawet zakaz używania
własnego języka. Utrata jego była jednym z najdotkliwszych ciosów dla Polaków, którzy
nawet bez skrawka własnej ziemi zdołali zachować silne poczucie narodowości. Polacy
nienawidzili Rosjan nienawiścią zrodzoną z przymusowego zniewolenia; za ucisk i
okrucieństwo, jakie doświadczyli z ich rąk.
Dowiedziałem się, że obecnie Polska prowadzi pięć wojen - z Niemcami, Bolszewikami,
Ukraińcami, Litwinami i Czechami. Wyglądało, że będziemy mieli ręce pełne roboty!
Zabrawszy ze sobą majora Kinga jako pierwszego oficera sztabowego i kapitana Maule jako
drugiego, udałem się do Paryża na spotkanie z generałem Botha, aby się zorientować w
sytuacji.
Południowa Afryka ma talent do płodzenia wybitnych osobistości, z których generał Botha
był jednyną z najznakomitszych. Poznałem go będąc jeszcze adjutantem Sir Henrego
Hilyarda i instyktownie wyczułem, że stoję w obliczu wielkości; utwierdziłem się w tym
wrażeniu, gdy ponownie spotkałem go w Paryżu. Jednakże w ciagu tygodnia Los spłatał
figla; generał Botha zachorował i na moją głowę spadło wprowadzenie Brytyjskiej Misji
Wojskowej w wir spraw polskich.
Naszą stronę dymplomatyczną reprezentował Sir Esme Howard, późniejszy Lord Howard,
który okazał się nadzwyczaj czarującym szefem. Z początku spostrzegłem, że Sir Esme
przypatruje mi się nieco podejrzliwie. Później usłyszałem, że do jego uszu dotarły moje
pojedynkowe wyczyny, skłaniając go do przypuszczeń, że mogę być bardzo niewłaściwym
człowiekiem do puszczenia samopas między Słowian.
W Paryżu dowiedziałem się, że Polskę przypisano francuskiej sferze wpływów, o czym
Francuzi nigdy nie pozwolili nam zapomnieć.
Po kilku tygodniach spędzonych w luskusie paryskiego Hotelu Majestic, wyjechaliśmy
specjalnym pociągiem przez Szwajcarię, Wiedeń i Pragę do Warszawy.
Krótki pobyt w Wiedniu okazał się smutnym rozczarowaniem, gdyż nie odnależliśmy ani
śladu jego dawnej barwności; brak było żywności, transportu, a ludność znajdowała się w
stanie ostatecznej nędzy. Jedynie misje zagraniczne, jak zwykle, pławiły się w luksusie!
W Pradze zatrzymaliśmy się na kilka godzin, aby złożyć wizytę prezydentowi Masarykowi.
Prezydent nie wywarł na mnie żadnego wrażenia; znudziła mnie rozmowa wyłącznie o
sprawach politycznych. Nie rozumiałem ich implikacji i nie zdawałem sobie sprawy, jak
niedługo będę zmuszony je poznać. Zadowolony byłem, gdy ruszyliśmy w dalszą, zimną i
głodową drogę do Warszawy.
Do Warszawy przyjechaliśmy nocą 12-go lutego 1919 roku, gdzie spotkał nas Minister
Spraw Zagranicznych Paderewski. Nie zapomnę zaskoczenia widokiem Paderewskiego; jego
wyrazistej twarzy, otoczonej potężną grzywą włosów, przykrytych malutkim melonikiem.
Paderewski był postacią o światowej renomie. Muzyką odnalazł drogę do serc ludzkich, i z
determinacją używał ją dla osiągnięcia swoich celów politycznych. Niewątpliwie był patriotą;
podczas wojny, którą spędził w Ameryce, poświęcił swój czas i prywatny majątek sprawie
polskiej, odmawiając dotknięcia fortepianu w chwili, gdy ojczyzna doświadcza trudów
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wojny. Nie było poświęcenia, jakiego nie złożyłby na ołtarzu Polski - choć porzucenie
muzyki musiało być dla niego prawdziwym krzyżem. Swoim czarmem i elokwencją uzyskał
na Konferencji Pokojowej wiele korzyści dla Polski, nieosiągalnych dla człowieka
mniejszego kalibru. Przywieziony do Gdańska na pokładzie krążownika brytyjskiego kilka
tygodni przed naszym spotkaniem, niezwłocznie został mianowany ministrem Spraw
Zagranicznych.
Żona Padarewskiego była uroczą i oddaną mu istotą. Był bardzo do niej przywiązany.
Panią Paderewską cechowało urocze roztargnienie; gdy kiedyś przyszedł ważny telegram, z
kobiecym lekceważeniem spraw urzędowych włożyła go do torebki i zapomniała o nim,
uważając, że nie należy niepokoić męża.
Po ceremonialnych przemówieniach na stacji, misja udała się przez miasto do
przygotowanych dla nas kwater. Wielkie tłumy zgromadzone wzdłuż ulic mogły zawrócić
nam w głowie; na zawsze zachowam w pamięci ich entuzjazm. Musieli wiele oczekiwać od
alianckiej misji, choć obawiam się, że nie wiele otrzymali.
Dla Sir Esme Howarda i dla mnie przygotowano urocze mieszkania i zapewniono nam
członkowstwo Klubu Myśliwskiego, gdzie jadaliśmy posiłki. Klub był ośrodkiem elity
polskiej i wszystcy przedstawiciele dymplomatyczni byli tam mile widziani jako honorowi
członkowie.
Następnego dnia po przyjeździe pojechaliśmy złożyć uszanowanie Szefowi Państwa,
generałowi Piłsudskiemu. Choć później los pozwolił mi zetknąć się z wieloma wybitościami
świata, Piłsudski zajmował wśród nich poczesne miejsce. Jako polityka, umieściłbym go na
samym szczycie. Miał uderzający wygląd, a postawę – konspiratora. Głęboko osadzone,
przenikliwe badawcze oczy, wysokie czoło i bardzo charakterystyczne opadające wąsy.
Niezwykła była kariera Piłsudskiego. W młodości wyznawał poglądy skłaniające się
zbytnio ku lewicy i został zesłany na Syberię. Potem wstąpił do Polskiej Partii
Socjalistycznej, której głównym celem było wyzwolenie Polski spod ucisku Rosji.
Gdy ponownie został aresztowany, jego towarzysze zorganizowali brawurową i
pomysłową ucieczkę. Przebrani za oficerów rosyjskich, za pomocą sfałszowanych
dokumentów dostali się do więzienia i go stamtąd wyprowadzili . Na początku 1914 roku
Piłsudski zobowiązał się wraz ze swym legionem do walki po stronie Niemiec, lecz jego
wielki autorytet wzbudził obawy Niemców i sami z kolei go aresztowali. W 1918 roku
Piłsudski, darzony przez przyjaciół i zwolenników ślepą wiarą i najwyższym zaufaniem,
uznany za symbol i duch polskiej opozycji, został mianowany Naczelnikiem Państwa.
Miałem szczęście z miejsca zaprzyjaźnić się z Piłsudskim, co ułatwiło mi sprawowanie
funkcji. Niewielu cudzoziemców było z nim w podobnych stosunkach.
Arystokracja polska, stojąca w silnej opozycji do niego zorganizowała zamach, który
Piłsudski pokrzyżował. Wiele o jego politycznej umiejętności świadczy fakt, że niebawem
arystokracja stała się jego najsilniejszą podporą, uznając, że jest jedynym człowiekiem
zdolnym prowadzić naród.
Niestety, Piłsudski miał defauts de ses qualites - był zawistny, nie znosił opozycji, i
usuwał tych, którzy wyszli wyżej ponad jego zamierzenia. Przykładem tej zawiści była
bezwzględna dymisja Paderewskiego, Sikorskiego i Korfantego. W ten sposób pozbył się
trzech wielkich patriotów, z których Paderewski i Sikorski stali wysoko w opinii światowej.
Wejście w świat polityki dało mi gorzką lekcję, że idzie ona ręka w rękę z
niewdzięcznością. Po dymisji Paderewskiego, który miał wielu przyjaciół a mało wrogów,
przyjaciele pozwolili mu odejść bez słowa protestu. Pamięć ich była równie niestała, jak
krótka.
Na początku naszej znajomości Piłsudski oznajmił, że mogę mieć bezwzględne zaufanie
do wszystkiego, co mi powie. Jeśli nic nie powie, nie powinienem być zaskoczony tym, co się
stanie. Dotrzymał słowa; raz tylko nie wyjawił mi w pełni swoich zamierzeń. Uprzedzając
mnie o swych planach co do Kijowa, zaznaczył, że zamierza go zająć przy udziale wojsk
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ukraińskich pod dowódctwem Petlury. Pojechałem z raportem do Anglii, lecz po powrocie
dowiedziałem się, że Kijów został zdobyty przez wojska polskie, gdyż Piłsudski nie był w
stanie skłonić Ukraińców do ataku w odpowiednim czasie.
Piłsudski był bardzo przesądny. Po zajęciu Kijowa przyznał, że czuje się niepewnie, gdyż jak mi powiedział - wszystkich dowódców próbujących zawładnąć Ukrainą spotykało
nieszczęście. Gdy później zmuszony został do odwrotu z Kijowa, zapytałem czemu próbował
go zająć wbrew tej przepowiedni. Odpowiedział, że do podjęcia ryzyka skłoniła go jego dobra
passa. Ale dodał: ‘Jak widzisz, pomyliłem się’. Rosjan nienawidził intensywnie; a choć nie
miał specjalnej skłonności do Niemców, czuł, iż lepiej utrzymywać z nimi dobre stosunki,
które podczas jego życia zachowywały pozory poprawności. Zachwycony był Anglią i
angielskimi instytucjami, choć czasem ze słuszną goryczą wyrażał się o naszej postawie
wobec Polski. Podczas każdego kryzysu - a było ich wiele, niezmiennie byliśmy w opozycji
do Polski. Nawet Paderewski był poruszony, mówiąc mi: ‘Nie możemy nie mieć racji w
każdym przypadku.”
Piłsudski nie lubił Francuzów; raziło go pozostawanie we francuskiej sferze interesów i
poczucie zależności od nich. Istniały ciągłe tarcia między nim, a francuskimi
przedstawicielami dyplomacji i wojska. Francuzi nie byli zbyt taktowni; niechętnie patrzyli
na jakąkolwiek pomoc dla Polski poza ich własnymi kanałami, uznając inicjatywę innych
krajów za wtracanie się nie w swoje sprawy. Ich postawa w znacznym stopniu zwiększała
nasze trudności.
Piłsudski był z urodzenia Litwinem, a jedną z głównych cech tego narodu jest upór.
Pewnego dnia, gdy całkiem bezskutecznie próbowałem go namówić na jakąś akcję,
spontanicznie odrzekł: ‘Jestem Litwinem, a to uparty naród.’ Odpowiedziałem na to:
‘Zdążyłem to zauważyć!’, po czym obaj wybuchnęliśmy śmiechem. Później często
zastanawiam się, czy upór nie jest nieodłączną cechą wszystkich mężów stanu.
Mój personel powiększył się o nieoszacowanego członka, vice komandora H.B. (obecnie
Admirała Sir Bernarda) Rawlingsa, którego los przywiodł do Polski na pokładzie tego
samego okrętu, którym płynął Paderewski. Dzięki swej horrendalnej sile namowy Rawlings
zdołał przekonać kapitana krążownika o nieodzownej potrzebie posiadania w Warszawie
przedstawiciela Marynarki Wojennej. W ten sposób miałem szczęście go dostać. Dostarczał
nam wiele wesołości; w każdej sytuacji potrafił dostrzec śmieszną stronę i umiał się
wyślizgnąć z każdego kłopotu.
Po zakończeniu wizyt państwowych i nawiązaniu stosunków, skierowaliśmy uwagę na
toczące się wokół nas wojenki. Po doświadczeniach we Francji, wszystkie inne wojny
wydawały mi się błahe – na miarę kampanii południowo-afrykańskiej.
Moim pierwszym zadaniem było wybadanie szans pokojowego załatwienia konfliktu
między Polską a Ukrainą. Wraz z przedstawicielami Francji i Włoch wybrałem się do
Lemberga, zwanego obecnie Lwowem. Podróż do starej fortecy Przemyśla była nadzwyczaj
spokojna. Przemyśl był podczas Pierwszej Wojny Światowej wielokrotnie oblegany,
przechodząc naprzemian z rąk rosyjskich do austro-niemieckich i vice versa. Spodziewałem
się zastać tam wiele zniszczeń i zdziwiłem się, nie widząc ani jednego uszkodzonego domu.
W Przemyślu oznajmiono nam, że dalej nie możemy jechać z powodu walk toczących się
w okolicach Lwowa. Po kilku godzinach zacząłem nalegać na dalszą podróż do Lwowa.
Dojechaliśmy tam, nie słysząc ani jednego strzału i nie widząc śladu nieprzyjaciela. Na
miejscu powitały nas gorące gratulacje za bezpieczne przejście przez pole bitwy! Moje
wyjaśnienia w najmniejszym stopniu nie zdołały wpłynąć na polską ocenę sytuacji, tak więc
łaskawie poddaliśmy się, wchodząc w rolę bohaterów ocalałych po wstrząsającej i
niebezpiecznej podróży! Najtrafniej wyraził nasze odczucie mój ordynans, zauważając:
‘Zdaje się, że Polacy robią za wielki hałas wokół swojej wojenki!’
Przy inspekcji gwardii honorowej na stacji zauważyłem ze zdziwieniem, że składa się z
kobiet-żołnierek. Nie miałem wątpliwości, że bohatersko walczyły w obronie Lwowa i
poniosły wielke straty, tym niemniej zaskoczył mnie widok kobiet w mundurach.
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Po przywitaniu oczekiwał nas wystawny bankiet. W mieście miało brakować żywności;
ludność była wygłodniała i zabiedzona. Co prawda, w krytycznych czasach urzędnicy
wszystkich krajów zawsze potrafią znaleźć sposob na zebranie śmietanki kosztem mniej
szczęśliwych ziomków; tym niemniej przyjęcie bardzo nas zaszokowało.
Choć Ukraińcy oblegali miasto, ich aktywność bojowa była znikoma. Ostrzeliwali nas lekką
atrylerią - na tyle, by wyglądało że jest wojna; nie przeszkodzili jednak komunikacji i
wszystkie pociągi kursowały regularnie
Sytuacja politycza była bardziej skomplikowana; przekonałem się wkrótce, że w Polsce
kryzysy polityczne znajdują się jak na zawołanie. Bardzo lubię i podziwiam Polaków, lecz nie
mogę zaprzeczyć że uwielbiają kryzysy, kreując je z niezawodną punktualnością i bez
jakiejkolwiek prowokacji!
Lwów wrzał różnego rodzaju opozycją – mieszkało tu wiele Ukraińców i istniało duże
skupisko Żydów. Kwestia żydowska wydawała się nierozwiązalna, a jej reperkusje dawały się
także odczuć w Europie i Ameryce. Chodziły pogłoski o pogromach, lecz uważałem te wieści
za wielce przesadzone, gdyż nie spotkałem naocznych dowodów masakry tysięcy Żydów.
Siłami ukraińskimi oblegającymi Lwów dowodził generał Pawlenko, który zaprosił nas na
konferencję w swojej kwaterze głównej, odległej o około trzydzieści kilometrów.
Pojechaliśmy tam pociągiem, najpierw w eskortcie straży polskiej, a następnie pod opieką
Ukraińców. Generał francuski miał pewne wątpliwości co do serdeczności oczekiwanego
przyjęcia i zakrył swoje czerwone kepi, okręcając głowę szalikiem.
W kwaterze dowódctwa spotkaliśmy generała Pawlenko, prostego i miłego Kozaka, oraz
Petlurę - hetmana i głowę państwa, który okazał się człowiekiem całkiem innego rodzaju. Był
z zawodu dziennikarzem; okazał się nieokrzesany i nieprzystępny. Choć musiał posiadać
silną osobowość aby osiągnąć tą pozycję, nie była ona widoczna. Rozmawialiśmy przez
pewien czas o nieporozumieniach. Nie myślę, że osiągneliśmy jakichkolwiek rezultaty, lecz
ostatecznie zgodził się na wysłanie do Lwowa misji pokojowej.
Owa tak zwana ‘misja pokojowa’ zjawiła się we Lwowie kilka dni później, lecz
widocznym było, że wysłano ją jedynie w celu zmarnowania naszego czasu. Jej członkowie z
góry uniemożliwili jakiekowiek porozumienie; tak że w końcu wybuchłem i nazwałem ich un
tas de cochons, po czym wynieśli się jak niepyszni! Przedtem oznajmiłem, że natychmiast
wracam z personelem do Warszawy i mam nadzieję, że przepuszczą nas bez problemu. Na
miejscu zostawiłem podpułkownika Kinga, aby w miarę możliwości starał się pomagać
Polakom. Wywiązał się z tego zadania znakomicie.
Wyjechaliśmy specjalnym pociągiem, udrapownym alianckimi flagami. Do pierwszej stacji
dotarliśmy bez przeszkód. Tam kilku oficerów polskich błagało nas o podwiezienie do
Przemyśla, lecz oczywiście musiałem odmówić. W jakiś sposób, dwum z nich udało się
dostać na pociąg. Obaj polegli, gdy po drodze dostaliśmy się pod ogień karabinów
maszynowych; choć inni wyszli bez szwanku.
Rok później, po wygnaniu z Ukrainy, Petlura odwiedził mnie w Warszawie z prośbą o
pomoc. Powitał mnie jak dawno niewidzianego przyjaciela. Musiałem mu przypomnieć, jak
za ostatnim spotkaniem on - czy też z jego ludzie, próbowali mnie zabić w pociągu.
Pomogłem mu dostać się do Paryża, gdzie wkrótce potem został zamordowany.
Po przyjeździe do Warszawy dowiedziałem się, że reszta misji udała się do Poznania.
Poznań był stolicą prowincji, świeżo zwróconej Polsce na mocy Traktatu Pokojowego przez
Niemców, którzy okupowali ją przez ponad sto lat. Pojechałem do Poznania, aby złożyć
raport i od razu znalazłem się w wirze dziennych konferencji i nocnych bankietów. Z
zadowoleniem przyjąłem więc zlecenie wyjazdu do Paryża z moim raportem. Dano mi do
dyspozycji specjalny pociąg, co wprawiło mnie w dumę, jako że podobny luksus był swojego
rodzaju ewenementem.
Do Paryża przyjechałem akurat w porę, aby zjeść obiad z Lloyd Georgem i Sir Henry
Wilsonem i złożyć im ustny raport.
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Było to moje pierwsze spotkanie z Lloyd George’m. Miałem wrażenie, że bez
specjalnego zainteresowania słucha mego sprawozdania, lecz okazał się bardzo sympatyczny
i polecił Sir Henremu spełnić wszystkie moje życzenia.
Sir Henry był uroczym człowiekiem; ze swym irlandzkiem zamiłowaniem do polityki i
zapałem do walki był jedynym wysoko postawionym żołnierzem, zdolnym stawić czoła
politykom, czyli ‘frakom’ -jak ich nazywał. Lubił się określać mianem prostego żołnierza,
choć nie gorzej od nich potrafił rozgrywać partie polityczne, służąc krajowi w tej podwójnej
roli. Był wielkim przyjacielem marszałka Focha, a Anglia i Francja wiele mają do
zawdzięczenia tej przyjaźni.
W czasie obiadu usiłowałem przeforsować swój główny argument - mianowicie
konieczność wysłania alianckiego generała o doskonałej reputacji bojowej (oczywiście
Focha), na stanowisko szefa sztabu Piłsudskiego.
Następnego dnia Sir Henry zabrał mnie na wizytę u marszałka Focha, który zapytał, czy
Polacy mają na oku jakiegoś określonego generała. Ponieważ przed wyjazdem do Paryża
rozmawiałem na ten temat z Paderewskim, wiedziałem, że chętnie by widzieli generała
Gouraud’a, którego bohaterska postać przemawiała do walecznego ducha Polaków.
Marszałek wyraził ubolewanie, że generał Gouraud nie jest do dyspozycji, lecz obiecał
starannie rozważyć sprawę i podjąć decyzję o nominacji. Na ponownej audiencji Foch
oznajmił o nominacji generała Henrys’a, dodając, że mogę wracać do Warszawy ‘et faites son
plus grand eloge’, gdyż jest on znakomitym i doświadczonym dowódcą. Jak na Foch’a, była
to zaiste wielka pochwała.
Generał Henrys był stosunkowo młodym człowiekiem z dużym doświadczeniem bojowym,
lecz w Polsce okazał się niewypałem. Jego zadanie było trudne, a niechęć Piłsudskiego do
Francuzów czyniła je jeszcze trudniejszym. Francuska Misja Wojskowa liczyła około stu
pięćdziesięciu oficerów, odpowiedzialnych za szkolenie, wyposażenie i inne potrzeby armii
polskiej. Byli oni pod bezpośrednim dowódctwem Henrys’a, lecz brakowało im ścisłego
nadzoru i silnej ręki. W tych warunkach cieszyli się łatwym i wygodnym życiem, niezbyt
sprzyjającym szkoleniu wojskowemu. Mieli mnóstwo okazji do handlu na wielką skalę; lecz
mało przysłużyli się sprawie polskiej.

ROZDZIAŁ VIII

PIĘĆ JEDNOCZESNYCH WOJEN.

Przez cały 1919 rok Polska była uwikłana równocześnie w pięć wojen, toczących się bez
rozstrzygającego wyniku. Tymczasem w 1920 roku nadeszły sygnały wskazujące na nową
ofensywę bolszewicką, która w maju czy czerwcu zaczęła w wielkiej sile napierać z
południowego-wschodu. Siły bolszewickie pod dowództwem Budiennego były złożone
przeważnie z kozacków. Kozacy jako kawalerzyści są beznadziejni – brak im dostatecznego
wyszkolenia i dyscypliny niezbędnych w nowoczesnej wojnie. Braki umiejętności próbują
nadrabiać brutalnością i morderstwem, a jeńców wojennych traktują w sposób nie nadający
się do opisania.
W czasie natarcia bolszewickiego pojechałem do Równa, aby zobaczyć jak postępuje
kampania. Na miejscu poprosiłem o możliwość odwiedzenia frontu. Otrzymaliśmy
zezwolenie od generała polskiego, choć on sam wymówił się od towarzyszenia nam,
wyjaśniając że pracował całą noc. Zabrałem ze sobą ordynansa Jamesa i Rawlinga. Niezbyt
daleko uszliśmy, gdy ujrzeliśmy przed sobą kilku Kozaków posuwających się na drodze.
Wróciłem szybko, aby zawiadomić polskiego generała, który obojętnie przyjął wiadomość,
próbując nas uspokoić. Jednakże, jak na mój gust Kozacy byli zbyt blisko; poinformowałem
więc generała że odjeżdżam.
Poszedłem na stację wybadać, czy nie odchodzi jakiś pociąg, do którego możnaby doczepić
mój wagon. Naczelnik stacji poinformował, że odjeżdza właśnie pociąg z uchodźcami, do
którego mógłbym się dołączyć. Ponieważ wiedziałem, że nadejście Kozaków jest kwestią

41
godzin, chciałem jak najszybciej wyjechać i byłem skłonny doczepić swój wagon do
czegokolwiek, co się poruszało na kołach.
Gdy czekaliśmy na peronie, na stację padło kilka bomb – pierwszych, jakie widziałem w
Polsce; lecz niestety, nie ostatnich!
Pociąg, który się wreszcie przywlókł, był niezmiernie długi i składał się z różnego rodzaju
wagonów ciągniętych przez dwa parowozy. Przyczepiliśmy do niego nasz wagon. Zdawałem
sobie sprawę, że jadąc z karkołomną szybkością pietnastu kilometrów na godzinę, stanowimy
dla Kozaków doskonały cel do ćwiczeń strzeleckich. Wydawało się, że wszędzie ich pełno.
W pewnej chwili, na łące o kilkaset metrów do toru kolejowego zauważyłem kilka lekkich
dział polowych. Przedstawialiśmy dla nich wymarzony cel; już pierwszy strzał trafił w jeden
z parowozów, co znacznie zmniejszyło szybkość pociągu. Podczas krótkiej chwili spokoju
jaka nastąpiła, przyszło mi na myśl, że widok naszego niezwykłego wagonu może
przyciągnąć wyłączną uwagę Kozaków. Wagon ten nabył Rawlings podczas podróży do
Budapesztu. Był to bardzo okazały egzemplarz wagon-lit, nie znany w tych stronach. Właśnie
dzieliłem się tym spostrzeżeniem z Rawlingsem, gdy trafił nas pocisk. Szczęściem, za nisko
był wymierzony i wagon opadł na koła.
Ostatnie minuty doskonale obrazowały nasze cechy narodowe. Ja siedziałem, rozmyślając
o bezcelowości wyprawy do Równego; Rawlings doskonale bawił się sytuacją; konduktor
starał się wejść pod dywan, a mój ordynans James spokojnie i metodycznie pakował rzeczy.
Gdy wagon opadł na koła, wyskoczyliśmy i pobiegliśmy wzdłuż pociągu w poszukiwaniu
bardziej bezpiecznego pomieszczenia. Znaleźliśmy się przy wagonie towarowym; pierwszy
wskoczył do niego Rawlings, podając mi rękę i próbując mnie wciągać do środka. Dzień był
upalny, a sytuacja nie mniej gorąca. Nic dziwnego, że ręka mi się wyślizgnęła i upadłem obok
toru. Choć nie leżałem dłużej niż kilka sekund na ziemi, doświadczyłem zadziwiającego
uczucia podobnego topielcowi - jak wiele myśli może przez tak krótki czas przebiec
człowiekowi przez głowę. Przed wyskoczeniem sprawdziłem rewolwer i znalazłem w nim
dwa naboje. Zastanawiałem się, czy warto jeden z nich zmarnować na Kozaka, zanim użyję
drugiego dla siebie. Nie miałem zamiaru ryzykować niewoli. Powstając zauważyłem, że
Kozacy nie kwapią się podejść bliżej, zadowoliwszy się atakiem z bezpiecznej odległości.
Dopędziłem wlokący się pociąg uwożący Rawlingsa, uważając tym razem, aby się znów nie
poślizgnąć. Ponieważ nasz wagon hamował pociąg, musieliśmy go odłączyć. Zostawiliśmy
go na pastwę Kozakom i z ulgą powróciliśmy do Warszawy.
Przed tak niechlubnym końcem wagon-lit’u, Rawlings był niezmiernie dumny ze swego
nabytku zdobytego na Węgrzech, gdzie go wysłałem w towarzystwie Australijczka o
nazwisku Picton po sprzęt wojskowy dla Polaków. Picton, jako były masztelarz słynnych
stajni w Łańcucie, znał kilka języków i przy wielu okazjach przysłużył się mojej Misji.
Razem dotarli do Budapesztu, gdzie zdobyli potrzebne materiały. Wszystko szło dobrze,
dopóki nie dojechali do Pragi. Czesi będący w stanie wojny z Polską, niezbyt przychylnie
patrzyli na tranzyt materiału wojennego przez ich kraj; nic więc dziwnego, że zatrzymali
Rawlingsa. Rawlings udał się prosto do pałacu Masaryka, zbudził go ze snu i wydębnił
pozwolenie na przejazd. Dalsze problemy ‘en route’ załatwiał hojnymi darami whisky i
dowiózł ładunek w całości.
Miałem dotąd wiele okazji do przyjrzenia się wojsku polskiemu na wszystkich frontach.
Nie bardzo mogłem sobie wyobrazić, jak mu się uda powstrzymać zdecydowane natarcie
bolszewików. Armia polska nie była spójna. Pomijając różnice w sposobach szkolenia przez
Niemców, Rosjan i Austryjaków, była uzbrojona w broń różnego pochodzenia, a w dodatku
istniały w niej wzajemne zawiści regionalne, oraz tarcia polityczne wśród dowódców.
Miałem przeczucie, że Warszawa może wkrótce znależć się w niebezpiecznej sytuacji, lecz
z braku uzasadniających faktów byłem ostrożny w przekazywaniu opinii do Ministerstwa
Wojny. Aby uwiarygodnić moje raporty, poprosiłem ambasadora brytyjskiego o poparcie.
Uznał moje wnioski za uzasadnione, lecz odmówił, nie chcąc się oficjalnie w to angażować.
Akurat zjawił się w Warszawie generał Bartholomew, a ponieważ zawsze służył mi życzliwą
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pomocą, podzieliłem się z nim moją oceną sytuacji. Poradził, abym niezwłocznie przesłał
raport do Ministerstwa Wojny.
Ostatecznie, dopiero po rozpoczęciu natarcia bolszewickiego, napotykającego zrazu na
słaby opór, zalarmowana Europa Zachodnia zbudziła się i wysłała mieszaną Misję Aliancką
na najwyższym szczeblu, aby zbadać możliwości przyjścia Polsce z pomocą.
Wielką Brytanię reprezentował Lord d’Abernon, generał P. de B. Radciffe i Sir Maurycy
Hankey. Ten ostatni był sekretarzem Gabinetu Wojny; miał szerokie pełnomocnictwa i wielki
wpływ na Lloyd George’a.
Francuzi wysłali M. Jusseranda - byłego ambasadora w Waszyngtonie, oraz szefa sztabu
Focha - generała Weyganda, który był wybitną osobistością militarną.
Zanim Misja zdążyła dotrzeć na miejsce, bolszewicy nacierający z północnego wschodu
doszli do Brześcia Litewskiego - niecałe dwieście kilometrów od Warszawy.
Na pośpiesznie zwołanej konferencji general Weygand zaprezentował mapę wskazującą
linie, na których jego zdaniem, Polacy mogliby zatrzymać napór nieprzyjaciela. Potem
Weygand zwrócił się do mnie z pytaniem, co o tym sądzę. Moim zdaniem, był to typowy
przypadek głupców rwących się w pole, po którym aniołowie boją się stąpać. Wbrew
powszechnej opinii zdecydowanie uważałem, że nie ma szansy powstrzymania odwrotu
polskiego przed Warszawą, którą może jedynie ocalić zryw patriotycznego entuzjazmu.
Czułem że minął etap, w którym mapy mogły grać jakąkolwiek rolę, a sprawa przesunęła się
w sferę psychologi.
Codziennie widywałem Piłsudskiego. Gdy zapytałem, co myśli o sytuacji, wzruszył
ramionami i odparł, że sprawa jest w ręku Opatrzności. Był to jedyny raz, gdy ujrzałem go
wytrąconego z orientalnego opanowania. Nie na tyle jednak, aby przeszkodziło mu to w
opracowaniu mistrzowskiego kontrataku, który w ciagu trzech tygodni przyniósł mu
zwycięstwo.
Nawała bolszewicka nieustannie parła z północnego wschodu, zatrzymując się zaledwie
czternaście kilometrów od Warszawy, gdzie spotkała się z polskim kontratakiem. W obliczu
determinacji Polaków i ich zapału bojowego, rozbici bolszewicy zaczęli odwrót, którego nie
byli w stanie powstrzymać inaczej niż prośbą o pokój
Bitwa pod Warszawą została nazwana ‘Cudem nad Wisłą’. Nigdy też cud nie przyszedł
bardziej w porę, gdyż stawka była olbrzymia. Z upadkiem Warszawy, bez wątpienia cała
Polska, większa część Niemiec i Czechosłowacja stałyby się komunistyczne.
Moje życie było pełne wrażeń i ekscytujące. Co rano wyruszałem na front, gdzie
spędzałem cały dzień, po czym wracałem na gorącą kąpiel, a następnie na kolację do Klubu.
Czułem się jak urzędnik bawiący się w wojnę!
Rawlings przypisywał sobie zasługę odparcia bolszewików i przeważenia szali losów
wojny, chwaląc się, że podczas wizyty na froncie tak podochocił polskiego generała butelką
whisky, iż ten natychmiast poderwał wojsko do ataku!
W międzyczasie, gwałtowne postępy nieprzyjaciela do tego stopnia wzbudziły niepokój
ludności Warszawy i Korpusu Dyplomatycznego, iż kardynał Ratti - późniejszy papież,
nachodził mnie co dzień pytając, czy już czas na ewakuację ambasady. Gdy losy bitwy
poczęły się przechylać na korzyść Polski, zawróciłem spiesznie do Warszawy, aby uspokoić
obawy Korpusu Dyplomatycznego co do ewakuacji. Okazało się jednak, że już się on
przeniósł do Poznania. W ambasadzie brytyjskiej pozostał tylko Sir Percy Loraine. Nie
wyobrażam sobie lepszego pomocnika niż ten znakomity dyplomata, później jeden z naszych
najzdolniejszych ambasadorów.
Dowódctwo obrony przed bolszewicką nawałą musiało się liczyć nie tylko z
nieprzyjacielem, lecz także z intrygami wojska poznańskiego. Wyszkolone przez Niemców,
spoglądało one z wyższością na jednostki wywodzące się z byłego zaboru rosyjskiego i
austriackiego. Chętnie by nawet widziało upadek Warszawy, byle jemu przypadł zaszczyt
zwycięstwa nad bolszewikami. W bitwie brały udział dwie dywizje poznańskie -
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niewątpliwie o wiele sprawniejsze i przewyższające jakością jednostki szkolone przez
Rosjan czy Austriaków.
W tym czasie poseł brytyjski Sir Horace Rumbold poprosił mnie o zabranie go na front.
Zgodziłem się i wziąłem go do samochodu, który sam prowadziłem. Za nami podążał
samochód Misji Marynarki Wojennej, uzbrojony w karabin maszynowy. Udaliśmy się na
północny zachód w kierunku Mławy. Niedaleko od frontu natknęliśmy się na zaaferowanego
żołnierza polskiego, który twierdził że uciekł właśnie od bolszewików, wskazując na wioskę
widoczną w odległości półtora kilometra.
Podszedłem do samochodu Misji Marynarki i poleciłem żołnierzom jechać za nami,
ostrzegając, że na mój sygnał muszą być gotowi do otwarcia ognia. Dojechawszy do wioski,
ujrzeliśmy wystraszonych wieśniaków. Oczywistym było, że bolszewicy muszą być w
pobliżu. Przejechaliśmy przez wieś. Po jej drugiej stronie ujrzałem Kozaka, siedzącego na
słupie telefonicznym i przecinającego druty. Pół tuzina kawalerzystów kozackich trzymało
jego konia, tworząc pełną zachwytu widownię. Stanowili wspaniały cel, dałem więc
samochodowi Marynarki sygnał do strzału. Jednak marynarze byli zbyt powolni, czy też
Kozacy za szybcy. W rezultacie uszli bez szwanku i zatrzymawszy się o pół kilometra dalej
pod osłoną zbocza, otworzyli ogień. Sir Horacy, będąc pierwszy raz w ogniu nieprzyjaciela,
bawił się wspaniale podczas tej przejażdżki. Myślę, że nie przestał się cieszyć nawet do
ostatniej chwili, gdy na wąskiej drodze zawracałem wielki samochód. Osobiście odczułem
ulgę, dowożąc go w całości. Misją Morską dowodził kapitan Wharton, zawsze bardzo
uczynny i pomocny. Jeden z członków Misji, porucznik Buchanan został moim serdecznym
przyjacielem.
Drugim moim frontowym pasażerem był generał P. de B. Radcliffe. Wracając z nim ze
spokojnej przejażdżki, minęliśmy polskiego wartownika, który zauważywszy nas w ostatniej
chwili, dał ognia. Wściekły, zatrzymałem samochod, podszedłem do niego i natarłem mu
uszu, przezornie odbierając mu najpierw broń; po czym wrzuciłem go do rowu pełnego wody.
Najzabawniejszy w tym incydencie był wyraz twarzy Radcliffe’a. Nie spodziewał się takich
błazeństw w krytycznej fazie wojny.
Któregoś dnia pojechałem na front i zostawiłem samochód pod opieką służącego Holmesa.
Podczas mojej nieobecności, do Holmesa podszedł polski żołnierz mówiąc, że pamięta mnie
spod Arras i dodając; ‘Twój generał miał obandażowaną głowę’. Najwidoczniej służąc wtedy
w niemieckim wojsku, został wzięty przez nas do niewoli.
W międzyczasie odwiedziłem stolicę Łotwy Rygę, gdzie kierownikiem naszej misji był
generał Alfred Burt - życzliwy człowiek, który opiekował się mną gdy straciłem rękę.
Generał Burt był w trudnej sytuacji: Łotysze z jednej strony bili się z Niemcami, a z drugiej z
bolszewikami. Jednym z jego podwładnych był pułkownik Alexander, obecnie marszałek lord
Alexander. Ponieważ służył on także w Polsce, mogę z usprawiedliwioną dumą twierdzić, że
byłem jego zwierzchnikiem. Łotysze byli odważnymi żołnierzami i dzielnie się spisywali
przy wsparciu generała Burta.
Do Rygi leciałem z francuskim pilotem. Ze względu na złą pogodę lecieliśmy bardzo
nisko. Wyglądając z samolotu, ujrzałem patrzącego w górę Niemca, który chwycił za karabin
i strzelił w naszym kierunku. Wydawało mi się, że coś poczułem, ale ponieważ pilot nie
zareagował, nie przywiązywałem uwagi do tego incydentu. Wysiadając w Rydze z samolotu,
rozejrzałem się i dostrzegłem świeżą dziurę od kuli o pietnaście centymetrów od mojego
siedzenia. Strzał był celny, ale na szczęście dla mnie okazał się pudłem.
W Rydzie spotkałem mojego byłego komendanta - generała Sir Huberta Gough.
Napomknął o planach wielkiej ofensywy przeciw bolszewikom, do której chciał także
wciągnąć Polskę. Nic jednak z tego nie wyszło.
Wracając tym samym samolotem, byliśmy zmuszeni przez defekt silnika do lądowania–
ma szczęście na polanie w lesie. Wystartowaliśy, lecz nie usunięty należycie defekt zmusił
nas do ponownego lądownia. Wyszedłszy na poszukiwanie pomocy, dostrzegłem w oddali
posterunek litewski. Wyjaśniłem strażnikom naszą sytuację, na co bezsensownie
odpowiedzieli, że powinniśmy się zwrócić o pomoc do znajdujących się w pobliżu Rosjan lub

44
Niemców. Podziękowałem i odrzekłem, że wolę raczej zdać się na nich. Załadowali mnie
na furmankę i pod eskortą zawieźli na odległą o około pięćdziesiat kilometrów stację
kolejową. Stamtąd wysłano mnie do stolicy Litwy, Kowna. Po długich pertraktacjach
pozwolono mi wrócić do domu. Samolot odesłano tydzień później.
Nie miałem szczęścia do samolotów. Lecąc do okupowanego wtedy przez Polaków Kijowa,
padłem znów ofiarą przymusowego lądowania, przy którym samolot przewrócił się na plecy.
Pilot zdołał się wydostać, ale przez długi czas nie mógł mnie uwolnić, gdyż byłem
przywiązany i zablokowany paczkami dostaw, jakie zabraliśmy do Kijowa. Kilkaset metrów
dalej stali jacyś robotnicy, lecz nie zwrócili na nas najmniejszej uwagi, nie próbując nawet
pomóc. Szczęściem benzyna się skończyła, co ocaliło nas od pożaru.
Tocząca się bez większych zmian wojna z Czechami miała podłoże raczej lokalne. Polacy
mają wrodzoną awersję do Czechów, wynikającą częściowo z bliskiego sąsiędztwa, które
zwykle prowokuje zwady, a częściowo z pogardy dla Czechów, których podobnie jak
Anglików uważają za ‘naród kupczyków’. W oczach rolniczej Polski handel jest poniżającym
zajęciem, stosownym dla Żydów. Stąd wynika ich lekceważący stosunek do Czechów,
hołdującym innym poglądom. Główną kością niezgody są kopalnie węgla w okolicy
Cieszyna. Wojny między tymi dwoma narodami nigdy jednak nie były zacięte; tak, że bez
większych przeszkód mogliśmy przekraczać czeską granicę.
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ROZDZIAŁ IX

POLITYKA POLSKI

W sprawie Galicji Wschodniej, do której zarówno Polacy jak i Ukraińcy rościli pretensje,
nastroje polityczne były napięte. Wielka Brytania, zgodnie ze swą tradycyjną anty-polską
polityką, uparcie przeciwstawiała się przyznaniu jej Polsce. Pojechałem do Paryża, aby
omówić tą kwestię z Lloyd Georgem i spróbować go namówić na przyznanie Polsce Galicji
Wschodniej, lub przynajmniej na poparcie tej koncepcji. Z miejsca odmówił i odtąd nigdy ze
mną nie rozmawiał.
Polacy reagują na niepowodzenia podobnie jak dzieci, nierozsądnie pozwalając na
przenoszenie spraw publicznych w dziedzinę życia prywatno- towarzyskiego. Wkrótce po
moim fiasku rozmów z Lloyd George’m i wynikłym stąd powikłaniu stosunków polskoangielskich, Sir Horacy Rumbold wydał bal w poselstwie, który przyciągnął całe polskie
wyższe towarzystwo. Gdy orkiestra zaczęła grać, ku powszechnemu zdumieniu żaden Polak
nie ruszył do tańca. Naturalnie lady Rumbold poczuła się urażona i podeszła do mnie pytając,
co się stało.
Odszukałem jednego z prowodyrów polskich i poprosiłem o wyjaśnienie. Odpowiedział:
‘trudno oczekiwać od Polaków ochoty do tańca w chwili, gdy się im zabiera Galicję
Wschodnią’.
Ponieważ ten gentelman był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Angielskiej,
zasugerowałem, że w takiej sytuacji powinien także zrezygnować ze swej funkcji. Dodałem,
że skoro wraz z towarzyszami postanowili nie tańczyć na balu, lepiej aby sobie poszli.
Podczas tej krótkiej wymiany zdań pozostali Polacy poczęli się ekscytować, emocje doszły do
głosu i wkrótce wszyscy obecni podzielili się na dwa przeciwstawne obozy.
Ostatecznie, jeden z pro-brytyjskich Polaków wyzwał na pojedynek anty-brytyjskiego
rodaka! Pro-brytyjski Polak poprosił mnie na sekundanta, na co zgodziłem się z wielką
ochotą. Następnie zwrócił się do stojącego obok generała Mannerheima, aby służył mu za
drugiego sekundanta. Generał zgodził się, zaznaczając jednak, że czyni to bardzo niechętnie.
Generał Mannerheim choć z pochodzenia Finn, za czasów carskich był wielką figurą na
dworze rosyjskim. Podczas Pierwszej Wojny Światowej dowodził dywizją kawalerii, lecz po
rewolucji wrócił do rodzinnego kraju - Finlandii i został jej pierwszym prezydentem. Dobrze
wyglądający, romantycznej postaci, był nieskazitelnie uczciwy i powszechnie lubiany.
Rano po balu poszliśmy z generałem Mannerheimem omówić warunki pojedynku z
przeciwnikiem, lecz okazało się że ptaszek w porę uciekł do Wiednia.
Po wczorajszych dosyć bezceremonialych słowach, spodziewałem się, że sam zostanę
wyzwany. Gdy jeden z moich oficerów sztabowych, kapitan Maule powiadomił mnie, że
przed domem wije się kolejka sekundantów, uwierzyłem mu. Okazało się jednak, że żartował
- nikt nie zgłosił się z wyzwaniem. Obraziwszy większość członków Klubu Myśliwskiego,
postanowiłem nie chodzić tam na obiady. Gdy jakiś Polak zapytał, dlaczego ostatnio się tam
nie zjawiam, wyjaśniłem powod. Powiedział, że postara się załagodzić sprawę. Jego pomysł
rozwiązania konfliktu - przeprosiny, nie podobał mi się i miejsca odrzuciłem tą sugestię.
Wystąpił więc z propozycją polubownego załatwienia sprawy przez sekundantów. Zgodziłem
się na sekundantów, lecz nie na polubowne rozwiązanie. Zażądałem, aby sekundanci ustalili
miejsce i czas pojedynku. Żądanie to uznano za nierozsądne; mojemu przeciwnikowi
powiedziano, że jestem niebezpiecznym pomyleńcem i jakoś sprawę załatano, pozbawiając
mnie pojedynku.
Następna okazja do uwikłania się w krwawą burdę zdarzyła się wkrótce po zabiciu pana
Narutowicza, polskiego premiera (był prezydentem, P.T.). Jeden z wyższych dyplomatów
akredytowanych w Warszawie, w rozmowie z członkiem Klubu wygłosił aluzyjną i
nietaktowną uwagę, implikującą odpowiedzialność jego kolegów za morderstwo prezydenta.
Nowina rozeszła się szybko po Klubie i jeden z jego przedstawicieli zadzwonił do
dyplomaty, żądając natychmiastowej satysfakcji. Dyplomata z miejsca położył się do łóżka i
zatelefonował do mnie, prosząc o przyjście i wyciągnięcie go z kłopotu. Powiedziałem mu, że
nie ma innego wyjścia, jak bić się lub przeprosić. Nie byłem zaskoczony, gdy dyskretnie
wybrał przeprosiny.
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Poproszono mnie za pośrednictwem poselstwa o zreferowanie przed Ligą Narodów
konfliktu polsko-litewskiego. Inicjatywę tą poparł także rząd polski . Ponieważ miały się tam
toczyć poważne walki, a zima była ostra i panował lodowaty mróz, poprosiłem, aby jak
najwygodniej przygotowano mi podróż. Obiecano mi specjalny pociąg, mający czekać w
Wilnie.
Kto nigdy nie przebywał w Polsce czy na Litwie, nie zdoła pojąć jak dalece kwestia
Wilna dzieli uczucia narodowe i religijne tych dwóch krajów. Dla Polaków było ono
świętym miastem, za które byli gotowi oddać życie. W wyniku ofensywy bolszewickiej
zmuszeni byli pozostawić je Litwinom; lecz po wyparciu bolszewików zażądali powrotu
Wilna do Polski. Litwini odmówili, z właściwym sobie uporem głosząc, że Wilno może im
być odebrane jedynie po ich trupie. Po natarciu polskim Litwini nie kwapili się z przelewem
krwi, zadawalając się jedną ofiarą. Nawet i ta została przejechana przez ciężarówkę.
Wyruszyliśmy z przyłączonego już do Polski Wilna. Towarzyszył mi jeden z moich
oficerów sztabowych oraz sztabowy oficer polski, który na nieszczęście pełnił także funkcję
szefa polskiego kontrwywiadu. Obawiałem się komplikacji, gdyż Litwini znali go dobrze.
Niedaleko ujechaliśmy, gdy pociąg zatrzymał się przed wysadzonym mostem i stanął.
Polski oficer wyszukał jakieś sanie, którymi podążyliśmy w kierunku najbliższej placówki
polskiej.
Dowodzący tym posterunkiem oficer zapewnił, że najbliższa okolica jest spokojna, lecz o
kilka kilometrów dalej toczą się zawzięte walki. Po krótkiej jeździe ujrzeliśmy domek na
wzgórzu, a obok niego posterunek. Zbliżyliśmy się do wartownika, wyczyniającego jakieś
skomplikowane ruchy karabinem. Wyglądało, jakby próbując prezentować broń, zaplątał lufę
karabinu w szalik. Poprosiłem polskiego oficera, aby kazał mu być bardziej ostrożnym. Nim
Polak zdążył przetłumaczyć moją uwagę, odwrócił się do mnie wołając: ‘Na Boga, to Litwin,
proszę pana’. W tym momencie z domku wypadło kilku żołnierzy, ostrzeliwując nas zaciekle
z odległości kilkunastu metrów, tak że nawet nie słyszałem świstu kul. Byli gorączkowo
podnieceni, podskakiwali i wrzeszczeli. Uznałem, że najrozsądniej będzie spokojnie siedzieć i
nie ruszać się! Z trudem przekonałem moich towarzyszy, aby zachowali spokój. Gdy nasza
obojętność wywarła spodziewany efekt, kazałem żołnierzom zawołać oficera.
Gdy nadszedł oficer, byłem w kłopocie, musząc mu wyjawić swoją rolę jako
przedstawiciela Ligi Narodów, wysłanego w celu zbadania sytuacji. Muszę tu przy okazji
wyznać, że nigdy nie miałem do tej instytucji ani szacunku ani zaufania, a dziwnym zbiegiem
okoliczności oficer litewski podzielał tą opinię! Powiedziałem, że jestem całkowicie
zadowolony z tego co widziałem, a teraz chcę wracać. Oficer był bardzo uprzejmy, lecz
zauważył, że musi najpierw powiadomić przełożonego. Zaprosił nas do domu. Ponieważ było
20 stopni poniżej zera, zgodziliśmy się z entuzjazmem.
Znaleźliśmy się w kłopotliwej sytuacji, w dodatku skomplikowanej towarzystwem oficera
polskiego o podejrzanych koneksjach. Miał przy sobie bardzo kompromitujące papiery, które
szczęściem zdołał mi po kryjomu przekazać. Mnie nie rewidowano, ani nie pytano o
dokumenty osobiste.
Następni oficerowie, z którymi miałem do czynienia, nie chcieli mnie wypuścić, aż
ostatecznie z centrali litewskiej nadeszło polecenie aby mnie odstawić, choć siłą do Kowna.
Teraz już wykryli tożsamość Polaka i nie zwracali na mnie większej uwagi, pozwalając mi
wychodzić bez eskorty.
Za to Polaka strzegli, jak jastrzębie. Oficer litewski który nas wziął do niewoli, był ciągle
bardzo uprzejmy, nie przestając mnie zapewnić, jakim szczęśliwym przypadkiem losu
wpadłem w ręce jego jednostki, gdyż na sąsiednim posterunku najprawdopodobniej
zamordowano by mnie dla samego ubrania. Okazało się, że znam kilku jego krewnych w
Polsce, a on sam jedynie dla zachowania majątku związał swój los z Litwą.
Gdy nadszedł czas wyjazdu do Kowna, nalegałem na zabranie ze sobą towarzyszących mi
oficerów, na co po długich argumentach wyrażono zgodę. Poprosiłem oficera litewskiego,
aby zawiadomiono posła brytyjskiego o moim zatrzymaniu i o fakcie, że byłem w
towarzyszystwie polskiego oficera.
Do Kowna wysłano nas samochodem pod tak ścisłym nadzorem, że nie mogłem nawet
umyć rąk bez towarzystwa eskorty uzbrojonej po zęby. Po przyjeździe przesłuchiwał mnie
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minister spraw zagranicznych, starając się dociec, w jakim celu i w jakich okolicznościach
przekroczyłem granicę litewską. Zapewniłem go, że stało się to przypadkiem i mam nadzieję,
że nigdy więcej nie postawię stopy w jego kraju. Na inne pytania nie odpowiadałem.
Zapytałem tylko, czy o moim zatrzymaniu powiadomiono posła brytyjskiego. Oczywiście, nie
uczyniono tego.
Po kilku godzinach byłem wolny. Urzędnik oznajmił, że premier Litwy pragnie przyjść i
przeprosić mnie za incydent. Odpowiedziałem, że nie chcę go widzieć, a sprawą mojego
aresztu zajmie się rząd brytyjski. Zawieziono mnie do poselstwa brytyjskiego, skąd przez
Królewiec i Gdańsk odesłano mnie do Polski, nie pozwalając na powrót przez Wilno. Oficera
polskiego zwolniono kilka dni później.
Po powrocie usłyszałem, że moje nagłe zniknięcie z wagonu kolejowego i kilkudniowa
nieobecność, dały asumpt do uznania mnie za zabitego. Pokazano mi jak najbardziej
wzruszający i pochlebny nekrolog, zamieszczony przez agencję Wolffa w Berlinie. Jedynie
mój służący James był przekonany że wrócę, i ciągle czekał w wagonie przy wysadzonym
moście, nie pozwalając się nikomu do niego zbliżyć.
Jako swojego przedstawiciela w Wilnie zostawiłem majora Mockett’a z 4-go pułku
Huzarów, który na bieżąco informował mnie o sytuacji, starając się wyłapać każdy strzęp
wiadmości.
Wkrótce po powrocie, Piłsudski wezwał mnie na rozmowę. Naśmiawszy się z mojego
aresztu, podziekował za wielką przysługę, jaką oddałem Polsce. Zapytałem, co przez to
rozumie. Odpowiedział, że Anglicy będą teraz przynajmniej wiedzieć, jakiego pokroju ludzmi
są Litwini. Dotąd nasze sympatie skłaniały się ku Litwinom, lecz po tym epizodzie
nastawienie się zmieniło. Prawdopodobnie, na swój skromny sposób pomogłem Polsce.
Bardzo zaprzyjaźniłem się z ambasadorem USA w Polsce, panem Hugh Gibsonem.
Reprezentował on połączenie przebiegłości dyplomatycznej ze zdrowym rozsądkiem, a
ponieważ zawsze rozmawiał ze mną szczerze, miałem okazję dobrze poznać jego poglądy.
W Warszawie było wielu sprytnych dyplomatów, którzy często chcieli poznać co myślę, ale
sami nie byli skłonni dzielić się ze mną swoimi poglądami – najczęściej zresztą
niepraktycznymi.
Innym jeszcze życzliwym człowiekiem o zdrowym rozsądku i wielkiej odwadze cywilnej
był generał Sir Richard Haking, dowódca naszych wojsk w Gdańsku.
Podczas swej wizyty w Warszawie odwiedził mnie mój były dowódca z Cesarskiej Lekkiej
Kawalerii, generał Briggs. Był on szefem brytyjskiej misji wojskowej przy generale
Denikinie - dowódcy wojsk białorosyjskich. Denikin rozpoczął wielką ofensywę przeciw
bolszewikom, prąc tak szybko, iż zdawało się że niedługo będzie w Moskwie. Misją Briggsa
było namówienie Piłsudskiego na przyłączenie się do natarcia. Zabrałem go na spotkanie z
Piłsudskim, aby sam wyjaśnił sytuację i osobiście poprosił o współpracę. W czasie rozmowy
wyczułem, że argumenty Briggsa w najmniejszym stopniu nie przekonują Piłsudskiego. Po
jego wyjściu powiedział mi, że Denikin nigdy nie dotrze do Moskwy, a co gorsze, wkrótce
zostanie odepchnięty do brzegów Morza Czarnego. W świetle szybkich postępów Denikina,
oświadczenie to wydawało się fantastyczne. Jednak Pisudskiego rzadko zawodził instynkt, a
miałem do niego tak wielkie zaufanie, że natychmiast zawiadomiłem o tej rozmowie nasze
ministerstwo wojny.
Pojechałem do kraju z raportem. Zostałem zaproszony na lunch przez Winstona
Churchilla, wówczas urzędującego w ministerstwie wojny. Uczestniczyli w nim tylko pani
Churchill i jego sekretarz, Jack Scott. Churchilla ujrzałem po raz pierwszy. Niezmiernie
pochlebiała mi sytuacja, w której miałem omawiać z tym wielkim człowiekiem tak ważną
sprawę (chyba późniejsza refleksja, gdyż Churchill nie był wtedy taki wielki, P.T.). Gdy
Churchill usiłował mnie skłonić do przekonania Polaków dla sprawy Denikina, powtórzyłem
mu ostrzeżenie Piłsudskiego. Dotąd pamiętam uwagę pani Churchill: ‘Lepiej słuchaj generała
de Wiart’. Spiesznie sprostowałem, że nie oferuję własnej opinii, lecz Piłsudskiego, który
nigdy mnie nie zawiódł.
Kilka tygodni wystarczyło, aby się spełniło proroctwo Piłsudskiego, gdyż Denikin znalazł
się z powrotem nad brzegiem Morza Czarnego.
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Raz tylko Piłsudski zataił przede mną prawdę. Było to wtedy, gdy zdecydowawszy się
na odebranie Litwinom Wilna, nie mógł mi o tym powiedzieć, wiedząc że musiałbym
poinformować mój rząd, który zrobiłby wszystko, aby mu w tym przeszkodzić.
Nie pamiętam wypadku, aby nasz rząd kiedykolwiek zgodził się z Polakami w jakiejś
kwestii. A było tych kwestii sporo: Wilno; Galicja Wschodnia; Cieszyn; linia demarkacyjna
granicy polsko-rosyjskiej; Górny Śląsk.
Zakreślona przez Curzona granica polsko-rosyjska oznaczała zagrodzenie Polakom drogi
na wschód od Brześcia Litewskiego. Piłsudski z kolei, za absolutną konieczność uważał
granicę naturalną, którą chciał dociągnąć do moczarów Prypeci.
Górny Śląsk był przedmiotem tak wielu tarć, że dla rozstrzygnięcia konfliktu powołano
komisję międzynarodową. Ostatecznie wybrała ona plebiscyt, który przyniósł Polakom to co
chcieli.
Nasza ambasada była tak pro-niemiecka, że trzymałem się od niej z daleka, wiedząc że
nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Uważnie obserwowałem rozwój wypadków, a za
wiarygodność moich raportów winien jestem wdzięczność H.L. Farquarowi. Przybył on na
Górny Śląsk jako korespondent Morning Post, oczekując wyników egzaminu do służby
dyplomatycznej. Harold Farquart miał nadzwyczajny talent obrazowego opisu, tak że jego
raporty dawały mi wrażenie, jakbym sam był naocznym świadkiem wydarzeń. Obecnie jest
on naszym ambasadorem w Szwecji.
Rok 1924 był świadkiem końca wszystkich wojen prowadzonych przez Polskę,
przynosząc Polakom realizacje celów, o które walczyli. Brytyjska misja wojskowa
zakończyła swoje zadanie. Moją funkcję przejął attache wojskowy pułkownik Clayton, który
dotąd urzędował przy moim boku i doskonale wywiązywał się ze swojego zadania.
Zabawne pomyśleć, że gdy wysyłano mnie do Polski, nie miałem pojęcia, dlaczego właśnie
mnie wybrano. Kiedyś, gdy wszedłem już w rutynę urzędu, spytałem przyjaciela, czy zna
kulisy mojej nominacji. Zaskoczył mnie odpowiedzią: ‘Sądziliśmy, że jesteś odpowiednim
kandydatem, znającym ten kraj’. Miałem szczęście, że nie zapytali, czy istotnie go znam!
Muszę przyznać, że jadąc tam miałem poważne wątpliwości co do moich kwalifikacji na to
stanowisko.
O Polsce nie wiedziałem nic, ani o jej geografii, historii czy polityce. Jak odkryłem później,
ta ignoracja była moim największym atutem, gdyż będąc wolny od uprzedzeń, do wydarzeń
podchodziłem w miarę ich rozwoju. Nie znając zaś historii, nie mogłem sugerować się jej
precedensami. Być może historia się powtarza, lecz lepiej na to nie liczyć.
Wielu ludzi przewidywało, że Gdańsk stanie się zarzewiem wojny; lecz nawet bez niego
Hitler tak czy inaczej znalazłby do niej powód - choćby Górny Sląsk.
Nasza misja wojskowa przeżyła bardzo ciekawy i pomyślny okres. Asystowaliśmy pry
narodzinach nowej Polski; widzieliśmy jak powstaje silny i witalny naród. Radość Polaków
była zaraźliwa i dzieliliśmy ich uczucia. W przeciwieństwie do mnie, mojemu personelowi
los zaoszczędził asystowaniu przy zgonie Polski w 1939 roku.
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ROZDZIAŁ X

OTRZYMUJĘ ZIEMIĘ

Po zwinięciu misji wojskowej, nieporozumienia z Ministerstwem Wojny skłoniły mnie do
rezygnacji ze służby. Wówczas ta decyzja wydawała się przełomową, choć teraz straciła
znaczenie. Naturalnie, odejście było przykre; czułem się zagubiony i zdezorientowany. Jak
wykazała przyszłość, decyzja okazała się szczęśliwą - pozostając dłużej w wojsku,
osiągnąłbym zbyt wysoką rangę, aby służyć w ostatniej wojnie. Nie czułem się jej godny, nie
mając dyplomu Akademii Wojskowej i znając dobrze własne ograniczenia. Ktoś z mojego
personelu zauważył, że dla mnie kariera wojskowa w okresie międzywojennym byłaby
nużącym zajęciem; lecz nie mogę powoływać się na nudę jako przyczynę mojej rezygnacji.
Tym niemniej przekonałem się, że życie jest sprawiedliwe - co zabiera jedną ręką, oddaje
drugą. Po zamknięciu się za mną kariery wojskowej, znalazłem w jej miejsce idealne życie,
spełniające wszystkie pragnienia, jakie żywiłem od dzieciństwa.
Moim ostatnim adjutantem był książe Karol Radziwiłł, który w tym czasie oddziedziczył
spadek po stryju, zabitym przez bolszewików. Opowiadał mi o swym 200,000 hektarowym
majątku, położonym w rozlewiskach Prypeci przy granicy rosyjskiej. Zapraszał serdecznie,
abym mu towarzyszył w jego inspekcji. Dojechaliśmy pociągiem do Łuninic, gdzie
przesiedliśmy się na furmankę, która wytrzęsła nas w drodze do odległego o pięćdziesiąt
kilometrów majątku Mankiewicze. Po latach nieustających konfliktów kraj zaczął dopiero
odżywać; a choć dwór w Mankiewiczach przetrwał, był w ruinie. Co nie zniszczyły pociski
artylerii, zrujnowały okupujące wojska. Był zaniedbany i zniszczony wojną.
Krajoboraz miał w sobie coś z dzikiego, nizinnego piękna, z rozciągającymi się w oddali
niezliczonymi lasami, jeziorami i rzekami. Był siedliskiem różnorodnego dzikiego ptactwa oczywistym rajem dla myśliwego. Z miejsca się w nim zakochałem. Napomknąłem księciu
Karolowi, że jeśli znalazłoby się dla mnie stosowne miejce, przyjąłbym je z otwartymi
rękoma.
Parę miesięcy później przesłał mi wiadomość, że znalazł dla mnie odpowiedzie miejsce.
Nie tracąc czasu, wybrałem się drogę, aby je obejrzeć. Tym razem oczekiwała mnie nie
furmanka, lecz powóz zaprzężony w czwórkę szarych Lippizanerów. Przed wojną 1914-18
roku, Lippizanery - pół krwi araby, hodowane były jedynie w stajniach cesarza
austryjackiego. Czasami, królewskim gestem cesarz darowywał jednego z nich najbliższemu
krewnemu. Jednym z podobnie uprzywilejowanych był szwagier Karola. Intrygowała mnie
swoboda, z jaką stagrent powoził czwórką lub piątką koni. Po zaprzężeniu konie natychmiast
ruszały z miejsca, co wyglądało bardzo efektywnie, choć odmiennie od naszej tradycji.
Pałac w Mankiewiczach był właśnie w trakcie odbudowy, przekształcając się w piękną i
wygodą rezydencję. W międzyczasie zamieszkaliśmy w parku w uroczym domku rządcy.
Bardzo zafascynowała mnie informacja księcia Karola, że do mojej przyszłej posiadłości
oddalonej o około sześcdziesiąt kilometrów, można się dostać jedynie drogą wodną. Prawie
cały dzień spędziliśmy płynąc łódką, pchaną siłą ramion czterech wioślarzy. Na miejscu
zastaliśmy samotny drewniany domek na wysepce, otoczony wodą i lasami.
Zdecydowałem się od razu, czując, że zawsze marzyłem o czymś podobnym. Zapytałem
księcia o cenę dzierżawy. Zdawał się być urażony tym pytaniem. Odpowiedział, że jeśli
podoba mi się posiadłość, mogę ją mieć.... za darmo. Nie chciał nawet słuchać jakichkolwiek
argumentów. Tak więc z miejsca stałem się panem Prostynia, wierząc, że samo przeznaczenie
mną kieruje. Aby ulżyć sumieniu obarczonemu poczuciem wdzięczności, na własny koszt
przeprowadziłem potrzebne renowacje i postawiłem dodatkowy dom dla służby.
Polskie ziemianstwo żyło ciągle w feudalnym splendorze i w luksusie niewyobrażalnym
dla zachodniej Europy, nie zwracając uwagi na pomruki dochodzące ze wschodu. O
pracowników nie trzeba było się martwić; służący garnęli się do pracy, znajdując w wielkich
dworach byt zabezpieczony do końca życia. Nie przejmowali się brakiem wolnych
wieczorów, czy wynalazków ułatwiających pracę. W zimie, w braku lodówek, wycinano z
zamarzniętych rzek wielkie bloki lodu, po czym składano je w lodowni, oblewając wodą i
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pozostawiając otwarte drzwi. Masa zamarzała w bryłę solidnego lodu, zdolnego przetrwać
cały rok.
Polska przyswoiła sobie francuską kulturę; we wszystkich wielkich domach można było
znależć francuskie meble, obrazy i gobeliny. W przeciwieństwie do Francji, przepych ten
dawał poczucie wygody.
Polacy doceniają znaczenie ciepła; w ich domach goście nigdy nie muszą się tłoczyć przy
nieefektywnym kominku jak w Anglii, gdzie zaproszonych do dworu oczekują spartańskie
warunki. Są wielkimi smakoszami, znają wspaniałe potrawy, a szef kuchni jest tam filarem
domu. W Mankiewiczach istniał czarujący zwyczaj: każdego wieczora po kolacji szef kuchni
ukazywał się w pełnym stroju, aby wysłuchać komplementów i przyjąć od każdego
zamówienie ulubionej potrawy na następny dzień.
Polacy są jednym z najbardziej gościnnych narodów świata. Prawie wszystkie wielkie
domy nawiadzone są plagą permanentnych gości, mniej delikatnie zwanych ‘pieczeniarzami‘.
Mogą to być krewni, przyjaciele, czy dalecy znajomi - którzy przyjeżdżaja na noc lub na
weekend, a zadomawiaja się na całę życie. Będąc kiedyś z wizytą u przyjaciół, byłem
świadkiem, jak otrzymali telegram od znajomego, zapraszającego się na noc. Z serdeczną
gościnnością oddepeszowali: ‘Z największą przyjemnością.’. Gość przyjechał, po czym
pozostał na siedem czy osiem lat. Po roku pobytu zwrócił się do gospodarza wyrażając
obawę, że może być uznany za pasożyta. Wymyślił bardzo proste rozwiązanie: jeśli
gospodarz zacznie płacić mu pensję, będzie wyglądało, że zarabia na swoje utrzymanie.
Pensję otrzymał. Większość permanentnych gości takich ambicji nie ma, zadawalając się
mieszkaniem i jedzeniem. Na szczęście domy budowane były na skalę pałaców i łatwo się
było w nich zagubić; tak że instutucja premanentnych gości nie była tak dotkliwa, jak w
mniejszych siedzibach.
Po dniu spędzonym na powietrzu, polowaniu lub konnej przejażdzce, z przyjemnością
wyczekiwałem przerwy przed obiadowej. Goście zbierali się w wielkim hallu ogrzewanym
płonącymi kominkami, gdzie czekały na nich obfite hors d’ouvre, zwane zakąskami. Mieli do
wyboru niezliczone egzotyczne potrawy, spłukiwane łykami palącej wódki.
Gdy wódka wyląduje tam gdzie trzeba, wspaniale rozgrzewa i znakomicie ułatwia
konwersację. Być może wyjaśnia to, dlaczego Polacy są tak dobrymi rozmówcami.
Choć Polacy, a szczególnie Polki są żywego i wesołego usposobienia, zdają się być
dotknięci swoistą narodową melancholią, nie znającą radości, czy nawet zadowolenia z życia.
Nie jest im obce poczucie humoru, lecz mają skonność do traktowania siebie na serio; przy
czym - naturalnie, poczytują sobie za obrazę, jeśli reszta świata ich nie naśladuje. Ich siłą jest
odwaga, wiara, lojalność i patriotyzm.
Każdy Polak, od największego do najmniejszego; wykształcony czy ciemny, poświęcony
jest jedynej idei. Tą ideą jest i zawsze była Polska - nawet w czasach, gdy istniała jedynie w
wyobraźni.
Polacy zdają się mieć skłonność do okultyzmu. Sam będąc przesądny, nie pozwoliłem
nikomu próbować na sobie tej sztuki. Kilka razy byłem świadkiem dziwnych zdarzeń.
Gościłem u przyjaciół, gdy gospodyni zauważyła brak pieniędzy w szufladzie biurka. W
sąsiędztwie mieszkał ich przyjaciel, znany wróżbita. Poproszono go o pomoc. Przyjechał,
usiadł przy biurku, z którego zginęły pieniądze, po czym szczegółowo opisał wygląd
złodzieja. Opis ten nie na wiele się zdał, gdyż żaden domownik do niego nie pasował.
Następnego dnia w niedzielę, cały dom udał się na mszę do kaplicy; lecz i tam wróżbita nie
mógł rozpoznać złoczyńcy. Wyjechał, nie wyjaśniając tajemnicy. Tydzień czy dwa później
podczas obiadu, gospodyni posłała dwunastoletnią córkę do swojego pokoju po chusteczkę.
Kilka minut później dziecko wróciło w stanie podniecenia. Okazało się, że w pokoju matki
zastała stolarza, zatrudnionego na dworze. Pasował dokładnie do opisu i udowodniono mu
złodziejstwo. Słyszałem, że ów wróżbita był tak słynny, iż nawet policja berlińska i paryska
wzywała go do wyjaśnienia zagadkowych spraw.
Ze mnóstwa pięknych domów, najznaczniejszym był Łańcut. Ocalały cudem z wojny,
przedstawiał splendor, jakiego nigdy się już nie ogląda. Był siedzibą hrabiego Alfreda
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Potockiego. Jego matka, hrabina Betka pełniła rolę pani domu. Była niezwyłą gospodynią i
wybitną postacią, słynną na całym świecie. Z Łańcuta uczyniła jeden z najbardziej
pożądanych ośrodków towarzyskich w Europie. Było tam wszystko - począwszy od
wspaniałych polowań, a skończywszy na konnych gonitwach angielskich; piekne ogrody i
słynne szklarnie. W czasie partii tenisa lokaje pełnili rolę podawaczy piłek; mówiono, że
podają je na srebrnych tacach. Było tam sześć sal jadalnych; co wieczór obiad podawano w
innej. Do stołu prowadziła pani domu, przechodząc wzdłuż szeregu wyprężonych lokajów.
Mimo swego wieku, pani Betka wydawałą się najmłodszą z nas wszystkich, nieodmiennie
przewodząc we wszelkich jazdach konnych, galopując poprzez pola i skacząc przez
przeszkody.
Wiele dworów było równie wygodnych, lecz żaden nie mogł się równać splendorem z
Łańcutem.
Często słyszałem o człowieku o nazwisku Niemojewski i zapragnąłem go poznać. Był to
wiejski szlachcic, wyglądający na skrzyżowanie d’Artagnana z Robin Hoodem. Goszcząc u
jednego z jego sąsiadów, spostrzegłem kiedyś na spacerze pięknego konia, galopującego w
naszą stronę. Ktoś zawołał: ‘Ot, jedzie Niemojewski’. Ujrzałem niskiego przysadzistego
człowieka w binoklach, ubranego w futrzane palto, w meloniku na głowie i z rewolwerem
przypasanym do pasa. Pomijając konia, była to dziwna zjawa, choć raczej nie pasująca do
otaczającej go legendy. Został na noc, a następnego dnia zaprosił nas do siebie. Prowadził
galopem - najwidoczniej jedynym tempem, jakie znał. Zaskoczył mnie widok jego uroczej
posiadłości, wygodnego domu i licznej służby – uchodzącej według miejscowych plotek za
jego potomstwo. Był niezwykle konserwatywny. Poza tym, całą energię poświęcał
prowadzeniu gospodarki i hodowli pięknych koni i chartów, na które wydawał fortunę. Miał
oryginalną, choc nieco wytrącającą z równowagi metodę wzywania służby. Na środku pokoju
leżała wielka belka, do której strzelał z rewolweru, kiedykolwiek zachciało mu się wezwać
swojego niewolnika. Szczęściem był dobrym strzelcem. Nie był jednak typem, w którego
towarzystwie można było odpocząć.
Niemojewski był wspaniałym gospodarzem, opychał nas dobrym jedzeniem i obfitością
trunków. Przed pójściem na spoczynek zabawiał gości sprośnymi anegdotami. Ledwie
zdążyłem wejść do swego pokoju, gdy do drzwi zapukał mój polski adjutant, po czym wszedł
z niepewnym i zażenowanym wyrazem twarzy. Wysłał go Niemojewski z pytaniem, czy nie
potrzebuję na noc towarzystwa do spania. Trudno o lepszy dowod polskiej gościnności.
Gdy podczas ostatniej wojny Niemcy przyszli zarekwirować jego ulubione konie,
umocował nad ich boksami tabliczki z napisami, z których cztery tworzyły wyraz:
‘VA..T’EN..SAL..PRUSSIEN,’. Co prawda, Niemcy nie zauważyli aluzji. Biedny
Niemojewski - już nie żyje, lecz do pełna wykorzystał swoje życie, aby miał czegokolwiek w
nim żałować.
Takim był świat, w którym z własnego wyboru zdecydowałem się żyć. Wdzięczny jestem
losowi, który mi je umożliwił.
Zanim odszedłem z wojska, udałem się na wycieczkę po Polsce z szefem sztabu
generalnego lordem Cavan, który chciał poznać kraj. Potem wyruszyłem samochodem w
drogę powrotną do Anglii. Podróż była bardzo nieprzyjemna. Nastroje anty-alianckie były
bardzo silne; Niemcy przestali być tak uniżeni jak w 1919 roku, gdy klęska przyniosła im
głód i niedolę, a ludność zdawała się składać z samych starców, wycieńczonych kobiet i
chorych dzieci. Teraz wyglądali butnie - gdy w jakimś mieście w Zagłębiu Ruhry nawaliła
mi opona, natychmiast wokół samochodu zebrał się wielki tłum i sytuacja zaczęła być
nieprzyjemna. Nieoczekiwane pojawienie się alianckiego oficera nasunęło im łatwy cel dla
wyładowania powstrzymywanych niechęci. Dopiero gdy odkryli, że jestem Anglikiem a nie
Francuzem, zmiękli i pozwolili mi dalej jechać.
Gdy w 1920, czy 1921 roku przejeżdzałem przez Berlin, zauważyłem że członkowie
wszystkich misji alianckich chodzą po cywilnemu. Jakiś wyższy oficer zbeształ mnie,
ujrzawszy mnie na ulicy w mundurze. Okazało się, że Niemcy publicznie zagrozili zdarciem
munduru z każdego oficera spotkanego na ulicy. Odpowiedziałem oficerowi, że jeśli mi się
coś podobnego przydarzy, nasz rząd musi odpowiednio zareagować. W Niemczech zawsze
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chodziłem w mundurze i nigdy nie miałem żadnych kłopotów. Zachowywałem poprawną
grzeczność i byłem podobnie traktowany.
Po kilku miesiącach spędzonych w Londynie, zacząłem tęsknić za moimi polskimi
moczarami i drewnianym domkiem. Przedtem jednak musiałem się udać do Egiptu, gdzie w
Kairze mieszkała moja macocha, przukuta do łóżka po ostatnim zawale. Miałem nadzieję, że
uda mi się załatwić jej sprawy i wysłać ją do Anglii.
Gdy wylądowałem w Kairze, atmosfera była napięta. Jacyś Egipcjanie zamordowali Sidara
- Sir Lee Stack’a. Była to jedna z tragedii, zdarzających się w chwili, gdy nastroje polityczne
dochodzą do punktu wrzenia. Sami Egipcjanie najwięcej na tym stracili. Sir Lee Stack był ich
najbardziej wypróbowanym przyjacielem i orędownikiem ich sprawy; często był
krytykowany przez własny rząd za zbyt wyraźne pro-egipske nastawienie.
To morderstwo zdołało wreszcie poruszyć opinię angielską i przeraziło Egipcjan, którzy w
ostatnich latach zaczęli się stawać coraz butniejsi. Teraz byli wytrąceni z równowagi i raptem
całkowicie zmienili front.
Nasz Wysoki Komisarz Lord Allenby, w eskorcie 16-go pułku Lancerów udał do rządu
egipskiego, aby mu wręczyć ultimatum. Nie zapomnę wrażenia, jakie zrobił na mnie ten
majestatyczny i pełen godności orszak. Na ulicach, jak porażeni stali szpalerem na pół żywi
ze strachu Egipcjanie. Przez długi czas nie mogli dojść do siebie, choć – jak uważam, zbyt
szybko o tym zapomnieli.
W tym samym czasie wybuchł bunt w Chartumie. Wyglądało, że nie obędzie się bez walk.
Dowódcą wojsk brytyjskich w Egipcie był mój stary znajomy z kampanii polskich, general
Sir Richard Haking. Poszedłem go zapytać, czy w wypadku bitwy nie mógłby mnie zatrudnić.
Powitał mnie słowami: ‘Na Boga! Cóż za zawzięty wojak!’. Wyjaśniłem, że znalazłem się
tu przypadkiem. Był bardzo miły i obiecał mnie przyjąć, jeśli dojdzie do walki. Uniknięcie jej
było jedynie zasługą pułkownika (teraz generała) Sir H.J. Huddlestona’a, którego odwaga i
zdecydowanie opanowały sytuację i uśmierzyły bunt.
Po zabóstwie Sir Lee Stack’a ruch turystyczny prawie ustał; hotele stały puste, a
sprzedawcy widokówek stracili pracę. Tym razem zatrzymałem się w Mena House, pięknym
hotelu u podnóża piramid. Często wyjeżdzałem na pustynię na wycieczki z lordem Allenby,
którego z każdym dniem coraz bardziej podziwiałem. Dowiedziałem się od niego wiele
interesujących rzeczy o wojnie światowej, o których dotąd nie miałem pojęcia, a które teraz
ujrzałem we właściwej perspektwie.
Szefem sztabu gen. Hakinga był pułkownik Charlie Grant, jak zawsze wesoły kompan,
który w ostatniej wojny dowodził jednostką szkocką.
Próbując mnie zachęcić do pozostania w wojsku, Ministerstwo Wojny oferowało mi
dowódctwo brygady kawaleryjskiej Sialkot. Ofertę złożono mi ustnie; nie pisemnie.
Odmówiłem, lecz trzy tygodnie po tej nieoficjalnej propozycji otrzymałem z Indii list od
mojego byłego ordynansa, którego nie widziałem od przeszło dwudziestu lat. Usłyszał o
moim spodziewanym przyjeździe do Sialkot i pytał, czy bym go znowu nie przyjął do służby.
Gdybyż nasza poczta była przynajmniej w połowie tak sprawna jak telegraf buszowy!. Co
prawda, w Indiach nic się nie da ukryć i człowiek żyje tam jak w oszklonych inspektach.
Po zwinięciu spraw schorowanej macochy i załatwieniu jej powrotu do Anglii, mogłem się
zająć swoim nowym, jeszcze nie widzianym domem. Podczas mojej nieobecności
wyremontowano i rozbudowano go zgodnie z planami, jakie pozostawiałem. Nie mogłem się
doczekać, kiedy go zobaczę.
Choć wiele lat mieszkałem wśród moczarów Prypeci, nigdy nie udało mi się dotrzeć do ich
krańca i nie mam pojęcia, jak daleko się one rozciągają. Mój nowy dom był niegdyś siedzibą
głównego leśniczego. Położony o kilka kilometrów od granicy rosyjskiej, oferował po drugiej
jej stronie jak najbardziej niepodążane sąsiedztwo, które jednak z nadwyżką kompensowała
bliskość moich gospodarzy, księcia i księżny Radziwiłłów.
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Prostyń powitał mnie gościnnie; od razu poczułem się w nim jak w ulubionym fotelu i
nigdy bym się z niego nie ruszył, gdyby nie zmusił mnie do tego Hitler. Choć żyłem na
odludziu, nigdy nie miałem poczucia samotności. Okolice oferowały wszystko czego zawsze
w życiu pragnąłem – różnorodne sporty, piękny dziki kraj i ciszę. Znalazłem tu spokój i
relaks; panującą ciszę mogł zakłócić jedynie śpiew słowika. Pierwszy raz w życiu znalazłem
miejsce, gdzie mogłem uciec od ludzi. Nie dlatego, że jestem mizantropem, lecz nie znoszę
tłumów. Filozof, odpowiadający na pozdrowienie ‘Dzień dobry’ - ‘To nie dzień jest dobry,
lecz ludzie, jakich spotykasz!’, powinien przyjechać do Prostynia. Jeśli jest jakiś sens w tej
uwadze, powinienem być najbardziej zadowolonym człowiekiem na świecie.
Przez całe lata jakie tu spędziłem, miałem tylko jedynego nieoczekiwanego, choć bardzo
mile widzianego gościa. Byłem na dworze, gdy nagle usłyszałem, jak mnie ktoś woła po
imieniu. Rozglądnąwszy się, ujrzałem czółno z dwiema wiosłującymi kobietami, a w nim
jakiegoś mężczyznę. Był to Rex Benson, który w drodze z Rosji potrudził się, aby mnie
odwiedzić w tych rozlewiskach.
Wybudowałem dom dla służby i żyłem bardzo wygodnie, doglądany przez doskonałego
polskiego kucharza i starego służącego Holmesa, prowadzącego gospodarstwo. Gdy Holmes
zdecydował się na powrót do Anglii, zastapił go mój inny ordynans z wojska James, który
łatwo zaadoptował się do nowej sytuacji.
Mój dawny stajenny z Brighton, Matthews, sprawował pieczę nad końmi wierzchowymi w
Mankiewiczach. Choć zapuścił tam korzenie, pozostał nieodmiennnym brytyjczykiem i w
niedzielę zawsze chodził w swoim meloniku. Interesowały go jedynie konie; a dla niego
każdy koń był koniem, niezależnie od różnic językowych
Kraj był równinny, pełen puszcz, łąk i moczarów. Ziemi uprawnej nie było zbyt wiele tyle tylko, aby chłopi mogli z niej wyżyć. Poświęciłem się nowemu hobby – farmerstwu.
Uprawiałem wystarczająco ziemi, aby zaspokoić własne potrzeby. Jedynie po zamarznięciu
rzek zimą, dowożono mi żywność saniami przez zasypany śniegiem kraj.
Postanowiłem co roku spędzać trzy miesiące zimowe w Anglii - częściowo ze względu na
starych znajomych, lecz głównie dla uniknięcia polskich mrozów. W tym okresie, po odlocie
kaczek do bardziej umiarkowanych klimatów, pozostają jedynie polowania ze sztucerem,
które mnie nie bawiły.
Gdy odchodziłem z wojska, nie wielu znajomych domyślało się, do jakiego stopnia zmieni
się moje życie. Jednym z nich był Bob Ogilby, który pewnego dnia przesłał mi poezje
Kiplinga z notatką: ‘Przeczytaj wiersz Z. na stronie X.’ Brzmiał on: ‘Gdy wszyscy się obrócą
przeciw tobie, jeden z tysiąca dotrzyma ci przyjaźni.’ Było to charakterystyczne dla Boba,
który nie szafując swą sympatią gdzie nie trzeba, w potrzebie stoi za tobą jak skała
Gibraltaru.
Pojechałem do Polski na trzy tygodnie, a zostałem tam dwadzieścia lat. Trudno mi nawet
teraz powiedzieć, jaka poru roku jest tam najbardziej fascynująca. Co roku wracałem z Anglii
na czas, aby usłyszeć pękanie lodu na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Jest to odgłos
wzbudzający grozę, odbijący się echem grzmotów i trzasków; podobny do niszczącej
Valhalli. Wiosna przychodzi nagle, rozkwitając na kilometry wilgotną czapą roślinności i
okrywając drzewa łagodną zielenią nadziei. Jak co roku, budzą się i przylatują ptaki.
Zimą z Mankiewicz do Prostynia jeździło się saniami naprzełaj po zamarzniętych polach,
skracając drogę do pięćdziesięciu kilometrów.
Niezapomniana była moja pierwsza podróż saniami. Brzęcząc dzwonkami koni,
jechaliśmy przez okolice jaśniejące bielą śniegu; wśród drzew stojących jak upiorne straże.
Nagle droga rozjarzyła się pochodniami witającej nas konnej kawalkady, zmieniając całą
okolicę w lśniący baśniowy kraj.
Mieszkańcy moczarów Prypeci są Białorusinami z domieszką krwi rosyjskiej i polskiej;
lecz chłop, zapytany czy jest Polakiem czy Rosjaninem, odpowie:’ Ani jednym, ani drugim.
Jestem miejscowy.’ Nie wielu chłopów ma jakiekolwiek wykształcenie, choć starano się
podnieść oświatę, zanim nie przeszkodził w tym Hitler. Gdy przyjechałem do Prostynia,
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większość chłopów była niepiśmienna; nigdy nie widziała pociągu i nie miała nawet
ochoty ruszyć się z miejsca urodzenia. Choć przywykłem do prymitywizmu chłopów,
zaszokował mnie kiedyś widok wieśniaka obcinającego sobie paznokcie u nóg siekierą.
Co prawda, prymitywizm obyczajów nie jest jedynie cechą chłopów! Mój znajomy dzielił
kiedyś pokój z soi-disant, bardzo soigne Polakiem. Budząc się rano, znajomy ze zgrozą
zauważył, że ów elegancki gentelman czyści zęby jego własną szczoteczką. Powoli wstał z
łóżka, podszedł do umywalki i odebrawszy szczoteczkę, zaczął nią czyścić sobie paznokcie u
nóg.
Mieszkańcy moczarów są znakomicie przystosowani do życia na wodzie. Z imponującą
wprawą kierują swoimi łódkami wydrążonymi z jednego pnia, nieomylnie znajdując drogę w
lasach kompletnie zalanych wodą. Mają zdumiewające poczucie równowagi; potrafią biegać
po oblodzonych kłodach drzew, podczas gdy my co chwilę z nich spadaliśmy, pogrążając się
w gęstym czarnym błocie. Całą swą energię poświęcają na uniknięcie kontaktu z wodą; być
może, wstręt do niej jest powodem ich zadziwiającej sprawności. Kiedyś, gdy upuściłem
scyzoryk w dwumetrową głębię, wioślarz zaoferował się go wydostać. Pochwycił go palcami
nóg, mówiąc przy okazji, że po raz pierwszy od kilku lat znalazł się w wodzie.
Miałem dwóch gajowych Niemców - dobrych pracowników, lecz tchórzliwego
usposobienia. Gdy rozległy się pogłoski o grasujących w okolicznych lasach bandytach, obaj
byli na pół żywi ze strachu. Zaproponowałem, aby spali u mnie w domu, lecz woleli pozostać
w swoich chatkach. Zapytali jednak, co zrobiłbym w wypadku, gdyby przymuszeni przez
bandytów, poprosili mnie o otwarcie drzwi domu. Usłyszawszy odpowiedz: ‘strzelałbym
wtedy przez drzwi.’, szybko doszli do wniosku, że z dwojga złego ja jestem bardziej
niebezpieczny i czym prędzej przyszli do mnie spać.
W czasie gdy grasowali bandyci, zamykałem wszystkie drzwi i okiennice, zostawiając
jedynie otwarte okno naprzeciw mojego łóżka. Dla ochrony przed granatami zabezpieczyłem
je siatką na komary, pozwalającą jednak dostrzec kogoś zbliżającego się do okna. Stanowiłby
doskonały cel dla mojego rewolweru, który trzymałem pod poduszką.
Jednakże bandyci czekali z wizytą, aż wyjadę z Prostynia. W moim barze zrobili takie
spustoszenie, że nie byli w stanie nic innego ukraść poza moją ulubioną starą kurtką
myśliwską.
Ówczesnemu premierowi generałowi Sikorskiemu zwróciłem uwagę, że podobna sytuacja
nie zachęca obcokrajowców do osiedlenia się w tym kraju i narażania się na dzikie
sąsiedztwo. Uspokoił mnie, abym się nie martwił i zapewnił, że załatwi tą sprawę. Istotnie
załatwił; gdy wróciłem do Prostynia, policja zdążyła już zabić pięciu bandytów i odzyskała
moją starą kurtkę, choć ta nie nadawała się już do noszenia. Odtąd nie miałem kłopotów z
bandytami.
Myślę, że podczas pietnastoletniego pobytu na moczarach nie zmarnowałem ani jednego
dnia bez polowania, którego nigdy nie miałem go dosyć. Żyłem zdrowo i wygodnie; blisko
natury, w oddali od problemów nurtujących okres międzywojenny. Nie miałem kontaktu ze
sprawami świata, które, muszę przyznać, nie interesowały mnie. W Prostyniu odkryłem
pasję czytania, na które dotąd nie miałem czasu, a jeszcze mniej ochoty. Nauczyłem się
posługiwać jednym okiem i stwierdziłem, że siedząc przy odpowiednim świetle mogę
kontynuować edukację zarzuconą od czasów wyjścia z Balliol.
Czytałem co się dało, lecz najbardziej odpowiadały mi książki przygodowe, z których moją
ulubioną była powieść Burnham’a o niezbyt pasującym tytule - Scouting on Two Continents.
Odkryłem w sobie zamiłowanie do poezji, lecz jedynie posiadającej rym i rytm - takiej jak
utwory Rudyarda Kiplinga i Adama Lindsay Gordona. Na muzyce znałem się na tyle, aby
odróżnić czy mi się podoba, czy nie, i czy nie wpędza mnie w melancholijny nastrój. Polska
muzyka przepojona jest beznadziejnym smutkiem.
Radia nie słuchałem nigdy; teatr - z wyjątkiem komedii muzycznych czy cyrku, nudził
mnie. Nie cierpię zawodowego aktorstwa z jego udaną szczerością - potrafi mnie wpędzać w
ponury nastrój, dopatrujący się hipokryzji w zachowaniu całego świata.
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Odwiedzając Anglię, dwukrotnie zastałem kraj pogrążony w kryzysach, które według
opinii europejczyków zatrząsły jego fundamentami.
Pierwszy z nich był krachem finansowym po dewaluacji funta w 1931 roku - w okresie,
gdy Amerykę ogarnęła fala masowej histerii i nagminnych samobójstw. Oczekiwałem, że
zastanę kraj pogrążony w depresji. Lecz wszedłszy do klubu, ujrzałem spokojnie siedzących
gości, wymieniających uwagi typu: ‘Cóż,.. tej zimy nie pojedziemy za granicę.’. Być może,
panika istniała w kręgach finansjery, lecz gdzie indziej nie było jej widać. Zimna krew
brytyjska potrafiła zachować pełen godności spokój.
Po raz drugi przyjechałem dzień po abdykacji Edwarda VIII. Cała Europa już od miesięcy
rozbrzmiewała teatralnym szeptem plotek. W Anglii rzadko się słyszało jakąś wzmiankę na
ten temat. Powszechnie uważano: ‘Stało się. Minęło... Niech żyje król.’
Nic dziwnego, że przychylni cudzoziemcy uważają Anglię z jej umiarem, utyskiwaniem i
wolnością przekonań, za spokojną przystań zmąconą jedynym felerem – nieznośnym
klimatem.
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ROZDZIAŁ XI

RAJ DLA MYŚLIWEGO

W Prostyniu miałem wyjątkową okazję do obserwacji fascynującej różnorodności i
osobliwości życia ptaków, a w szczególności ptactwa dzikiego. Dotąd byłem typowym
okazem sportsmena, jakiego chyba Wyndham Lewis scharakteryzował jako: ‘Wielkiego
miłośnika zwierząt. Poluje na nie w całym kraju.’ Istotnie, zbyt pociągało mnie strzelanie do
zwierzyny, aby zwracać uwagę na jej zwyczaje, czy sposób życia. Mam nadzieję, że na
moczarach Prypeci zrehabilitowałem się nieco wobec jej uroczych mieszkańców, próbując
nie tylko do nich strzelać, lecz starać się także ich poznać.
W Polsce misterium budzenia wiosny zbiega się z przylotem ptaków, zjawiających się
zależnie od gatunku o tej samej porze i w tym samym miejscu. Większość z nich, jak
krzyżówki, cyraneczki, kaczki grzechotki, rdzawogłówki, gęsi, bekasy, żurawie, bociany i
gołębie, przylatuje parami. Bociany z reguły zawsze wracają do swych dawnych
zeszłorocznych gniazd.
Pogłowie kaczek zmienia się co roku, w zależności od stanu wody w rzekach i jeziorach. Po
ostrych śnieżnych zimach napełniających strumienie topniejącym śniegiem i lodem, kaczki
powracają do swych lęgowisk tak wielkimi stadami, że dosłownie aż czarno od nich. Łagodne
zimy, na szczęście tutaj rzadkie, znacznie zmniejszają ich liczbę i wody pustoszeją.
Wiosną sezon rozpoczyna się polowaniem na kaczory i głuszce - interesującą zwierzynę,
lecz niezbyt cenioną jako trofea.
Kaczory strzela się na wabia. Wczesnym ranem myśliwi z gajowym wyruszają małym
czółnem, poprzedzającym drugą łódkę z gajowym z wabikem. Po przybyciu na miejsce łódkę
chowa się w sitowiu, a wabika umieszcza się przed linią strzału - przy zachowaniu jak
największej ciszy, gdyż kaczki krzyżówki są bardzo płochliwe. Samice służące za wabiki są
bardzo zmyślne, lecz mają fochy właściwe wszystkim primadonnom. Gdy nie są w formie,
żadna siła nie zmusi ich do wydania głosu. Zazwyczaj jednak od razu zaczynają kwakać, a
kaczory nie tracą czasu, aby roztaczyć przed nimi swoje powaby. Wystarczy kilka sekund,
aby rozgdakaną kaczkę opadło pięć czy sześć kaczorów na raz.
Kaczki-wabiki są bardzo interesującymi ptakami, różniącymi się podobnie jak ludzie
charakterem, lecz łączy je ta sama wspólna cecha – zupełny brak moralności. Rozpoznają
swoich panów z nieomylnym instynktem psa. Kiedyś zdarzyło się, że gajowemu ukradziono
jego ulubioną kaczkę. Po kilku tygodniach, odwiedzając znajomego usłyszał przeraźliwy
kwak niewidzialnej kaczki. To jego zguba, rozpoznawszy go po głosie, hałaśliwie wyrażała
swą radość.
Gdy kaczka-wabik zatnie się w milczeniu, myśliwy musi polegać na na sprycie gajowego,
potrafiącego często tak naturalnie naśladować jej głos, jakby ona sama kwakała. Za wabiki
służyły przeważnie krzyżówki. Polując na inne gatunki, musieliśmy się zdawać na kunszt
gajowego. W ten sposób strzelałem cyranki, pospolite cyraneczki, kaczki grzechotki,
płaskonoski i rdzawogłowki.
Często kaczory nadlatywały nad wodę z taką szybkością i z tak niespodziewanych
kierunków, że nie można było do nich strzelać. Trzeba było je płoszyć, aby się wzbiły w
powietrze, gdzie łatwiej było je trafić.
Atrakcja polowania w dużym stopnia zależy od okolicy - pod tym względem polska
wiosna była urzekająca. Rośliny i krzewy stroiły się w nowe zielone szaty; z wody, w
przepychu świeżych kolorów, wykwitały całe hektary irysów i jaskrów.
Wiosenne polowanie na głuszce jest kwestią upodobania; dopiero po kilku latach go
spróbowałem. Strzelanie do siedzącego ptaka, zalecającego się do bogdanki, nie wydaje się
rycerskim sportem. Przekonawszy się jednak, jak trudno jest podejść głuszca, nabrałem
apetytu na ten rodzaj polowania.
Jego urok polega na spędzeniu się całej nocy w lesie przy gorącym ognisku i wstawaniu
przed świtem, gdy las zaczyna rozbrzmiewać odgłosami jego mieszkańców. Najwcześniej
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przeraźliwie krzycząc budzą się żurawie; potem słychać klekotanie bekasów i osobliwe
dzwięki słonek, podobne do urywanego gwizdu poprzedzonego chrapnięciem. Stopniowo
budzą się większe śpiochy, włączając się w olśniewający kakofoniczny koncert, zwiastujący
nowy dzień. W takich momentach żal mi było każdego świtu spędzonego w łóżku, podczas
gdy na zewnątrz świat zwierząt wrzał życiem, zajęty własnymi problemami i walką o
przetrwanie.
Najbardziej zniechęcała mnie droga przez moczary po rozczepionych kłodach drzewa,
pokrytych cieńką warstwą lodu. Co prawda, szybko nauczyłem się nosić miejscowe sandały z
kory brzozowej, nakładane na stopę owiniętą kawałkiem płótna, lecz niestety....! Nigdy nie
potrafiłem zachować takiej równowagi jak tubylcy; zazdrościłem im swobody, z jaką
przeskakiwali z kłody na kłodę tak pewnie jak na równej drodze, będąc przy tym obarczeni
bagażami.
Głuszca można jedynie wykryć po dzwięku, a słychać go z odległości pół kilometra. Na
szczęście, podczas tokowania jest głuchy jak kamień i tylko wtedy myśliwy może się
poruszać. W przerwach tokowania wystarczy najmniejszy szmer, aby się poderwał i - koniec
polowania. Jeśli często przerywa, podchodzenie się przeciąga, gdyż w momencie tokowania
można przejść najwyżej trzy kroki. Poza tym, ma on irytujący zwyczaj przerywania śpiewu w
najbardziej nieoczekiwanych momentach, zmuszając myśliwego do zatrzymania się w
połowie kroku i stanięcia w niewygodnej pozycji na jednej nodze.
Przy zręcznym podchodzeniu można się zbliżyć do głuszca na dwadzieścia metrów, lecz
nawet z tak bliskiej odległości, trudno go dostrzec w bladym świetle poranka. Nie widziałem
go nawet stojąc obok drzewa, pod którym tokował. Ostatecznie, strzelając z dubeltówki z
odległości paru kroków, myśliwy jest przekonany że nie mógł chybić, lecz czeka go
upokarzające rozczarowanie. Ponieważ często zdarza się to najlepszym strzelcom, nie można
było narzekać na brak atrakcji. Na kontynencie bardzo popularnym rodzajem wiosennego
polowania jest strzelanie do przelatujących bekasów. Choć zapewniano mnie o jego
nieszkodliwości, przekonałem się, że w ciągu kilku lat liczna bekasów poważnie się
zmniejszyła. Uważam, że należałoby zakazać tego rodzaju sportu.
Gęsi i bekasy małe były przelotnymi ptakami, ukazującymi się jedynie wiosną i jesienią, w
drodze do miejsc lęgowych za kołem polarnym i z powrotem.
Jarząbki, pozbawione ducha pionierskiego i podróżniczego, zostawały z nami w lasach
wraz z wronami i głuszcami. Polowanie na jarząbka było ciekawe – przywabiał go gajowy
gwiżdżąc na kości kurczaka. Zastanawiałem się, kto wymyślił tak dziwny przyrząd.
W okresie lęgowym, kaczki dyskretnie stawały się niewidzialne. Dopiero po wylęgnięciu
się kacząt można je było ujrzeć, gdy podniecone widokiem naszej łodzi usiłowały zapędzić
swoje rodziny w przybrzeżne zarośla. Starsze kaczki próbowały odwrócić nasza uwagę,
udając zranione i trzepocąc skrzydłami tuż przed łodzią. Dopiero przekonawszy się, że
kaczęta są w bezpiecznym miejscu, odlatywały do nich.
Maj kładł przerwę polowaniom, lecz przynosił początek plagi komarów, które miejscowi
próbowali odstraszyć rozpalając ogniska przed domami, stajniami i oborami - gdyż także
bydło padało ich ofiarą, a wymiona krów tak były pokąsane, że nie można było ich doić. W
czasie żniw komary znikały, lecz na ich miejsce zjawiał się jeszcze gorszy wróg – końskie
bąki. Nawet moje ukochane moczary nie były pozbawione wad.
W czerwcu polowało się na gołębie, choć z początku miejscowi chłopi niechętnie na nie
patrzyli, będąc przeciwni zabijaniu gołębi ze względów religijnych i zabobonnych. Gdy
pewnego razu przeciąłem wole gołębia i pokazałem je chłopu, jego przesądy z miejsca się
rozwiały na widok ilości ziaren skonsumowanych przez tego ptaka.
15-go lipca zaczynał się oficjalny sezon polowania na kaczki i bekasy. Według mnie
conajmniej o dwa tygodnie za wcześnie, gdyż wtedy młode kaczki mają zbyt miękie
upierzenie i pojedyńczy śrut może zwalić je na ziemię. Dla myśliwego jest to łatwy tryumf,
lecz czeka go przykre rozczarowanie kilka tygodni później, gdy kaczkom stwardnieją pióra i
wzmocnią się skrzydła.
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Za to wczesne polowania na bekasy były wyśmienite. Była to jedyna pora na obfite
trofea, gdyż po kilku tygodniach ptaki zbierały się już do odlotu. Gdy je pierwszy raz
ujrzałem, zaskoczył mnie widok ptaków siedzących na bezlistnych gałęziach i wydających
głos podobny do beczenia kozy; dziwnie brzmiący jak na takie małe stworzenie.
Innym częstym gościem był bekas-samotnik – mało znany w Anglii. Jest on wiele
większy od zwyczajnego bekasa i różni się od niego zwyczajami i charakterystyką lotu. Ptaki
te zamieszkują suchsze tereny opodal moczarów; są tłuste, bardzo powolne, lecą prosto i są
łatwą zdobyczą dla myśliwego. Trzymają się w kupie i stanowią doskonały objekt dla
trenowania seterów i pointerów.
Polacy uwielbiają konie i są urodzonymi jeźdzcami. Choć w Polsce nieznane są polowania
konno, mieliśmy w Mankowiczach zabawną ich namiastkę – gonitwy konne. Stajenni na
koniach prowadzili charty, dając nam wspaniałe przedstawienie gonitwy za zającami, które tu
dorastają do pięciu kilo wagi; a czasem nawet za lisem lub kozłem.
Nie opanowałem miejscowej prymitywnej sztuki łapania ryb – moim rekordem był
zaledwie czterokilowy szczupak; choć siecią złowiłem szesnastokilowego. Miejscowi
wieśniacy łapią szczupaki na błyszczkę, trzymając podczas wiosłowania linkę w zębach.
Polują też z powodzeniem w zaroślach, płynąc bardzo powoli łódką. Gdy bystrym okiem
eksperta dojrzą zatrzymującego się szczupaka, cicho podpływają i zarzucają na niego koszyk
w kształcie dzwona, po czym wsadzają w jego otwór rękę i chwytają rybę. W nocy
polowaliśmy na ryby z oszczepem, płynąc łódką z łuczywem umieszczonym na jej dziobie.
Wiosłowaliśmy powoli, trzymając w ręku gotowe do użycia trójzębne oszczepy i czekając na
pojawienie się ryby. Łatwo było trafić, jeśli ryba grzecznie czekała, lecz trudniej, gdy nagle
zaczynała uciekać.
Któregoś lata złożyła mi wizytę mała, przyjacielsko usposobiona żółwica. Stałem w
ogrodzie przy płocie, gdy nagle zauważyłem ją, zdążającą w moją stronę. Zatrzymała się
niecałe dwa metry ode mnie i nie zwracając uwagi na świadka, zaczęła wygrzebywać tylnimi
nogami dziurę w ziemi o głębokości dwudziestu centrymetrów. Ostrożnie złożyła do niej
jajko, po czym zarzuciła wygłębienie piaskiem. Powtórzyła tą operację kilkanaście razy i
troskliwie przykrywszy wszystkie dziury, odeszła.
Zatknąłem w tym miejscu gałązkę i jakieś trzy miesiące później we wrześniu, wykopałem
jajka, które zaczęły już pękać. Gdy układałem je w skrzynce z piaskiem, z kilku skorupek
zaczęły wyłazić małe stworzonka. Wyglądały ślicznie, jak małe klejnociki; były doskonale
uformowane, wielkości monety. Bardzo przykro mi było, gdy wszystkie pomarły. Po
niewczasie dowiedziałem się, że należało je zostawić na miejscu – normalnie żywiły się
białkiem pozostałym w skorupkach, a wiosną same by się odkopały i pomaszerowałyby
prosto do rzeki.
Największym utrapieniem w Prostyniu były setki srok, lecz nie kwapiłem się z strzelaniem
do nich, dopóki nie zauważyłem, jak jedna z nich wydziobuje oczy kurczakowi. Wydałem im
wojnę, rozkładając jajka wypełnione fosforem - za kilka tygodni nie było po nich śladu.
Moi gajowi nigdy nie mogli pojąć, dlaczego nigdy nie widać martwych srok; lecz myślę, że
podobnie jak wszystkie chore zwierzęta, uciekają one w głąb puszczy, aby tam spokojnie
umrzeć. Ten instynkt jest wspólny wszystkim gatunkom. Być może, podobnie jak Peter Pan
sądzą, że ‘śmierć jest okropnie Wielką Przygodą’ i pragną doświadczyć jej grozy w
samotności, lub też uważają śmierć za oznakę słabości, pragnąc ją ukryć przed ciekawskimi
oczami. Kto wie? Musi jednak być jakiś powód dla afrykańskich cmentarzysk słoni, których
kości często znajduje się w najbardziej niedostępnych miejscach w buszu. Moje biedne sroki,
choć bardziej skromnego stanu, widocznie były wiedzione tym samym instynktem. Mam
nadzieję, że słonie wybaczą mi podobną lese majeste.
Na początku lata powodzie ustępują, pozostawiając wielkie obszary zalane wodą,
przyciągające niezmierne skupiska kaczek. Te tereny zwane ‘saady’, są pod ścisłą ochroną,
gdzie nikomu pod żadnym pozorem nie wolno zakłócać spokoju.
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W początkach mojego pobytu na moczarach Prypeci, polowania zapewniały jedynie
minimum wygody. Koczowaliśmy w małych szałasach zwanych ‘budansy’, zamkniętych
trzema ścianami, z czwartą otwartą na potężne ognisko rozpalane kłodami drzew.
Gdy później książe Karol odbudował domki myśliwskie, przebywaliśmy w istnym
komforcie, obsługiwani przez służbę i doskonałego kucharza.
Choć luksus nie jest rzeczą niezbędną, jedynie głupiec szuka niewygód; a w nie
sprzyjającym polskim klimacie, wygoda była jak najbardziej pożądana.
Pory roku przechodziły od tropikalnych upałów letnich do arktycznych mrozów później
jesieni. Wkrótce nauczyłem się naśladować Polaków, mistrzów w dobieraniu właściwego
ubrania do panującej pogody. W lecie nosiłem płócienne spodnie i tubylcze sandały, a w
zimie okrywałem się długim lecz lekkim futrem, nie krępującym swobody ruchów podczas
strzelania.
W końcu sierpnia zaczynały się prawdziwe wielkie polowania.
Przed polowaniem składaliśmy wieczorem rzeczy na noc w domkach myśliwskich, po
czym pocichutku podpełzaliśmy na skraj saadu , aby obserwować kaczki lecące na wieczorne
żerowiska. Porównywano hałas lecących kaczek do szrapnęli gwiżdżących nad głową, lecz
dla mnie, żaden wynalazek ludzki nie może się równać z tym wstrząsającym i
emocjonującym odgłosem świata zwierzęcego. Zawsze wywołuje on stan podniecenia,
którego nie jest w stanie zabić rutyna. Gdybym miał do wyboru tylko jeden rodzaj polowania,
bez wahania zdecydowałbym się na kaczki.
Moje uczucia co do tego pasjonującego tematu najlepiej wyraża następujący poemat:
Dzikie Ptactwo
How oft against the sunset sky or moon
I watched that moving zig-zag of sprezd wings
In unforgotten autumns gone too soon,
In unforgotten Springs!
Creatures of desolation! For they fly
Above all lands bound by the curling foam.
In misty fens, wild moors, and trackless sky
These wild things have their home
They know the tundra of Siberian coasts
And tropic marshes by the Indian seas
They know the clouds and nights, and starry hosts
From Crux to Pleiades.
Dark flying rune against the Western glow,
It tells the sweep and loneliness of things,
Symbols of Autumns vanished long ago,
Symbols of coming Springs.
PAI-TA-SHUN
Podczas gdy obserwowaliśmy lecące kaczki, gajowi zajęci byli przygotowaniem starannie
zamaskowanych stanowisk myśliwskich, jak zwykle bardzo wygodnych i wystarczająco
obszernych, aby pomieścić strzelbę, ładowacza i jego cennego sprzymierzeńca – psa.
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Kolację jedliśmy wcześnie i odrazu szliśmy do łóżek, gdyż musieliśmy wstawać między
pierwszą a drugą nad ranem, aby znaleźć się w naszych skrytkach przed świtem, gdy w
półzmroku poczną się rysować na niebie sylwetki setek, a potem tysięcy kaczek.
Najważniejszym zadaniem myśliwych było wtedy pilnowanie, aby jakiś entuzjasta nie
wyrwał się z niewczesnym strzałem. Zanim nabraliśmy doświadczenia, zdarzało się, że
pierwszy za wczesny strzał płoszył całe stado i marnował co najmniej pół godziny polowania,
zanim kaczki nie powróciły w znacznie zmniejszonej liczbie. Ustaliliśmy potem, że pierwszy
strzał należeć będzie do doświadczonego myśliwego, który potrafi wybrać właściwy moment
i ocenić, czy jest wystarczająco jasno na strzelanie.
Najgorętszym momentem polowania było pierwsze trzydzieści minut, kiedy zbieraliśmy
najobfitsze żniwo. Pamiętam, jak w tym czasie zużyłem całą torbę naboi, zabijając
dziewięćdziesiąt dwie kaczki.
Strzelanie trwało trzy - cztery godziny, a kaczek nie ubywało i zdawało się ich być tyle co
na początku, choć przerwy między przelotami stawały się coraz dłuższe i kaczki były bardziej
ostrożne. Po kilkugodzinnym odpoczynku wznawialiśmy polowanie w tym samym miejscu; z
niemniejszym powodzeniem, lecz z mniejszą ilością strzelb. Czasem samotnie polowałem
jeszcze po raz trzeci.
W dobrym sezonie można było liczyć 150 kaczek na strzelbę, lecz często strzelałem 180
sztuk, a raz nawet 213. Najtrudniej było je zbierać - kolczaste zarośla o wysokości do trzech
metrów otaczające saady, oraz lodowata woda stanowiły skuteczną zaporę dla
najdzielniejszych psów. Początkowo miałem tylko jednego psa, czarnego labradora, którego
miejscowi zwali Czarnym Diabłem. Spisywał się doskonale, lecz był zbyt wielki i ciężki, aby
go przewozić chybotliwym czółnem. Później używaliśmy springer spanielów, które okazały
sie idaelne do polowania na kaczki. Tak jak przedtem traciliśmy połowę ubitej zwierzyny, tak
teraz odzyskiwaliśmy prawie wszystkie trofea.
Prawdziwą sztuką było dokładne zliczenie ubitych ptaków; a nic bardziej nie irytuje jak
optymistyczny myśliwy, tracący czas gajowych i psów na poszukiwanie mitycznych trofeów!
Uważam, że najlepszy czas na polowania jest po 10-tym pażdziernika, gdy krzyżówka jest
w pełnym upierzeniu i można ją odróżnić od kaczora, który jest głównym celem myśliwego.
Polowania trwały do pierwszych mrozów, ścinających prawie cały teren saadów, oprócz
małych niezamarzniętych enklaw. Kiedyś późną jesienią gajowy dał mi znać o wolnym od
lodu saadzie, w którym ustrzeliłem sto osiemdziesiąt kaczek i zatrzymałem się dopiero
widząc, że psy nie zdołaja wyciągnąć wszystkich z lodowatej wody. Kaczki uparcie
powracały na miejsce, nie znajdując innego miejsca wolnego od lodu.
Zaczynając karierę myśliwską na moczarach, używałem zwykłe 12-kalibrowe dubeltówki i
śrut nr. 6; a skończyłem na parze 12-kalibrowych strzelb –strzelających nabojami 2.75 do 3
cali. W końcu sezonu używałem śrutu nr.2, gdyż jedynym efektem drobniejszego był odgłos
trafionego ptaka i nic poza tym.
Choć z mojej dubeltówki padło ponad 20,000 kaczek, nie uważam się za eksperta –
najwyżej za doświadczonego, jeśli nie zręcznego myśliwego.
Jesienią polowaliśmy także z nagonką na jarząbka, którego trudno było trafić, gdy
przelatywał nad niezadrzewionymi ścieżkami w lesie. Niemniej uciążliwe było polowanie na
BLACK-GAME , które wymagało długiego podchodzenia z psami, lecz wynagradzało
wysiłki znakomitym mięsem. W suchszych latach czasem urozmaicała naszą dietę kuropatwa;
lecz z początkiem grudnia całe ptactwo z wyjątkiem głuszcy, BLACK-GAME i jarząbków
znikało z moczarów, ukrywając się na zimę w cieplejszych lasach.
Gdy książę Karol oddziedziczył dobra w 1921 roku, oceniano tam liczbę łosi na osiem
sztuk. W 1939 roku, dzięki stworzeniu odpowiednich spokojnych warunków, które
przyciągały łosie z okolicy, liczba ich w majątku księcia wzrosła do ośmiuset sztuk. Łosie
strzelano na jesieni – jedynie w okresie rui. Ich łby z rogami stanowiły najpiękniejsze trofea
w Europie, zdobywając przed wojną większość nagród na Wystawie Myśliwskiej w Berlinie.
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Wystawie patronował w swym operetkowym stroju Goering, który przy braku innych
zalet był zapalonym myśliwym.
Wraz z śniegiem zjawiały się wilki, których ślady łatwo odnajdowali gajowi i organizowali
na nie polowania. Po ich zlokalizowaniu, gajowi otaczali teren sznurem przetykanym
kolorowymi wstążkami. Z jakichś powodów znanych jedynie wilkom, te upstrzone
chorągiewkami sznury wzbudzały w nich taką obawę, że nigdy nie odważały się wyjść z
oznaczonego terenu. Myśliwi zbierali się po jednej stronie zamknięcia, po czym usuwano tam
sznur i napędzano wilki na strzał. Wieśniacy cieszyli się z każdego zabitego wilka;
wyrządzały im wiele szkód i porywały bydło.
Wilk pięknie wygląda w swej szacie zimowej i stanowi cenne trofeum, a jego futro
doskonale się nadaje na dywanik. Z natury jest tchórzliwy i najczęściej nie odważa się
atakować, o ile nie zostanie przyparty do muru. Zdarzyło się kiedyś, że wilk zaatakował
dzieci pilnujące bydła. Gdy próbowały go przegnać, pogryzł pięcioro z nich i wszystkie
umarły na wściekliznę. Zaraza ta, jedna z najstraszniejszych plag Polski, była też
najgroźniejszym wrogiem naszych psów.
Zimą wielkim wydarzeniem były polowania na dziki, zaplanowane do najdrobniejszych
szczegółów, na podobieństwo kampanii wojennej. Entuzjaści polowań na dziki z oszczepem
oburzają sie na strzelanie do nich, nie mogąc zrozumieć, dlaczego nie poluje się na nie konno.
Oczywiście w terenie leśnym pokrytym trzęsawiskami, nie sposób poruszać się konno i gonić
za dzikami.
W Mankiewiczach w polowaniu na dzika brało udział siedmiuset naganiaczy, ustawionych
po obu stronach lasu. W środku ustawiali się myśliwi, na których napędzano dziki
naprzemian z jednej strony w drugą. Byłem świadkiem jednego tylko polowania, na którym
ustrzelono sto czterdzieści siedem dzików. Była to dosłowna jatka, podczas której ze
wszystkich stron gwizdały kule. Jako forma sportu, nie przemawia do mnie takie polowanie;
jednakże jest konieczne, gdyż dziki niszczą wiele pól uprawnych. Polacy są doskonałymi
strzelcami i miło było patrzeć, jak kładą galopujące dziki.
Czasem nagonka napędzała lisa lub niedzwiedzia. Rzadkie w tych stronach niedzwiedzie
były pod ochroną i starano się je zachęcić do osiedlenia się w majątku. Wieśniacy woleli by
je zabijać, gdyż kradły im miód, lecz musieli się stosować do nakazu. Pewnego razu gajowi
znaleźli łosia zabitego przez niedzwiedzia. Wydedukowali, że niedzwiedz musiał skoczyć z
drzewa na łosia i powalić go.
Zastanawiano się, co robiliśmy z masą ustrzelonej zwierzyny. Jednakże przy dwustu
gajowych zatrudnionych w majątku Karola Radziwiłła i ich rodzin, nic się nie marnowało. W
odróżnieniu od angielskich gajowych, polscy leśnicy nie mieli awersji do dziczyzny. Można
zrozumieć niechęć do zjadania zwierząt, które się hoduje i strzeże, lecz w Polsce gajowi byli
zbyt głodni, aby się przejmować podobnymi skrupułami. Dla nich mięso było rzadkim
luksusem. Łoś, czy kaczka stanowiły pożądane urozmaicenie ich monotonnej diety, jaką była
kasza.
Być może, za dużo uwagi przywiązuję do ilości trofeów tych pamiętnych polowań w
Polsce, podczas gdy dla prawdziwego myśliwego wiele więcej znaczy ich jakość. Piękno dnia
i okolic; przyjaciele, a nawet zręczny pies potrafią bardziej zapaść w pamięć, niż ilość
strzałów.
Najpiękniejszymi momentami w Prostyniu były późne wieczory, gdy stojąc samotnie koło
domu, wyczekiwałem spokojnej ciszy zapadającej nocy, utrudzonej czarami dnia i
przynoszącej ulgę jego znojowi.
W 1939 roku do Prostynia przyszli bolszewicy, zabierając wszystko co posiadałem:
dubeltówki, strzelby, wędki, ubranie i meble. Nie zdołali mnie jednak pozbawić wspomnień.
Zachowałem je i ciągle przeżywam je na nowo.
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. ROZDZIAŁ XII

BURZA WYBUCHA

.
Wydarzenia roku 1938, oraz niepewny monachijski ‘pokój naszych czasów’, odbiły się
echem nawet w mojej pustelni w Prostyniu. W tym czasie już wiedzieliśmy, że Polska będzie
punktem węzłowym przyszłej wojny. Wysłałem list do Głównego Inspektora Sztabu
Generalnego Lorda Gorta, zapytując, czy w wypadku wojny mógłby mnie zatrudnić.
Odpowiedz jaką otrzymałem, była wymijająca i całkowicie zniechęcająca. Oczywistym było,
że nie ma zamiaru skorzystać z mojej propozycji.
W lipcu 1938 roku niepodziewanie wezwano mnie do Ministerstwa Wojny i zapytano, czy
nie zechciałbym objąc dawnej funkcji szefa Brytyjskiej Misji Wojskowej. Byłem uradowany;
wiedziałem że nominację tą zawdzięczam przyjacielowi, generałowi Beaumont Nesbittowi.
Był on w tym czasie szefem wywiadu wojskowego. Przebywał w Polsce z misją Lorda
d’Abernon’a; gościł u mnie w Prostyniu i wiedział, że moje dobre obeznanie z krajem i
przyjacielskie stosunki z Polakami mogą się przydać.
Z ulgą przyjąłem wiadomość, że mam znów zajęcie; zamówiłem mundur, z którego
odebraniem na czas miałem kłopoty. Wróciłem do Polski w o wiele lepszym nastroju, niż z
niej wyjechałem.
22-go sierpnia w południe, wróciwszy z polowania z sześćdzięciu bekasami, siedziałem
paląc fajkę i marząc o dociągnięciu do setki, gdy wypoczynek przerwał mi przyjazd posłańca
z pilnym zleceniem, aby zadzwonić do Warszawy. Śpiesznie udałem się do Mankiewicz,
wykręciłem numer i okazało się, że to ambasador brytyjski prosi mnie o niezwłoczne
spotkanie w Warszawie.
Ponieważ jedyny pociąg już odszedł, książe Radziwiłł uprzejmie udostępnił mi swój
samochód. Spakowawszy mundur, nie przebierając się odjechałem wcześnie rano, nie mając
nawet czasu na rozglądnięcie się po raz ostatni.
Pojechałem prosto do ambasady, gdzie po raz pierwszy spotkałem się z ambasadorem Sir
Howardem Kennard. Miał on opinię człowieka o trudnym charakterze; co prawda nie miałem
okazji się przekonać, czy zasłużył na taką reputację, lecz z miejsca poznałem się na jego
zaletach i zdolnościach. Nikt bardziej od niego nie przysłużył się Polakom. Miał bardzo
sprawnego pomocnika - radcę Clifford Nortona, który obecnie jest naszym ambasadorem w
Atenach. Jego żona była orędowniczką sprawy polskiej, zyskując sobie wdzięczność i
przywiązanie Polaków. Sir Howard Kennard odrazu wprowadził mnie w sedno sprawy.
Zrozumiałem, że wojna nie jest kwestią tygodni, lecz dni.
Hitler był zdecydowany na wojnę. Był przygotowany i nic nie mogło go przed nią
powstrzymać, lecz z właściwą sobie diabelską przebiegłością usiłował zepchnąć winę na
swoją ofiarę. Czynił to tak udanie, że wyprowadził w pole naszych ludzi w Berlinie. Aby
ułagodzić Hitlera, nasz rząd wymusił od Polaków opóźnienie ich moblizacji, starając się
uniknąć akcji, która mogłaby być poczytana została za prowokację.
Następnego dnia 24-go sierpnia poszedłem na spotkanie z marszałkiem Śmigłym-Rydzem,
głównym dowódcą armii polskiej. Śmigły-Rydz był dowódcą armii w 1924 roku. Piłsudski
który miał do niego słabość, mianował go swoim następcą. Nominacja ta musiała być
wyrazem uznania za jego lojalność i prawy charakter - nie myślę, że grały tu rolę jego
zdolności, nie dorastające do narzuconej mu odpowiedzialności. Rozmyślnie używam słowa
‘narzuconej’, gdyż oddając mu sprawiedliwość, on sam jej nigdy nie poszukiwał.
Śmigły-Rydz nie miał złudzeń co do nieuchronności wojny. Stanowczo jednak nie
zgadzałem się z jego koncepcją walki z Niemcami w momencie przekroczenia granicy
Polski. Tereny po zachodniej stronie Wisły sprzyjały czołgom o każdej porze roku, a
szczególnie po obecnej długotrwałej suszy, w której nawet rzeki przestały być naturalną
przeszkodą. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak Polacy zdołają powstrzymać napór niemiecki
w warunkach tak sprzyjających napastnikowi. Śmigły-Rydz nie dał się przekonać, upierając
się, że wycofanie wojsk z nad granicy byłoby poczytane mu za tchórzostwo - musi więc
utrzymać tam pozycje bez względu na koszty i konsekwencje. Próbowałem go także namówić
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na wysłanie floty wojennej z Bałtyku, gdzie mogłaby się znależć w pułapce. Ponownie
spotkałem się z odmową. Jego postawa faworyzująca bohaterstwo kosztem rozsądku zdawała
mi się zdecydowanie krótkowzroczna, lecz ostatecznie przełamałem jego objekcje co do floty.
Udało się jej wydostać z Bałtyku i później okazała swoją wielką wartość.
W Warszawie dawały się odczuć echa kryzysu politycznego; jak zwykle w przededniu
wojny. Ulice zatłoczone były niespokojnymi i podekscytowanymi tłumami. Rozładowanie
emocji miał przynieść dopiero wybuch wojny.
Przez całą noc przez miasto przetaczały się wojska – artyleria, kawaleria, piechota; ulice
dzwięczały monotonnym rytmem marszu.
Polacy okazywali wielką pewność siebie, czego niestety nie mogę powiedzieć o sobie.
Wieczór 31-go sierpnia spędziłem na kolacji ze znajomymi, których prawie przemocą
namówiłem na wysłanie dzieci z Warszawy.
1-go września Hitler uderzył na Polskę z precyzyjną dokładnością, niszcząc w ciągu kilku
godzin wszystkie polskie lotniska. Polskie Lotnictwo praktycznie zostało uziemione, choć
tak czy inaczej niemieckie samoloty i lotnicy miały kolosalną przewagę w ilości maszyn i
wyszkoleniu załóg. Nawet nietknięte lotniska niewiele by Polakom pomogły.
Tego dnia Niemcy zbombardowali Warszawę. To pierwsze, celowe bombardowanie
ludności cywilnej ukazało nowe zmienione oblicze wojny – pozbawione romantyzmu i
chwały, gdzie zamiast żołnierzy zrywających się do boju, widziało się trupy kobiet i dzieci.
Polacy opierali się bohatersko przeważającym siłom niemieckich czołgów i piechoty, lecz
bez należytego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów, żadna siła ludzka nie była w stanie
ich powstrzymać. Niemcy parli naprzód. Co dziwne jednak, pociągi wciąż chodziły Szwabom nie udało się przerwać komunikacji.
Anglia nie mogła wiele pomóc, lecz pogorszyła jeszcze sytuację, wysyłając całkowicie
bezużyteczne i niezmiernie irytujące samoloty bombardujące nieprzyjaciela ulotkami, które
ani Niemcom nie zaszkodziły, ani nam moralnie nie pomogły. Wołaliśmy o bomby, nie o
umoralniające świstki papierków. W sztuce propagandy Anglia była o kilka lat spóźniona.
Nawet walcząc o życie, Polacy nie potrafili wznieść się ponad swoje zamiłowanie do intryg
politycznych; narażając wojsko na straty bezmyślnymi fochami. Z przyczyn politycznych nie
dali szarży generałowi Sikorskiemu, zwlekali z nominacją Sosnowskiego, jednego z
najzdolniejszych generałów polskich i jedynego, który później pobił Niemców w bitwie koło
Lwowa.
Opuściliśmy Warszawę czwartego czy piątego dnia wojny, ewakuując personel ambasady,
francuską i naszą misję wojskową. Początkowo mój personel składał się z pułkownika Colin
Gubbinsa - pierwszego oficera sztabowego; majora Roly Sworda –drugiego oficera, oraz
oficera konsularnego pułkownika Shelly. Teraz misja powiększyła się o oficerów - tłumaczy
zatrudnionych w Polsce i sąsiednich krajach, dochodząc do około dwudziestu osób. Moim
nieodstępnym towarzyszem był znakomity oficer kapitan Perkins. Miał barwne życie najpierw w marynarce handlowej, potem w Galicji, gdzie zajmował się interesami. Później
znalazł zatrudnienie w specjalnym departamencie wywiadu, gdzie jego znajomość języka
polskiego i kraju okazały sie bardzo cenne.
Z Warszawy wyjechaliśmy nocą, udając się w kierunku Brześcia Litewskiego. Podróż
hamowały tłumy uchodźców. Po raz pierwszy widziałem wędrówkę mas ludności, wlokących
się po drogach nie wiadomo dokąd, ciągnąc lub popychając najdziwaczniejsze środki
transportu; kurczowo ściskając dzieci i żałosne tobołki. Na szczęście, podczas tego odwrotu
Niemcy nigdy nie bombardowali nocną porą, inaczej straty byłyby przerażające.
Następnego dnia zatrzymaliśmy się w małej wiosce, gdzie otrzymaliśmy zwykłą dzienną
dozę bomb. Zginęła tam pani Shelley, towarzysząca mężowi w ewakuacji.
Było wśród nas wiele sekretarek i urzędniczek z różnych instytucji. Po raz pierwszy
przekonałem się, że na wojnie kobiety nie tylko nie są zawadą, lecz cennym materiałem.
Nawet najtrudniejsze warunki nie potrafiły zatrzymać je w pracy.
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Nie pofrafię wyrazić uznania, jakie się im należy za ich pomoc. Nie byłem pierwszym ani
ostatnim mężczyzną w tej wojnie, nie doceniającym dzielności i determinacji kobiet.
Wywiad niemiecki pracował znakomicie. Mały przykład: pewnego dnia przyjechawszy do
miasteczka, wysłałem do burmistrza oficera z prośbą o przygotowanie kwater. Powiedziano
mi że są już załatwione, na podstawie informacji otrzymanej z radia niemieckiego.
Po przyjeżdzie do Brześcia Litewskiego, poszedłem się zobaczyć ze Śmigłym-Rydzem.
Poprosił mnie, abym spróbował uzyskać pomoc od Anglii. Oczywiście nic się nie dało zrobić;
zaczęliśmy stopniowy odwrót w stronę granicy rumuńskiej. Przed ostatnim przystankiem w
drodze, podniosła nas na duchu wiadomość o Sosnowskim, który stoczył jedyną i ostatnią w
tej wojnie zwycięską bitwię. Przez dzień żyliśmy iluzją, że uda się w Polsce utworzyć
przyczółek obrony, podobnie jak w Belgii w wojnie 1914-18 roku. Ten skrawek ziemi stał się
dla nas symbolem oporu, lecz wejście Rosji do wojny rozwiało iluzje. Dla Polski wejście to
było równie nieoczekiwane, jak katastrofalne; znalazła się w obcęgach, zaciskanych przez
dwu potężnych wrogów.
Słyszeliśmy o mobilizacji rosyjskiej, lecz nie przypuszczliśmy, że Rosja może nas
zaatakować. Przekraczając granicę, Rosjanie głosili że przychodzą w przyjaznych zamiarach,
aby się zbratać z naszymi żołnierzami. W rozpaczliwym położeniu w jakim się znaleźliśmy,
trudno się dziwić, że chętnie w to wierzyliśmy, tak że ich obecność w strefie przygranicznej
niezbyt nas przejęła. W dniu wejścia Rosjan udałem się ponownie do Śmigłego-Rydza z
zapytaniem, co zamierza robić. Oświadczyłem, że jeśli ma zamiar pozostać i walczyć na
polskiej ziemi, zostanę przy nim zatrzymując kilku oficerów, a resztę wyślę do domu przez
Rumunię. Śmigły-Rydz zdawał się cierpieć na brak decyzji. Podziękował za ofertę i
oświadczył, że jak dotąd intencje Rosjan nie są jasne, lecz gdy się wyklarują, poweźmie
decyzję i da mi znać. Odpowiedz ta nie wzbudziła w mnie zaufania, powiedziałem więc, że
zostawiam w jego kwaterze oficera, aby uniknąć zwłoki w przekazaniu mi informacji.
Zostawiłem przy nim księcia Pawła Sapiehę.
Przed upływem godziny książe Paweł wrócił z zadziwiającą wiadomością, iż marszałek
zdecydował się na opuszczenie Polski i przejście przez granicę rumuńską.
Większość Polaków nigdy nie wybaczy Śmigłemu-Rydzowi tej decyzji porzucenia wojska.
Choć zdawałem sobie sprawę, że nie nadawał się on na stanowisko naczelnego wodza armii
polskiej, nigdy bym nie przypuścił, że zrzeknie się swych obowiązków i w popłochu ucieknie
dla ratowania własnej skóry. Jego zachowanie było w jaskrawej sprzeczności z opinią, jaką
sobie wyrobiłem o Polakach. Trudno wyrazić uczucia, jakie mną wtedy opanowały.
Nasza misja stała się bezużyteczna; spakowaliśmy się i wyruszyliśmy samochodem w
stronę odlegej o około dwadzieścia kilka kilometrów granicy rumuńskiej. Z powodu natłoku
uchodźców, trzy godziny zajęło nam, aby się do niej przedostać.
Nad granicą przebraliśmy się w cywilne ubrania, wjechaliśmy do Rumunii i ruszliśmy
samochodem do Bukaresztu. Cały kraj zdawał się roić od niemieckich agentów, znających
naszą tożsamość. Na postojach po drodze policja rumuńska zapraszała nas do zamkniętych
parkingów, z których na pewno nie wyszlibyśmy wolni.
Drugiego dnia po opuszczeniu Polski dotarliśmy do Bukaresztu. Od razu pojechałem
zobaczyć się z brytyjskim posłem Rex Hoare’m, który był moim przyjacielem. Choć
niewątpliwie był zadowolony widząc mnie całym, zakłopotany był moim statusem
polityczym. Nasze stosunki z Rumunią były niepewne, a wpływy niemieckie bardzo silne.
Rumuni na pewno wiele by zyskali, wydając mnie Niemcom, czy choćby aresztując.
Na szczęście, ocaliła mnie osobista przyjaźń Hoare’a z rumuńskim premierem. Choć
premier nie zezwolił mi na lot prywatnym samolotem Artura Forbesa (obecnie lorda
Granarda), który akurat znalazł się w Budapeszcie, zgodził się na mój wyjazd pociągiem.
Wydostałem się za pomocą sfałszowanego paszportu chyba w ostatniej chwili, jako że tego
samego ranka premier został zamordowany.
Zatrzymałem się w Paryżu. Nasz attache wojskowy zaprosił mnie na lunch do Ritza, gdzie
spotkałem kilku przyjaciół. Byli zgorzkniali i mieli pretensje do Anglii za jej upór w
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wypowiedzeniu Niemcom wojny z chwilą zaatakowania Polski. Francuzi, realistyczni jak
zwykle, nie mogli pojąć, dlaczego pozwoliliśmy się wplątać w sojusz z Polską, której z
powodów geograficznych nie byliśmy w stanie przyjść z pomocą. Francuzi uważali, że
Polska nie walczyłaby, gdyby Anglia nie wypowiedziała wojny. Było to dalekie od prawdy,
lecz Francuzi nie rozumieli polskiej mentalności; inaczej wiedzieliby że Polacy za swój kraj
gotowi byli walczyć nawet z całym światem.
Zbulwersowany postawą Francuzów, po kilku godzinach pobytu w Paryżu odleciałem do
Londynu, zastanawiając się, co zastanę w Anglii.
Udałem się wprost do Ministerstwa Wojny na rozmowę z generałem Ironside, który przejął
stanowisko Inspektora Genralnego po Lordzie Gort.
Powitał mnie uwagą: ‘Cóż, nie spisali się twoi Polacy!’ Uważałem uwagę za
przedwczesną i odpowiedziałem; ‘Zobaczymy, jak się inni spiszą’. Sytuacji w jakiej znalazła
się Polska , nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, jeśli tam nie był. Niemcy całymi latami
gotowali się do wojny, która po raz pierwszy ukazała światu potęgę wielkiej
zmechanizowanej armii. Była to konfrontacja zbrojnej potęgi Niemiec z masą ludzką; jeśli
samo bohaterstwo mogłoby ocalić Polskę, historia potoczyłaby się inaczej. W tych
okolicznościach byłem przekonany, że ani my, ani nasi alianci nie możemy odmówić im
chwały.
Miałem jeszcze kilka spotkań w Ministerstwie Wojny relacjonując wrażenia z kampanii
polskiej, a następnie konferencję z Lordem Halifaxem w Minsterstwie Spraw Zagranicznych.
Zostałem zaproszony wraz a Lordem Hankey i Sir John Simonem na obiad przez premiera
Neville Chamberlaina, który był niezmiernie ciekawy, jak skuteczne okazały się ulotki
propagandowe! Niezbyt podobała mu się moja odpowiedz.
W Anglii dowiedziałem się potem, że Rosjanie przekroczywszy granicę na północnymwschodzie, poszli prosto na Mankiewicze i Prostyń. Zastali tam mojego służącego James’a i
starego lokaja Matthew. Wypytywali o moje miejsce pobytu. James odpowiedział, że
poszedłem na wojnę. Rosjanie ostrzegali go przed konsekwencjami zatajenia prawdy.
Podobnie zresztą jak i wielu Polaków, Rosjanie wyobrażali sobie, że zamieszkałem w
Prostyniu wyłącznie, aby się zajmować szpiegowstwem. Nikt z nich jednak nie był w stanie
powiedzieć, co mógłbym wyszpiegować w tych odludnych moczarach, zamieszkałych
jedynie przez ptaki i zwierzęta.
Przekonawszy się po rewizji, że mnie tam istotnie nie ma, traktowali Jamesa i Matthew
całkiem przyzwoicie; żywili ich i opłacali, a po kilku miesiącach odesłali ich do Anglii.
Moje doczesne dobra zostały starannie zapakowane i podobno wysłane na przechowanie do
muzeum w Mińsku. Ponieważ jednak Niemcy spalili je na samym początku wojny z Rosją,
więcej o nich nie słyszałem.
Choć uważam, że nie należy się przywiązywać do rzeczy, aby nie panowały nad
właścicielem, żal mi było straty strzelb i starych ubrań myśliwskich. Mam nadzieję, że żaden
sowiecki komisarz nie paraduje w mojej futrzanej kurtce.
Obok gorzkiego smaku porażki, kampania polska ukazała mi kilka nowych trendów
sztuki wojennej. Po pierwsze – ostrzeżenie, że przy szybkości i ruchliwości
zmechanizowanej wojny, bardzo łatwo jest dostać się do niewoli. Po drugie – nowo zdobytą
władzę nad powietrzem i terroryzującą skuteczność bombardowania, z której pełnych
możliwości nie zdajemy sobie jeszcze sprawy. Po trzecie – zrozumienie prawdziwego sensu
zagadkowego określenia ‘Piąta Kolumna’.
Piata Kolumna jest najbardziej niebezpiecznym przeciwnikiem, którego można wyczuć,
lecz nie można ujrzeć. Służą jej najohydniejesze kreatury, zwracające się przeciw własnym
rodakom; kochające pieniądze i władzę bardziej niż honor. Fakt, że tą brudną broń należy
traktować na serio, został udowodniony naszym kosztem w wielu opanowanych krajach. Piąta
Kolumna jest szybko rozprzestrzeniającym się rakiem, wżerającym się w serce kraju. Cudem
uniknęliśmy tej zarazy w Wielkiej Brytanii.
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ROZDZIAŁ XIII

PECH KAMPANII NORWESKIEJ

Wkrótce po powrocie dowiedziałem się, że Tom Bridges jest w sanatorium w Brighton.
Pojechałem go odwiedzić i zastałem go poważnie chorego na chroniczną anemię. Ze
smutkiem uświadomiłem sobie, że życie tego zawsze żywego i pełnego wigoru człowieka
dobiega końca. Niedługo po rozstaniu ze mną we Francji w 1917 roku, stracił nogę i porzucił
czynną służbę wojskową. Miał ulubionego małego lewka; pierwsze jego słowa po odzyskaniu
przytomności po operacji amputacji nogi, były: ‘Mam nadzieję, że daliście moją nogę
lewkowi.’ Pełnił wiele pół-dyplomatycznych funkcji: jedną z nich jako nasz przedstawiciel w
misji Balfoura do USA, a ostatnią jako generalny gubernator w Australii, gdzie mógł w pełni
oddawać się swoim towarzyskim skłonnościom.
Pewna przypadłość zmusiła mnie do pobytu w szpitalu, gdzie opanowało mnie uczucie
niewiary we własne siły i zwątpienie. Bardzo nurtowała mnie sprawa znalezienia jakiegoś
zajęcia, gdyż wiedziałem, że niektóre osobistości w ministerstwie wojny uważają mnie za
skończonego. Jak słyszałem, jeden z tych czarusiów utrzymywał, że Carton de Wiart pcha się
z powrotem do wojska, aby zasłużyć na dalsze ordery. Prześladowała mnie także wizja
komisji lekarskiej, która zawsze dawała mi odczuć, jakbym był pozbijany gwoździkami i
powiązany w całość sznurkami.
Tom Bridges wysłał do mojego szpitala znajomego, aby wybadać co myślę o ogólnej
sytuacji. Usłyszałem od niego, że koniec Toma jest bliski i że chociaż on sam musi zdawać
sobie sprawę ze swego stanu, nie traci zainteresowania rozgrywającymi się ważnymi
sprawami. Nie zobaczyłem go już nigdy, gdyż umarł kilka dni później. Jeśli prawdą jest
powiedzenie ‘nie umiera się, dopóki się żyje w pamięci przyjaciół’, Tom jest ciągle z nami.
Odczułem wielką ulgę, gdy generał Ironside powierzył mi dowództwo 61-ej dywizji drugo-liniowego terytorialnego oddziału Midlandu, który przejąłem od generała R.J. Collinsa,
póżniejszego komandanta Akademii Sztabowej. Przedstawiciel Wojskowej Służby Zdrowia
powiedział, że muszę przejść przez badania, na co odparłem, że kilka tygodni przedtem w
Polsce uznano mnie za zdolnego do służby; po cóż więc ma tracić cenny czas na powtórne
badania!
Moja kwatera była w Oksfordzie - rozśmieszyło mnie wspomnienie, że czterdzieści lat
wcześniej uciekłem stamtąd, aby uniknąć wyrzucenia.
Podległy mi teren rozciągał się od Birmingham do Portsmouth i od Cheltenham do
Reading, lecz wystarczyły mi dwa tygodnie, aby pokonać tą przestrzeń i poinformować
oddziały, czego od nich oczekuję.
Choć zima ta, określana później mianem ‘Nudnej Wojny’ była w Europie niepokojąco
statyczna, dla nas oznaczała wytężone szkolenie i pospieszne dozbrajanie się. Nie byliśmy w
pełni świadomi istniejącej stagnacji. Francja, pogrążona w zadufanej apatii, łudziła siebie i
aliantów Linią Maginota,. Ja osobiście także nie miałem pojęcia, gdzie się ona zaczyna i
gdzie kończy. Wyobrażałem ją sobie poteżną, ciągnącą się majestatycznie od jednej granicy
do drugiej, aż do samego morza. Przeżyliśmy szok, gdy ostatecznie okazało się, że Linia
Maginota urywa się nagle w miejscu, gdzie objechać ją może lada chłopak na rowerze!
Podobnie jak cały świat, pokładaliśmy wielką wiarę w Armii francuskiej, wierząc w jej
niezwykłą siłę i jej nowoczesne wyposażenie. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że toczy ją
śmiertelna choroba, znana we Francji jako Le Cafard, która w końcu zniszczy samą istotę
wojska – ducha walki. Francuzki także były nią dotknięte - pozbawione pracy, mężów,
synów, czy kochanków. Znużenie było kompletne.
W kwietniu 1940 roku pojawiła się na scenie sprawa Norwegii. Wiadomo było, że Niemcy
wywierają silną presję na Norwegię, lecz nie wiedzieliśmy, czy potrafi się ona jej
przeciwstawić.
W tym czasie wojna odbywała się głównie na morzu, gdzie zgodnie z tradycją nasza flota
dzielnie się spisywała. Uwagę publiczną poruszył czyn kapitana Viana (obecnie admirała Sir
Philipa), dowódcy niszczyciela Cossack, który z precyzyjną dokładnością zaplanował akcję
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na Altmarka. Ten niemiecki krążownik pomocniczy został uziemiony na wodach
terytorialnych Norwegii, a w jego zaszczurzonych lukach kapitan Vian odnalazł 299 jeńców
brytyjskich, wziętych do niewoli na Południowym Atlantyku przez krążownik Graf Spee.
Wkrótce po pierwszym lądowaniu Niemieckim w Norwegii, odpowiedzieliśmy na nie
szarmanckim niewypałem w Narwiku. Pewnej nocy powiadomiono mnie telefonicznie, abym
się stawił w ministerstwie wojny. Przyszło mi na myśl, że może to mieć związek z
Narwikiem; tym bardziej, że nigdy w tym kraju nie byłem i nic o nim nie wiedziałem.
Istotnie, chodziło o Norwegię – kazano mi tam natychmiast jechać i objąć dowództwo
Centralnego Norweskiego Korpusu Ekpedycyjnego. Niestety, nie mogłem zabrać swojej 61-ej
dywizji, gdyż Korpus miał się składać z brygady i kilku oddziałów oddelegowanych z
Dowództwa Północnego, oraz sił francuskich w postaci strzelców alpejskich pod
dowództwem generała Audet. Oddziały te miały się skierować do Namsos.
Nie miałem czasu na dobranie własnego personelu, uważając że ważniejszą sprawą jest
moja obecność na miejscu w chwili przybycia wojsk. Mój adjutant Neville Ford był na
urlopie, zabrałem więc na jego miejsce kapitana Elliota, który w brygadzie miał pełnić
funkcję jednego z majorów.
Po otrzymaniu rozkazu, następnego dnia - 13-go kwietnia poleciałem do Szkocji. Tej samej
jeszcze nocy mieliśmy lecieć do Norwegii, lecz z powodu burzy dopiero rano odlecieliśmy na
pokładzie Sunderlanda. Od początku prześladował nas pech – biedny Elliot przechorował całą
drogę, a w Namos zaatakował nas niemiecki myśliwiec. Kapitan Elliot został ranny i musiał
powrócić tym samym samolotem do Anglii, gdzie spędził kilka tygodni w szpitalu.
Gdy zaatakował nas samolot niemiecki, wylądowaliśmy na wodzie i pilot próbował mnie
znęcić do dinghy, którą mieliśmy ze sobą. Stanowczo odmówiłem, nie mając zamiaru dać
szwabskiemu samolotowi okazji do ścigania mnie w niezdarnej, chyboczącej się gumowej
łódce, podczas gdy Suderland utrzymywał się ciągle na powierzchni wody. Wystrzelawszy
amunicję, Niemiec odleciał, a mnie zabrała łódz wysłana z Somali, jednego z naszych
niszczycieli. Na jego pokładzie przywitali mnie pułkownik Peter Fleming i kapitan Martin
Lindsay. Winien jestem wdzięczność komukolwiek kto ich tu przysłał; stanowili bowiem
doskonałą parę i z miejsca zarekwirowałem ich obu. Pułkownik Fleming, były poszukiwacz
przygód i pisarz, stał się moim pierwszorzędnym totumfackim, wiernie pasującym do opisu:
Oh, I am a cook and a Captain bold,
And the Mate of the Nancy brig
And the Bo’sun tight, and the Midshipmite,
And the crew of the Captain’s gig!
Kapitan Martin Lindsay - odkrywca i podróżnik doskonale uzupełniał się z Peterem
Flemingiem, tworząc z nim idealną parę sztabowców, obywających się całkowicie bez roboty
papierkowej. Peter Fleming zdołał znaleźć dla nas porządne kwatery w Namsos, a także
samochód z szoferem.
W związku z tą operacją, miałem jedyną prośbę do ministerstwa wojny. Poprosiłem, aby
do lądowania w Namsos wyznaczyło doświadczone i wypoczęte oddziały. Prośbę
uwzględniono, tak że na miejscu zastałam piechotę morską, która obsadziła już przyczółek na
południe od rzeki Namsos.
Oddziały skierowano do innego fiordu zwanego Lillesjona, odległego około stu mil od
Namsos. Tego samego wieczoru popłynąłem na Somali, aby je tam spotkać. Po przybyciu
następnego ranka zastaliśmy statki transportowe, lecz ponieważ wracały one do Anglii,
musieliśmy natychmiast załadować żołnierzy na niszczyciele, nie zważając na zagrożenie ze
strony niemieckich samolotów. W Lillesjona odbyłem konferencję z admirałem Sir Geoffry
Laytonem na jego statku, po czym załadowałem się na pokład Afridi, dowodzonej przez
kapitana Philipa Viana. Kapitan, opromieniony chwałą operacji Cossacka, był bardzo miły i
uprzejmy dla mnie, choć nie byłem dla niego zbyt wygodnym pasażerem.
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Po powrocie do Namsos otrzymałem telegram z ministerstwa wojny, mianujący mnie
p.o. generałem porucznikiem. Czując w kościach, że kampania ta długo nie potrwa i nie
rokuje zbytnich nadziei, nie trudziłem się aby ozdobić się naszywkami nowej rangi.
Wybrzeża Norwegi, upiększone majestatycznymi górami pokrtytymi śniegiem, były miłe
dla oka, lecz z punktu widzenia militarnego nie wydały mi się atrakcyjne, gdyż taki teren
wymagał wyspecjalizowanych oddziałów.
Dotarłwszy wieczorem do Nomsos, od razu zaczęliśmy wysadzać żołnierzy na ląd.
Wkrótce stało się widocznym, że oficerowie nie mają doświadczenia w kierowaniu ludzmi,
choć dowodził nimi znakomity brygadier G.P. Phillips.
O tej porze w Norwegii noc trwa zaledwie trzy godziny, tak że wyokrętowanie oddziałów
w zaśnieżonym terenie i pod czujnym okiem nieprzyjaciela, nie było łatwym zadaniem.
Żołnierze z ochotą podporządkowali się rozkazom i nie marnowali czasu. Dobrze świadczy
o ich sprawności fakt, że nie tylko lądowanie się udało, lecz zdołali także pozacierać
wszystkie jego ślady. Rano przelatujące samoloty niemieckie nie zauważyły nic
podejrzanego.
Według otrzymanych rozkazów, miałem zająć Trondheim z chwilą natarcia floty morskiej.
Choć jego daty nie oznaczono, obsadziłem moimi oddziałami Verdal i Steinkeir (w pobliżu
Trondhaeimu), aby nie tracić czasu na zgranie ich akcji z atakiem od morza.
Następnej nocy mieliśmy rozładować francuskie oddziały strzelców alpejskich,
dowodzonych przez generała Aaudeta. Choć były lepiej wyszkolone od naszych i bardziej
doświadczone, zapomniały zatrzeć za sobą ślady. Już następnego dnia Niemcy wiedzieli o
ich wylądowaniu, a co gorsze - Francuzi jeszcze wyraźniej ujawnili swoją obecność,
otwierając do nich ogień maszynowy. Niemcy odpowiedzieli wzmożonym bombardowaniem,
tak że w ciągu kilku godzin Namsos zostało zrównane z ziemią. Dużych strat nie było, gdyż
moje wojska były na przodzie, a Francuzi biwakowali poza miastem. Z chwilą rozpoczęcia
bombardowania podeszliśmy z Peterem Flemingiem w stronę frontu. Gdy wracaliśmy,
Namsos prawie przestało istnieć
Francuscy strzelcy alpejscy byli doskonałymi żołnierzami i idealnie nadawali by się do
tego zadania, gdyby ironią losu nie brakowało im dwu podstawowych rzeczy, bez których
stali się dla nas całkowicie bezużyteczni. Gdy chciałem ich przesunąć do przodu, generał
Audet z ubolewaniem stwierdził, że nie posiada środków transportu, gdyż muły nie dotarły
jeszcze na miejsce. Zaproponowałem więc przesunięcie oddziału narciarzy, lecz okazało się
że brak im wiązadeł do nart, bez których nie mogli się poruszać. Poza tym, byli doskonale
wyposażeni – każdy żołnierz bez wysiłku dźwigał bagaż prawie trzydziestu kilogramów. Byli
by nieocenioną pomocą, gdyby można było ich użyć.
Oddziały brytyjskie wyposażono dla ochrony przed mrozem w futrzane kurtki, specjalne
buty i skarpetki; lecz w pełnym ekwipunku żołnierze ledwie mogli się ruszać i wyglądali jak
sparaliżowane niedzwiedzie polarne.
Nie potrzebowałem się martwić samolotami, działami i ciężarówkami, gdyż poza
zarekwirowanymi samochodami żadnych innych nie posiadaliśmy. O sprzęcie
rozładunkowym tyle można powiedzieć, że w ogóle go nie było. Co gorsze, statki dostawcze
były zbyt wielkie, jak na rozmiary portu. Dla szczura lądowego na zawsze pozostanie
tajemnicą, w jaki sposób marynarze zdołali się poruszać w tym porcie.
Samoloty szwabskie zniszczyły nasze skromne urządzenia przeładunkowe. Używały sobie,
nie napotykając na żaden opór. Niektóre statki były wyposażone w działa przeciwlotnicze, a
na kilka dni przed ewakuacją przysłano mi kilka Bosforów. Choć nie zdołały one zestrzelić
ani jednego szwabskiego samolotu, okazały się przydatne jako środek odstraszający i
dezorganizujący, a przy tym ich ogień dodawał nam animuszu.
Pewną nadzieję przyniósł lotniskowiec, który jak za dotknięciem różdzki oczyścił niebo z
niemieckich samolotów, lecz po kilku godzinach oddalił się od brzegu, wypływając na pełne
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morze z uwagi na zagrożenie od niemieckich łodzi podwodnych. Był zbyt daleko od nas,
jak na zasięg swoich samolotów.
Chociaż mój dom w Namsos był jednym z nielicznych, jakie przetrwały bombardowanie,
przeniosłem się na małą farmę po południowej stronie rzeki Namsen, gdzie miałem więcej
spokoju od nieprzyjaciela i skąd było bliżej do oddziałów frontowych.
Dwa czy trzy dni po zajęciu przez nas miejscowości Steinkjer i Verdal, położonych o
kilkadziesiąt kilometrów na południe od Namsos, flota niemiecka odniosła jedyne
zwycięstwo w tej wojnie. Niemieckie niszczyciele przedostały się do fiordu Trondheim i
ogniem dział wymiotły stamtąd moje oddziały. Nasze karabiny i kilka dział Brenów nie były
odpowiednią bronią przeciwko niszczycielom.
W szczególnie krytycznym położeniu znalazły się oddziały w Verdal. Ponieważ droga przez
miasto prowadziła wzdłuż brzegu fiordu na pełnym widoku okrętów, żołnierze musieli
wycofać się w zaśnieżone pagórki, przekopując się przez półmetrowe zaspy w nieznanym
terenie. Tam zaatakowały ich niemieckie oddziały narciarskie. Bez wątpienia niewielu z nich
uszło by cało, gdyby sytuacji nie opanował brygadier Phillips.
Wycofaliśmy się na północ od Steinkjer, gdzie zajęliśmy pozycje w bezpiecznej odległości
od niemieckich dział okrętowych. Bombardowanie i ostrzeliwanie Steinkjeru było tak ciężkie,
że trudno się dziwić zastraszeniu, z jakim ludność miasteczek witała nasze przybycie.
Mieliśmy jak najlepsze intencje, lecz nasze działania zmierzające do oswobodzenia kraju,
ściągały bomby na głowy jego mieszkańców. Początkowo irytował mnie brak entuzjazmu z
ich strony, lecz potem zrozumiałem, że nieprzygotowani na okropności wojny, byli
oszołomieni inwazją i nie mieli czasu, aby się z niej otrząsnąć.
Ciągle na próżno oczekiwałem na wiadomość o natarciu naszej floty, które miało być dla
mnie sygnałem do zajęcia Trondheim. Z każdą godziną rosła świadomość, że przy braku
ekwipunku nie będę w stanie podjąć ataku i że bezcelowym jest nasz dalszy pobyt w
Norwegii, gdzie siedzimy jak króliki w śniegu. Przekazałem tą konkluzję depeszą do
ministerstwa wojny, które odpowiedziało, że ze względu na sytuację polityczną woli, abym
utrzymał pozycję. Zgodziłem się, zaznaczając że na nic więcej mnie nie stać. Ministerstwo z
ulgą oddepeszowało słowami podziękowania.
Nie mając widoków na zajęcie Trondheim, wysłałem Piotra Fleminga do ministerstwa
wojny, aby się zorientował w jego planach. Powrócił kilka dni później z wiadomością, że w
kwestii Norwegii panuje wielkie zamieszanie, dodając przy tym: ‘Tak naprawdę, możesz
robić co ci się podoba, bo sami nie wiedzą czego chcą.’
W tym czasie miałem już skompletowany personel osobisty, lecz nie miałem z niego wiele
pociechy. Zajmował miejsce, którego nie było wiele i nie miał nic do roboty, gdyż Peter
Fleming i Martin Lindsey całkowicie mi wystarczali. Wcześniej jeszcze, mój sztab wzbogacił
się o cenny nabytek – majora R. Delacombe - wyglądało że będziemy więcej radzić, niż
wojować.
Podczas tych ostatnich kilku dni oferowano mi dosłanie więcej żołnierzy. Musiałem jednak
odmówić ze względu na brak kwater i fakt, że jedynym środkiem komunikacji były wąska
szosa i nieregularnie kursująca linia kolejowa. W innych okolicznościach przyjąłbym ich z
otwartymi rękami, gdyż byli to Polacy i żołnierze francuskiego Legionu Cudzoziemskiego.
Teraz jednak utrudniliby tylko ewakuację.
Przysłano mi kilku oficerów łącznikowych, którzy – jak myślę – niezbyt przejmowali się
swoją funkcją, myśląc raczej o jak najszybszym odwrocie. Jeden z nich był szczególnie
zabawny: tak bardzo się martwił, aby jego samolot nie odleciał bez niego, że pilnował go
siedząc ciągle na korwecie zakotwiczonej w pobliżu. Korwetę wkrótce zbombardował i
zatopił szwabski samolot, lecz dzielny oficer nie utonął i bezpiecznie wrócił do Anglii, gdzie
musiał chyba złożyć iluminający raport.
Jedną z największych radości sprawiło mi przydzielenie do sztabu mojego byłego
adjutanta i kwatermistrza 61-ej dywizji, pułkownika C.L. Duke. Jego niezawodna energia i
wiedza pozwoliły mu wprowadzić porządek w panujący chaos. Gdyby mi kazano wymienic
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najlepszego oficara służącego pod moimi rozkazami, bez wahania wskazałbym na Bulgera
Duke. Po kampanii norweskiej pomogłem mu w otrzymaniu dowództwa brygady piechoty.
Został wzięty do niewoli w Singaporze i przez pięć lat marnował swoją energię w obozie
japońskim.
Ledwo zdążyliśmy się przezwyczaić do spokojnej rutyny na nowych pozycjach, gdy
ministerstwo wojny poczęło bombarować nas telegramami. Najpierw nakazało ewakuację,
potem utrzymanie pozycji; następnie ponownie ewakuację, a ostatecznie wycofanie się do
Moesjen, odległego o około stu mil na północ od Namsos. Wiedząc, że droga do niego
zasypana jest śniegiem i niemożliwa do przejścia, a nie widząc przy tym celowości takiego
przedsięwzięcia, wysłałem do ministerstwa wojny depeszę wyjaśniającą moje wątpliwości. W
międzyczasie wysłałem samochodem Petera Fleminga i Martina Lidndsay na przebadanie
trasy. Przejazd czterdziestu mil zajął im dwanaście godzin.
Obawiam się, że ministerstwo wojny uznało moją opozycję za brak inicjatywy, lecz w
panujących warunkach droga ta wyglądała zachęcająco jedynie na mapie.
Dalsze rozkazy przyniosły polecenie ewakuacji, i tym razem zacząłem się do niej
przygotowywać. Odwiedził mnie generał Audet błagając, aby nie pozostawiać jego żołnierzy
do ostatniej chwili, kiedy rozpoczniemy załadunek. Wyglądał bardzo podekscytowany. Gdy
mu przyrzekłem, że ani jeden żołnierz brytyjski nie znajdzie się na statku przed
zaookrętowaniem Francuzów, nie mogłem się odpędzić od jego uścisków i zapewnień że
jestem un vrai gentleman.
Zaczęliśmy stopniowo wycofywać się do Namsos, gdzie mieliśmy się zaokrętować.
Ewakuacja została zaplanowana na dwie noce. Pierwszej nocy wysłałem oddziały francuskie,
które wyszły już o zmierzchu aby przygotować się do załadowania na statki. Napróżno na nie
czekaliśmy. Flota nie dawała znaku życia i muszę przyznać, że zacząłem się niepokoić. Przed
świtem musiałem zawrócić oddziały na dawne pozycje i pozostawić je tam do następnej nocy.
Byłem zawiedziony i przygnębiony. Jeszcze bardziej się zaniepokoiłem, gdy usłyszałem
wzmiankę Chamberlaina w Izbie Gmin o ewakuacji wojsk generała Pageta z Andalasnes.
Zostałem w sytuacji nie do pozazdroszczenia - jak samotny kamyczek na plaży, w obliczu
całej potęgi niemieckiej.
W ciągu tego długiego niekończącego się ostatniego dnia, otrzymałem of Floty wiadomość,
że tej nocy ewakuuje całe moje wojsko. Nie wydawało mi się to możliwe, lecz za parę godzin
przekonałem się że Flota nie zna słowa ‘niemożliwe’.
Jak się okazało, nie wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy morze było zasnute gęstą mgłą.
Jednakże lord Mountbatten zdołał odnaleźć drogę do portu i reszta statków podążyła za nim.
Załadowanie całego wojska w ciągu trzygodzinnej nocy było nieporównanym
przedsięwzięciem; lecz Flota wykonała je, zasługując na moją głęboką wdzięczność.
O świcie Niemcy zauważyli nas odwrót i porządnie nas zbombardowali. Straciliśmy Afridi;
Francuzi stracili niszczyciel, a ja szanasę na zatonięcie. Ponieważ znałem dobrze Afridi,
poprosiłem o miejsce na niej. Odpowiedziano mi, że tej nocy nie przypłynie. Gdy mimo
wszystko zjawiła się, chciałem na nią przejść, lecz powiedziano mi, że mój bagaż jest już
załadowany na Yorku; nie miałem więc wyboru. Ominęła mnie fascynująca przygoda.
Niestety jednak, rannych rozbitków z francuskiego nieszczyciela przeniesiono na Afridi i
prawie wszyscy z nią potonęli.
5-go maja, w dniu moich sześćdziesiątych urodzin, wylądowaliśmy w Scapa Flow dokładnie osiemnaście dni od chwili wyjazdu. Dowódca Yorku, kapitan Portal uznał ten
moment za warty uczczenia butelką szampana. Jakby odgadł, że najbardziej mi on smakuje
po ciężkiej operacji, czy po dotkliwej porażce.
Choć kampania norweska była najnudniejszą w jakiej brałem udział, miała kilka punktów
dodatnich. Po raz pierwszy mogłem się przyjrzeć jak pracuje Flota - współpraca z nią z
każdym dniem napełniała mnie coraz większym podziwem Mimo że sprawiliśmy jej tyle
utrapienia i przysporzyliśmy jej dodatkowej nie rutynowej pracy, przyjęła nas bez słowa
niechęci jako pożądanych gości.
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Ministerstwo Wojny starało się nam pomóc w miarę możliwości, lecz nie było w stanie
udzielić efektywnej pomocy za względu na brak środków. Z punktu widzenia polityki, hazard
kampani norweskiej opłacił się, a jej gest miał swoją wagę. Nigdy nie uważałem, że zajęciem
żołnierza jest rozpatrywanie ‘poco i dlaczego’. Według mnie, nie powinno się mieszać wojny
i polityki, podobnie jak nie miesza się szampana z sherry. Tyle – że bez polityków nie byłoby
wojen, co takich jak ja pozbawiło by przyjemności życia.
W jakiś czas potem ludność Norwegi poderwała się w słynnym dzisiaj ruchu oporu,
którego nie potrafiły załamać żadne tortury, a który przyniósł jej uznanie i podziw całego
świata.
Choć w ciągu dziewięciu miesięcy obie moje misje zakończyły się porażką, nigdy ich nie
żałowałem i mimo istniejących kontrowersji, nigdy nie zwątpiłem w ostateczny wynik.
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ROZDZIAŁ XIV

JENIEC WŁOSKI

Kilka godzin po moim przyjeździe do Londynu, odwiedził mnie admirał Sir Roger Keys.
Podejrzewał, że mam pretensję do marynarki wojennej za zaniechanie planowanego ataku na
Trondheim. Odpowiedziałem że istotnie czułem się zawiedziony, gdyż brak floty zniweczył
plany zaatakowania miasta, lecz zapewniłem go że ani przez chwilę nie winiłem za to
marynarki wojennej. Wiedziałem, że zawiniły okoliczności i wiedzieli o tym także moi
żołnierze. Mam nadzieję, że uwierzył w szczerość mojego zapewnienia.
Stacjonującą jeszcze w Oxfordzie 6-tą Dywizję oddano pod komendę generałowi
Schreiberowi. Miałem pewne trudności, aby ją odzyskać. Udało mi się i wkrótce wysłano
mnie z dywizją do Irlandii Północnej, gdyż wobec szerzących się pogłosek o inwazji tego
kraju, uwaga przeniosła się na zachód.
Nie wierzę, aby Niemcy mieli w ogóle zamiar okupować Irlandię, lecz byłem wdzięczny
losowi że mnie tam wysłano, gdyż warunki do szkolenia wojska były idealne. Wkrótce po
przyjeździe stan dywizji znacznie się poprawił.
W Północnej Irlandii byłem kilka razy z wizytą u Boba Ogilby, który w hrabstwie Derry
posiadał wspaniały majątek Pellipar. Ponieważ byliśmy ciągle zajęci polowaniami, poza
sąsiednimi majątkami nigdy nie miałem okazji zwiedzić kraju.
Sądziłem, że Irlandia Północna podobna jest do Szkocji - podejrzliwa w stosunku do
Sassenachsów i raczej powściągliwa. Nie wiem, czy obalenie barier należy zawdzięczać
wojnie, czy też sprawił to urok naszych najlepszych ambasadorów –brytyjskich żołnierzy,
lecz Ulster przyjął nas bardzo serdecznie.
Dywizje rozlokowano na terenie hrabstw Antrim, Derry i Tyrone, a moja główna kwatera
mieściła się w Ballymena.
Moim adjutantem pozostał Neville Ford, lecz zmuszony byłem go zwolnić, gdyż bardziej
pociągało go życie żołnierskie. Zastąpił go jeden z moich najlepszych przyjaciół - Arthur
Fitzferald, pochodzący z południa Irlandii. Kilka lat wcześniej skręcił kark na wyścigach
konych i miał trudności z przejściem przez komisję lekarską. Jednak jakoś się wywinął i
dołączył do mnie. Wiele zawdzięczam jego pomocy i towarzystwu. Jego żona była na tyle
uprzejma, że zajęła się naszym gospodarstwem domowym i nadzorowała maszego
cypryjskiego kucharza Nicholasa - tak że byliśmy znakomicie odżywieni.
W mojej oxfordzkiej kwaterze zjawił się wierny James, zwolniony przez Rosjan akurat na
czas, aby wziąć udział w kampanii norweskiej. W ciągu kilku godzin załatwiłem mu ponowne
przyjęcie do wojska. Choć mógł sądzić, że zjawia się w niezbyt fortunnym momencie, nigdy
tego nie okazał i opiekował się mną ze zwykłą nonszalancją, nigdy nie przejmując się
niepowodzeniami.
Moim szoferem bardzo miły i zręczny Hailes, który woził mnie po dywizji rozproszonej
w terenie. Poznałem wkrótce i pokochałem ten kraj i cieszyły mnie długie jazdy.
Gdziekolwiek się znaleźliśmy, przyjmowano nas serdecznie, oferując wygodną gościnę we
wspaniałych dworach. Ich gospodarzy zaliczam do najlepszych moich przyjaciół: lorda i lady
Antrim, Sir’a Hugh i lady O’Neill, państwa Carruth i ich czarującą rodzinę, oraz panią
Sinclair z Holy Hill, która jako Amerykanka potrafiła nawet prześcignąć amerykańską
gościnność.
Nigdzie nie spotkałem się w większą serdecznością niż w Ballymeny, gdzie mieszkańcy
oferowali nam wszystko co mogli, a szczególnie życzliwe przyjęcie. Nigdy nie udało mi się
przejść przez miasto bez natknięcia się na właścicielkę sklepu rybnego, Jane McCurry, która
nieodmiennie częstowała mnie filiżanką herbaty.
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Gdy przybyliśmy do Irlandii, głównym jej dowódcą był generał Sir Hurbert Huddleston,
którego jednak wkróce wyprawiono do Sudanu na stanowiska Gubernatora Generalnego. Znał
on dobrze i kochał ten kraj i zyskał tam sobie sławę.
W Irlandii Północnej zastąpił go generał Sir Hanry Pownall, dotychczasowy szef sztabu
Lorda Gorta w Dunkierce. Mając wielką osobistą sympatię dla Pownalla, myślę że nie urażę
go wyjawiając, że jego przybycie ściągnęło czarne chmury na moją głowę, niosąc zapowiedz
nieszczęścia i wpędzając mnie w depresję. Chmura pękła, gdy otrzymałem zawiadomienie z
ministerstwa wojny, stwierdzające bez obsłonek, że jestem zbyt stary aby dowodzić dywizją i
że muszę odejść. Odpowiedziałem, że sam nie odejdę, dopóki mnie nie wyrzucą. Walczyłem
o anulowanie decyzji, podkreślając, że jestem jedynym wyższym oficerem, mającym za sobą
dwie kampanie tej wojny – w Polsce i w Norwegii. Trudno mnie winić za to, że obie
skończyły się niepowodzeniem. Byłem przekonany, że niewielu żołnierzy ma podobne
rozeznanie w obecnej sytuacji, jak ja.
Ministerstwo Wojny uzależniło decyzję w mojej sprawie od rekomendacji Pownalla.
Pownall odmówił mi poparcia, gdyż w podobnej sytuacji znalazło się kilku innych dowódców
dywizji, dymisjonowanych ze względu na wiek. Co prawda, nie protestowali oni tak
zadzierżyście, jak ja.
Decyzja ta była dla mnie prawdziwym ciosem, gdyż czułem, że w jakimś stopniu
przyczyniłem się do znacznego podniesienia sprawności dywizji. Poza tym, nie mogłem się
pogodzić z myślą pozostania na uboczu wojny. Nie wiedziałem, co z sobą począć.
5-go kwietnia 1941 roku, wyrwała mnie z rozterki pilna depesza nakazująca zgłosić się
natychmiast w Ministerstwie Wojny. Tym razem propozycja była warta ceny – wysyłano
mnie do Jugosławii z poleceniem utworzenia tam Misji Wojskowej.
Chociaż nigdy nie byłem w Jugosławi, zawsze mnie ten kraj interesował. Dotąd nie
mieliśmy tam wstępu, gdyż Jugosłowianie nie chcieli przedwcześnie drażnić Niemców.
Teraz jednak czuli, że godzina ich wybiła. Prospekt był nęcący - jak słyszałem, Jugosłowianie
mieli opinię jak najbardziej dzielnych i chwackich żołnierzy.
Według planów ministerstwa, miałem wraz z moim adjutantem Arthurem Fitzgeraldem i
nieodłącznym Jamesem lecieć z Plymouth Sunderlandem. Jednak Sunderland nie zdołał się
zmaterializować i wysłano mnie do Newmarket, gdzie w oczekującym Wellingtonie zabrakło
miejsca dla Fitzgeralda i Jamesa. Zdecydowano, że popłyną oni za mną krążownikiem.
Wellington był zwykłym bombowcem. Wdrapywując się na jego pokład, usłyszałem od
dowódcy okręgu lotniczego Sir John Baldwina pocieszające zapewnienie, że z
dziewięćdziesięciu czterech Wellingtomów wysłanych na Środkowy Wschód, jeden tylko nie
dotarł do miejsca przenaczenia. Skrzyżowałem palce, modląc się w duchu, aby mój nie okazał
się drugim.
Nad ranem dotarliśmy do pierwszego przystanku - Malty, gdzie spędziliśmy cały dzień. Po
wspólnym lunchu, dowódca wojsk generał Scobell zabrał mnie na przejażdzkę po wyspie już wówczas porządnie pokiereszowanej. Wieczorem zjadłem obiad z gubernatorem
generałem Dobbie, po czym późną nocą wyleciałem do Kairu, gdzie miałem otrzymać
ostateczne rozkazy od generała Wadella. Wsiadając do samolotu na lotnisku, natknąłem się
na mechanika R.A.F.u, który nie pytany poinformował mnie, że popołudniu sam sprawdzał
silniki i znalazł je w doskonałym stanie.
Jedną z moich bardzo pożytecznych i nigdy nie zawodzących cech, jest zdolność spania w
każdych warunkach. Zasnąłem natychmiast po starcie, mając słuchawki na uszach. Dwie czy
trzy godziny później, ze snu wytrąciło powtarzające się słowo: ‘s.o.s.......s.o.s...’. Za chwilę
zorientowałem się, że sygnał pochodzi od nas. W tymże momencie pilot powiadomił mnie,
że zamierza lądować z powodu defektu jedego z silników, lecz muszę być przygotowany na
skok ze spadochronem. Wyskoczenie nie było problemem, lecz niepokoił mnie widok małego
otworu, w który miałem cisnąć swój długi korpus, uwiązany do spadochronu. Byłem jednak
gotów, gdy pilot zameldował o defekcie drugiego silnika i oznajmił, że będzie się starał
lądować na wodzie. Opadając wraz z samolotem, słyszałem w uszach słowa mechanika

74
R.A.F.u: ‘Silniki są w najlepszym porządku’. Zastanawiałem się, czy nie była to
zamierzona drwina.
Lądowanie na wodzie udało się, choć prawie wszyscy odnieśli jakieś obrażenia, a ja sam
straciłem przytomność od uderzenia w głowę. Ocknąłem się, gdy mnie przepychano przez
górny otwór kabiny, po czym kompletnie orzeźwiła mnie fala wody. Od czasu tego wypadku
nigdy nie nękały mnie najmniejsze bóle głowy - widocznie kilkugodzinna kąpiel w zimnym
morzu jest najlepszym lekarstwem na wstrząs mózgu.
Rozbiliśmy się około dwa kilometry od brzegu, lecz zanim samolot rozpadł się na dwie
części, silny zimny północny wiatr zdołał dopchać nas niecały kilometr od lądu. Z
przykrością odkryliśmy, że nasza gumowa dinghy jest podziurawiona i nie nadaje się do
użytku. Gdyby nie to, moglibyśmy czekać na ratunek na wodzie. Dopóki samolot trzymał się
na powierzchni, opieraliśmy się falom czepiając się jego skrzydeł. Gdy się rozłamał, nie było
innego wyjścia, jak płynąć do brzegu i zdać się na los szczęścia. Kilku członków załogi
wyszło z katastrofy porządnie pokiereszowanych - nie licząc mniejszych obrażeń, jeden miał
złamaną rękę, a drugi nogę. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, jak potrafiliśmy.
Na brzegu powitali nas miejscowi policjanci w służbie włoskiej. Jeden z nich skierował na
mnie lufę karabinu. Siląc się na poprawny arabski kazałem mu opuścić broń, co też uczynił!
Zapytałem go o miejsce pobytu wojska brytyjskiego. Gdy usłyszeliśmy że odeszło
poprzedniego dnia, z goryczą pomyśleliśmy, że tylko kilka minut lotu dzieliło nas od
znalezienia się wśród swoich.
Nie przedstawialiśmy zbyt imponującego widoku. Musiałem zrzucić buty aby móc pływać
i byłem boso, a w dodatku zgubiłem czapkę. Moi towarzysze nie wyglądali lepiej. Jedyną
rzeczą jaką zdołałem ocalić, była bambusowa laseczka, którą odnalazłem pływającą w
kabinie samolotu. Okazała się bardzo przydatna jako skrytka na banknoty i pilnowałem, aby
się z nią ponownie nie rozstać.
Zjawił się włoski ksiądz i zaprowadził nas do kafejki, gdzie dano nam kawę i coś do
zjedzenia. Potem zabrano nas do szpitala na opatrzenie ran. Po drodze wypytałem policjantów
o jakiś środek transportu do naszych linii, lecz wykręcali się zapewniając, że nie ma żadnego.
Oczywiście, nie mieli zamiaru wypuścić nas ze swych łap. Choć Włosi jeszcze nie nadeszli i
miasto nie było okupowane, policja oczekiwała ich przyjścia, chcąc zaimponować włoskim
panom odwagą i inicjatywą w schwytaniu nas.
W szpitalu miejscowy lekarz pozszywał nas, jak umiał najlepiej. Gdy zostaliśmy sami,
uraczył mnie dosadnym opisem świadczącym o nieprawnym pochodzeniu wszystkich
Włochów....; zapewne później nie mniej obrazowo wyrażał się o naszym.
Podczas gdy nas opatrywano, ujrzeliśmy przelatujący w górze brytyjski samolot, wysłany
zapewnie na nasz ratunek. Przeklinaliśmy podziurawioną dinghy i przygnębieni śledziliśmy
jego lot, aż zniknął za horyzontem.
Mój pilot był przekonany, że padliśmy ofiarą sabotażu. Było mało prawdopodobnym, aby
wkrótce po odlocie z Malty nasz Wellington uległ defektowi nie tylko jednego silnika, lecz od
razu dwóch. Pomyślałem o geście skrzyżowania palców, jaki uczyniłem gdy Sir John
Baldwin zdawał się wyzywać wyroki Opatrzności - nasunęły mi się nieprzyjemne skojarzenia
z owym mechanikiem R.A.F.u. Zastanawiałem się, czy przewidywał on, jak daleko
dolecimy.
Dwie godziny później, zjawiło się dwóch włoskich oficerów sztabowych, którzy po
przesłuchaniu zabrali mnie ze sobą. Resztę załogi przetransportowano do Włoch później, lecz
z przykrością muszę wyznać, że ich tam już nie spotkałem. Jak się zdaje, pilota zastrzelili
Włosi lub Niemcy. Podczas tej niefortunnej katastrofy załoga trzmała się dzielnie. Jedynie
przedwczesne nadejście włoskich oficerów sztabowych przeszkodziło nam w planach
wyrwania się nocą z rąk policji.
Teraz zdążyłem już nabyć parę sandałów i czułem się bardziej elegancko. Oficerowie
sztabowi zaprowadzili mnie do Bardii, gdzie burmistrz poczęstował mnie doskonałym
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obiadem. Dobry obiad zaraz po doznanym wstrząsie mózgu musiał osłabić mój umysł,
gdyż ciągle nie zdawałem sobie sprawy z sytuacji, w jakiej się znalazłem.
Wysłano nas do Benghazi, gdzie na noc umieszczono mnie w małym hoteliku. Mojego
pokoju strzegł gorliwy wartownik, który choć nie siedział ze mną w pokoju, co chwilę
zaglądał przez drzwi sprawdzając, czy się nie rozpłynąłem w przestrzeni.
Dopiero w tym małym pokoiku odczułem zamykające się wokół mnie ściany, odcinające
mnie od świata i potwierdzające niezaprzeczalny fakt, że stałem się więźniem. Często w życiu
myślałem że mogę zginąć; a choć nie pożądałem śmierci, nie traktowałem jej emocjonalnie.
Kto w pełni używa życia, rzadko obawia się śmierci -wycisnąwszy sok z cytryny, nie żałuje
się jej skorupy. Nigdy jednak nawet w najgłebszej podświadomości, nie liczyłem się z losem
więźnia. Uważałem, że podobna klęska może spotkać każdego innego, lecz nie mnie. Choć w
życiu codziennym podobna filozofia wydawała się całkiem do przyjęcia, gdy zawiodła,
wpadłem w rozpacz.
Co gorsze, Włosi puszyli się niekczemnie zdobyczą ostatniego tygodnia, wziąwszy do
niewoli całą plejadę generałów, których nazwiska ciągle mi powtarzali: generał O’Connor,
generał Neame, generał Gambier-Parry i na dodatek kilku brygadierów. Recytacja tej listy
wprowadzała mnie w coraz większe przygnębienie; tym bardziej, że nie miałem wielkiego
wyobrażenia o Włochach jako wojownikach, a ich sukces uważałem za traf losu.
Następną noc spędziłem w szpitalu w Circe, a trzeciego dnia niewoli znalazłem się w
Tripoli. W Biurze Wywiadu poczęstowano mnie whisky z sodą, którą prawdopodobnie
uważano za tradycyjną drogę do serca każdego Brytyjczyka. Ponieważ jednak nie cierpię
whisky, nic im to nie pomogło i nie dowiedzieli się niczego poza moim nazwiskiem i rangą
wojskową. Poznałem tam kapitana Camino, który długi czas spędził w Anglii i okazał się
później bardzo pomocny jeńcom brytyjskim. Potem kapitan Camino zaprosił mnie do
baraków kawalerii, gdzie potraktowano mnie jako gościa honorowego. Chciałbym kiedyś
ponownie spotkać poznanych tam oficerów i podziękować im za uprzejmość i kurtuazję, z
jaką mnie potraktowali.
Znalazł się tam także brygadier Todhunter z którym, jak się okazało, miałem dzielić los
jeńca przez dwa i pół roku.
Załadowano nas na statek mający płynąć do Włoch. Jako pierwsi, musieliśmy czekać kilka
dni w porcie na transport reszty jeńców wojennych. Odwiedził nas generał włoski; tak
uprzejmy że sprokurował dla mnie angielską czapkę oficerską i dorobił do niej czerwony
otok, przywracając mi godność oficera!
Z wolna mijał szok znalezienia się w niewoli i zacząłem myśleć wyłącznie o sposobie
wydostania się z niej. Gdy nocami nieskutecznie bombardowały nas własne bombowce,
wypatrywałem momentu kiedy trafią nasz statek, aby w zamieszaniu uciec. W ciągu czterech
dni jakie spędziliśmy w porcie, udało się im trafić jedynie mały statek, oddalony o około pół
kilometra.
Na statku zapewniono mi wszelkie wygody, łącznie z osobną kabiną i znakomitym
wyżywieniem. Włoscy oficerowie byli dla mnie niezmiernie uprzejmi. Todhunterem i mną
opiekował się włoski oficer sztabowy, który początkowo w Tripoli wydawał się raczej
nadęty, lecz później kompletnie odtajał. Przywiązaliśmy się do niego i nazywaliśmy go TuttiFrutti.
Gdy statek zapełnił się, popłyneliśmy do Neapolu mając nadzieję, że po drodze zaatakuje
nas jakiś brytyjski okręt podwodny. Nie spotkaliśmy jednak żadnego i zbyt łatwo, jak na nasz
gust, dotarliśmy do Neapolu, zaczynając wątpić w panowanie Brytanii nad oceanami, skoro
nie potrafi nawet poradzić sobie na Morzu Sródziemnym.
W Neapolu Tutti-Frutti wsadził nas do pociągu, gdzie po raz pierwszy usłyszeliśmy o
naszym nowym miejscu przeznaczenia - Sulmonie w Abruzii.
Na stacji spotkał nas komendant obozu jenieckiego pułkownik Damiani, sprawiający
wrażenie sympatycznego człowieka. Służył w wyborowym pułku włoskich Grenadierów.
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Zabrał nas do Villa Medici, gdzie mieliśmy spędzić następne cztery miesiące. Była to
urocza willa, otoczona ładnym lecz nie wymyślnym ogrodem, z pięknym widokiem na góry
na wschodzie, a wokół na wysokie pagórki. Dano mi osobny pokój, lecz z przykrością
zauważyłem że jestem pod ścisłą strażą.
Nowy przybysz w obozie jenieckim przez godzinę cieszy się taką popularnością, jakiej
potem nigdy nie zazna podczas całego pobytu w niewoli. Jest źródłem wiadomości i nie
mniejszą atrakcją niż paczki Czerwonego Krzyża. Przez godzinę byłem otoczony,
zasypywany pytaniami i nazwiskami przedstawiających się kolegów, lecz poza osobami
znanymi mi tylko ze słyszenia, nie dostrzegłem ani jednej znajomej twarzy.
Starszym obozu był generał-porucznik Sir Filip Neame, wzięty do niewoli tydzień
wcześniej wraz z generałem O’Connor i brygadierem Combe. Dla Szwabów ta trójka była
triumfem, lecz dla nas poważną stratą.
Neame był dowódcą Cyrenaiki, a O’Connor dowodził brytyjskimi oddziałami w Egipcie.
Jadąc z Combe przez pustynię samochodem Neame’go, skręcili w niewłaściwą drogę i wpadli
prosto na Niemców, którzy potem przekazali ich Włochom.
Najstarszym lokatorem willi był marszałek lotnictwa Boyd, który przeżył pożar samolotu
po przymusowym lądowaniu na Sycylii. Został wzięty do niewoli razem ze swoim
asystentem, porucznikiem Leemingiem.
Generał Gambier-Perry dostał się do niewoli pod Mechile, gdzie jego dywizja pancerna
została okrążona przez Niemców. Razem z nim wzięto do niewoli Todhuntera i pułkownika
Younghusbanda.
Po ochłonięciu z pierwszych emocji, podszedł do mnie O’Connor przypominając o naszym
wspólnym znajomym Antoniem Muirhead - nie żyjącym teraz członkiem parlamentu.
O’Conner wiedział o naszym wspólnym pobycie w Polsce. Od razu przypadliśmy sobie do
gustu i w niedoli znalazłem dobrego przyjaciela.
Choć byliśmy w Sulmonie pod ścisła strażą, korzystaliśmy z przywilejów które zaczęliśmy
doceniać dopiero, gdy je utraciliśmy. Okolice były piękne; pozwalano nam na długie spacery,
a nawet na całodzienne pikniki pod nadzorem tylko jednego oficera. Mogliśmy chodzić do
miasta na zakupy, co było dla mnie szczególnie wygodne, gdyż oprócz bambusowej laski nic
nie miałem i musiałem od początku kompletowac swoją garderobę. Jakość tych zakupów była
pierwszorzędna; pochodziły przeważnie z Unione Militare, co było odpowiedzikiem naszej
N.A.A.F.I. Jednym z moich najcenniejszych nabytków była blaszana miseczka do golenia z
wygrawerowanym wierszem, która odtąd stale ze mną wędruje po świecie i codziennie mi
służy. Czasem nawet dostępuje zaszczytu towarzyszenia mi na pikniki. Sprawy finansowe
załatwiane były kanałami rządowymi; otrzymywaliśmy część pensji na kupno dodatkowej
żywności, wina,serów, owoców, etc. Tak przynajmniej było do czasu, zanim we Włoszech
zaczęło braknąć żywności i zanim zaczęliśmy otrzymywać paczki z Czerwonego Krzyża.
Komendant pułkownik Damiani był żonaty z Angielką i traktował nas zawsze bardzo
poprawnie, sprawiedliwie i sympatycznie. Pilnowało nas dwóch strażników. Jeden z nich,
porucznik Ricciardi był postawnym młodzieńcem. Był wysoki, ciemny i spokojnego
usposobienia, lecz o niepokojącym jak na jego lata sprycie i przenikliwości. Nazywaliśmy go
‘Gussie’ - choć zachowywał się bardzo formalnie, czuliśmy że darzy nas sympatią.
Początkowo strażnicy odwiedzali nas i czasem towarzyszyli nam przy obiedzie, lecz
wkrótce zabroniono im tego, w obawie, aby się nie za bardzo z nami zaprzyjaźnili.
Od rana do wieczora rozważaliśmy z O’Connorem sposoby wydostania się z obozu.
Sulmona była jednym z najtrudniejszych miejsc do ucieczki – granica była daleko, a
wybrzeże Adriatyku silnie strzeżone. W sąsiednim obozie, oddalonym około pięciu
kilometrów wszystkie próby ucieczki skończyły się wyłapaniem zbiegów. Z obozu łatwo było
się wydostać, lecz ucieczka była by równoznaczna z nadużyciem przywilejów udzielonych
nam przez Gussiego, a na to nie mogliśmy się zdobyć.
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W korespondencji ograniczeni byliśmy jedynie ilością posiadanego papieru, lecz
odpowiedzi rzadko do nas dochodziły, a paczek nie dostawaliśmy praktycznie żadnych.
Ponieważ większość jeńców zajęła się takim czy innym hobby, wkrótce ujawniły się
wielkie talenty. Generał Neame, poza sławą doskonałego myśliwego odkrył w sobie utajony
talent do haftowania, oraz zaczął pracę nad książką ‘Walka konfliktów’, która potem została
wydana drukiem. O’Connor wytrwale studiował język włoski, co później znakomicie obu się
nam przydało, choć mnie samego nikt nie zdołałby zmusić do podobnego zajęcia. Jeszcze
dziś pamiętam urażoną i rozczarowną twarz naszego strażnika, któremu na pytanie czy nie
zechciałbym wykorzystać okazji na nauczenie się tego języka, odpowiedziałem: ‘Nie mam
zamiaru uczyć się waszego cholernego języka!’ Prawdę mówiąc, nie miałem ochoty na
jakąkolwiek naukę. Oddawałem się kultowi kąpieli słonecznych, które po dostatecznie długiej
praktyce pozwalają osiągnąć stan Nirwany, eleminujący potrzebę myśli i czynów. W
warunkach obozowych było wielką zaletą. Jedynym przedmiotem moich studiów było życie
i stosunki miłosne małych uroczych jaszczurek zamieszkujących tarasy, które podobnie jak
ja uwielbiały słońce.
Generał Gambier-Parry także fascynował się jaszczurkami, lecz jedynie na marginesie
innych swoich uzdolnień. Był doskonałym muzykiem, pierwszorzędnym ‘fałszerzem
dokumentów’ i wspaniałym rysownikiem. Mnie jednak wystarczały jaszczurki. Łapaliśmy dla
nich muchy, rozpościerając je nęcąco na murku. Później, gdy jaszczurki przyzwyczaiły się do
naszego widoku, kładliśmy je na dłoni. Jedna jaszczurka była tak oswojona, że jadła nam z
ręki, choć nie pozwalała sobie na takie poufałości jak głaskanie. Podobała mi się ich pełna
rezerwy godność i powściągliwość; uważałem je za fascynujące. Widać z tego, jak
ograniczone były nasze rozrywki.
Combe, Younghusband i Todhunter stali się entuzjastami ogrodnictwa, hodowli drobiu i
królików. Todhuntera trzeba było odstawić od królików, gdyż okazał się chyba jedyną osobą
zdolną hamować ich rozmnażanie. Przydzielono mu bardziej intelektualną funkcję
wyszukiwania informacji we włoskich gazetach, z których sporządzał świetne biuletyny w
języku angielskim. Króliki zostawił ich własnemu losowi. W przeciwieństwie do niego,
Combe potrafił zachęcić nasze stare wymizerowane kury do znoszenia jajek, w ogóle nawet
ich nie karmiąc. Okazywał im za to wiele uczucia – co się rzadko kurom przytrafia - i hojnie
mu się za to odpłacaly .
Zdaje mi się, że to moje urodziny, wypadające trzy tygodnie po przybyciu do obozu,
zapoczątkowały zwyczaj hucznych uroczystości. Odtąd świętowano je przy nieodzownym
króliku, winie, torcie i innych przysmakach przygotowanych przez naszego ochmistrza
sierżanta Baina, a ugotowanych przez kucharza sierżanta Baxtera.
Nasi ordynansi byli znakomici; trudno byłoby znależć lepszych, gdybyśmy sami mogli ich
wybierać. Z moim własnym ordynansem Prewettem, służącym poprzednio w pułku
królewskich huzarów Gloustershire, łączyła mnie więź przyjaźni- myślę że wzajemna.
W Sulamonie najbardziej lubiłem spacery. Myślę, że jestem jednym z niewielu którzy
spacerują dla przyjemności, a nie po to aby gdzieś dojść, czy coś po drodze upolować. W
zapale chodzenia nie uznaję tempa wolniejszego niż 6 kilometrów na godzinę. Koledzy w
obozie narzekali, że nadążanie za mną odbiera im przyjemność spaceru. Sam przyznaję, że w
wycieczkach nie jestem zbyt atrakcyjnym kompanem, gdyż wysiłek włożony w pokonywanie
przestrzeni odbiera mi chęć do rozmowy, czy podziwiania widoków.
Czasami, celem naszych pikników był zbiornik wodny, znajdujący sie w połowie drogi do
pasma gór, gdzie koledzy zażywali kąpieli. Sam zadawalałem się patrzeniem, gdyż nie cierpię
zimnej wody i uważam pływanie za jeden z najnudnieszych sportów. Do wody można mnie
wpędzić jedynie siłą. W Sulmonie mieliśmy w ogrodzie mały staw na ryby i tam się
zanurzałem, gdy go słońce porządnie nagrzało. Ale zbiornik wodny nie nęcił mnie.
Na jednej z przechadzek, prowadząc kolegów w dól zboczem góry, odłączyłem się od nich
i dopiero po jakimś czasie odnalazłem ich na dole. Gussie był blady z wrażenia i z trudem się
kontrolował - wbrew przekonaniu jakie miał o mnie, pewny był że zamierzałem uciec.
Zbeształ mnie porządnie.
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Z naszej willi widać było hotel, usadowiony jak gniazdo orła wysoko na szczycie góry.
Nazywał się Terminillio. Później stał się sławny z sensacyjnej ucieczki Mussoliniego, którego
uprowadzili stamtąd Niemcy samolotem, ratując go od własnych rodaków.
Kończyło się lato, rozjaśniające ciemność tysiącami robaczków świętojańskich. Naszą
znośną dotąd egzystencję zakłóciła wiadomość o bliskiej przeprowadzce. Według krążących
pogłosek, gdzieś koło Florencji znaleziono dla nas bardziej odpowiednie więzienie. Strażnicy
z entuzjazmem opisywali nam jego zalety. Wyglądało, że czeka nas Raj połączony z
wygodami nowoczesnego klubu ziemiańskiego. Łudziliśmy się nadzieją....

79
ROZDZIAŁ XV

ŻYCIE JENIECKIE W VINCIGLIATI

W październiku opuściliśmy Villę Medici. Pod eskortą Gussiego wyruszyliśmy na stację w
Sulmona, gdzie dołączyło się do nas dwu dalszych jeńców. Byli to lord Ranfurly i porucznik
Smith, którzy przebywali w pobliskim więzieniu, mimo że Ranfurly jako adjutant Neame’go
razem z nim dostał się do niewoli.
Choć nie znałem Ranfurlego, podszedł do mnie mówiąc, że od Włochów pierwszy raz
usłyszał o moim uwięzieniu. Nie mógł w nie uwierzyć, gdyż ostatnio słyszał, że dowodzę
dywizją w jego rodzinnym kraju, Irlandii Północnej. Zdziwił się, ujrzawszy mnie w
Sulmonie.
Na stacji we Florencji, Todhuntera i mnie zaskoczył widok naszego pierwszego strażnika
Tutti-Frutii, który nie zważając na ryzyko ostrej nagany, wyszedł na nasze spotkanie.
Wsadzono nas do samochodów i wyruszyliśmy w rozkoszną drogę do nowego raju. Po
drodze obserwowaliśmy okolice, patrząc czy są dogodne do ucieczki. Słyszeliśmy, że
Vincigliati położone jest w Fiesole. Włosi z takich zachwytem wypowiadali tę nazwę, że
wyobrażałem sobie wszelkie rozkosze Nocy Dekamerona i zastanawiałem się, co będziemy
robili podczas dnia.
Trudno mi powiedzieć, czy Castello di Vinciglati był zbudowany w stylu baroku, czy
rokoko - moja wiedza o nim ogranicza się do faktu, że królowa Wiktoria jadła tu kiedyś
obiad i że nie spała tu nigdy królowa Elżbieta. Wiem także, że było na najbardziej ponure
miejsce, jakie kiedykowlwiek oglądałem. Była to prosta forteca usadowiona na zboczu nie
atrakcyjnego wzgórza, otoczona wałem obronnym i wysokim murem, oraz najeżona
uzbrojonymi po zęby posterunkami. Radość spowodowana wyjściem z Sulmony przygasła przygnębieni i milczący wchodziliśmy w mury więzienia.
Pocieszył nas nieco widok nowego komendanta, djuka Montalto, który jako absolwent
Cheltenham znał dokonale angielski i zdawał się pojmować mentalność i poglądy brytyjskie.
Nasz drugi dozorca, porucznik Visocchi mówił płynnie po angielsku z wyraźnym szkockim
akcentem, który nabył podczas studiów w Edinburghu.
Z ulgą dowiedzieliśmy się, że przydzielono nam pojedyńcze pokoje. Mnie zaprowadzono
do obszernego apartamentu, mieszczącego się w pół-suterynie. Wystarczył jeden rzut oka,
aby wyobrazić sobie, jak będzie on wyglądał podczas zbliżającej się zimy - poprosiłem o coś
prostszego i mniejszego. Wielki spartański apartament dostał się Gambier-Parry’emu, a ja
znalazłem schronienie w małym pokoiku na pierwszym piętrze, gdzie szybko udało mi się
przepędzić zaduch, właczając piecyk elektryczny.
Architektura castello była zwodnicza; na zewnątrz jego wały i obmurowane ogrody
sprawiały wrażenie ogromu, lecz sam budynek był skromnych rozmiarów – czteropiętrowy
dom, położony w samym środku kompleksu.
Dowiedzieliśmy się, że Vincigliati było własnością Anglika, członka parlamentu, zwanego
Temple Leader. Według nas, odrestaurował on zamek jak najbardziej bezmyślnie,
poświęcając zbyt wiele uwagi konstrukcji nawierzchnej, a lekceważąc podziemne przejścia,
które zamurował. Utrudnił nam tylko zadanie.
Prowadziliśmy całkiem odmienny tryb życia niż w Sulmonie. Ani na chwilę nie mogliśmy
zapomnieć, że jesteśmy więźniami. Pozbawiono nas wszelkich przywilejów - jak pikniki,
zakupy, etc. Byliśmy zdani wyłącznie na własną rozrywkę.
Wprowadzenie tych rygorów nie było winą Montalto. Czuł on do nas sympatię, za którą
został w końcu usunięty ze swego stanowiska. Za to jego autokratyczny zwierzchnik pułkownik Bacci, któremu podlegało kilka sąsiednich obozów, pozbawiony był uczuć
sympatii czy współczucia.
Przy zaostrzonej dyscyplinie życie stało się nieznośnie koszarowe. Instynktownie staraliśmy
się zachować cywilizowane maniery i utrzymać niezbędny standart - jak przebieranie się do
kolacji, kąpanie się dwa razy tygodniowo, pozdrawianie się przy spotkaniu i powstrzymanie
się od dyskusji religijnych i politycznych.
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Do obozu przysłano kilku nowych jeńców - dołączyli do nas brygadierzy Harges,
Stirling, Miles, Armstrong, Vaughan i Fanshawe. Harges i Miles byli Nowozelandczykami,
Stirling z 1-tej dywizji Huzarów, Armstrong pochodził z Południowej Afryki; Vaughan z
Kawalerii Indyjskiej dostał się do niewoli wraz z Gambier-Parrym, a Fanshawe przyszedł z
the Bays.
Rutynowe spacery popołudniowe na dworze pod okiem uzbrojonych strażników nie
dawały wiele okazji, aby nacieszyć się słońcem. Podczas nich większośc z nas zajęta była
badaniem terenu. Dla mnie był to daremny wysiłek – bez widocznego słońca i księżyca
traciłem poczucie kierunku. Nim zdążyliśmy porządnie rozeznać się w okolicy, zmieniano
nam trasę spacerów. Tym niemniej, pomogły one nam w znacznym stopniu rozeznać się w
terenie i w przyszłości bardzo sie przydały. Nie byliśmy skrępowani wyborem ubioru zawsze nakładałem kilka swetrów, które przy szybkim tempie marszu utrzymywały mnie w
temperaturze łaźni tureckiej.
Każdego z nas opanowała mania zajęcia się jakimś hobby. Ogrodnictwo - w dodatku do
Combe’go i Younghusbanda - zyskało nowych entuzjastów w osobach Hargest’a i Miles’a,
którzy potrafili zmusić mizerną glebę obozową do płodzenia zadziwiającej rozmaitości
warzyw. Moje sadystyczne instynkty skupiały się na ogrodowych ślimakach, których stałem
się głównym łowcą, w obronie sałaty przed niechybną zagładą.
Stirling miał cudowny wpływ na rozmnażanie się królików, które dzięki jego wysiłkom
mogą kiedyś stać się największą plagą Włoch. Przy okazji przyczyniał się także do sukcesu
naszych urodzinowych biesiad.
Sprawami gospodarczymi zajmował się Vaughan przy pomocy Ranfurly’ego. Ta dosyć
uciążliwa funkcja nabrała znaczenia z chwilą przybycia paczek Czerwonego Krzyża.
Rozładywali żywność do spiżarni pod ścisłym nadzorem Włochów, sprawdzając uważnie
każdą puszkę i paczkę. Rozdzielali je tak, aby zaspokoić apetyt każdego głodomora i zawsze
sprawić wszystkim jakąś małą dodatkową niespodziankę. Czasy wolnych zakupów należały
już do przeszłości, lecz ciągle mogliśmy polegać na sierżancie włoskim, który potrafił znaleźć
dla nas wino, owoce, a czasem ser. Włochy zaczęły już odczuwać braki żywności.
Ekspertem od stolarki był Boyd, który mimo braku materiałów sporządał urocze drobiazgi,
jak pudełka i pojemniki na tytoń. Przyjęci przez niego nowi terminatorzy Leeming i Dan
Ranfurly, okazali się pojętymi adeptami i całymi godzinami zabawiali się tym zajęciem.
Osobiście najbardziej zazdrościłem Gambier-Parry’mu jego talentu. Znajdując inspirację
nawet w naszym mizernym otoczeniu, szkicował widoki Vincigliati w chwilach wolych od
studiów nad podrabianiem dokumentów, które niezawodnie przyniosłyby mu fortunę w
świecie przestępczym. Poza tym, był zdolnym muzykiem i co tydzień organizował koncertry
klasyczne, radujące wszystkich oprócz mnie - ignoranta w muzyce poważnej. Bliższy memu
poziomu był Dan Ranfurly, który raczył nas starymi ulubionymi melodiami; jedynymi jakie
potrafiłem zanucić.
Wieczorami po kolacji graliśmy w karty - zaczynając od pokera, w którym, będąc chyba
najgorszym na świecie graczem, nieodmiennie przegrywałem.
Dobrym uczynkiem ze strony największego spośród nas hazardzisty, Dana Ranfurly, było
wyuczenie mnie gry w trik-traka, bardziej pasującego do mojego charakteru. Przy wytrwałym
treningu doszedłem do takiej wprawy, że mogłem się zmierzyć z najlepszymi graczami.
Największym mistrzem był tu Neame, lecz przy jego diabelskim szczęściu, gra z nim zawsze
doprowadzała mnie do furii. Nie miałem pojęcia, jak śmiesznie wyglądam w tych wybuchach,
do czasu gdy ujrzałem skecz autorstwa Dana, w którym jedna ze scen przedstawiała mnie z
Neame, siedzących z wyszczerzonymi zębami przy wieczornej grze, gdy zdławionym głosem
kończyłem potok przekleństw frazą: ‘Masz szczęście, jak ----- spasiony klecha!’.
Mimo dwu-letniego codziennego obcowania i wspólnych posiłków, nasze wzajemne
stosunki były niezwykle spokojne i harmonijne. Poza rzadkimi wypadkami wybuchu
napiętych nerwów przy układaniu planów ucieczki, nie pamiętam żadnych kłótni. W
sytuacjach gdy mieliśmy siebie dosyć, luksus posiadania własnych pokoi pozwalał nam na
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strategiczny odwrót. Nie mogę twierdzić, że więzienie ma zbawczy czy pozytywny wpływ
na charakter człowieka – wątpię, czy na nas wpłynęło dodatnio. Sam nie zagłębiałem się w
analizę własnej - a tym mniej - cudzej duszy, gdyż ciągłe przebywanie razem nie skłaniało do
nawiązywania intymnych stosunków. Na co dzień działało niszcząco. Zaprzyjaźniłem się z
Dickiem O’Connorem, który w wielu cechach był moją antytezą; co może wyjaśnia dlaczego
byliśmy w tak dobrych stosunkach. Myślę, że wszystkich przyjaciół dobierałem na zasadzie
kontrastu - na pewno nie mógłbym znieść nikogo o wadach podobnych do moich.
Zamknięcie w szczelnych, bezlitosnych murach Vincigliati było dla nas gorzkim
rozczarowaniem, lecz jednocześnie stało się potężnym bodźcem do obmyślania planów
ucieczki. Od chwili przybycia do Vincigliati o niczym innym nie myśleliśmy.
Z wielką gorliwością i z niezrównanym zapałem zajęliśmy się obmyślaniem planów
wydostania się z obozu. Myślę, że bez tego bodźca stałbym się zgorzkniałym i drażliwym
awanturnikiem, lub doszedłbym do stanu apatii, w którym wylądowałbym w szpitalu,
przerażony samą myślą o wyzdrowieniu - kontent jak najdłużej pozostać w łóżku. W obozie
czas płynął podobnie jak w szpitalu – godziny wydawały się długie, lecz tygodnie krótkie.
Aby się uchronić od demoralizacji, potrzebna była jakaś idea czy zajęcie.
Podobnie jak ja, Dick O’Connor był opętany ideą ucieczki. Tak zacięcie omawialiśmy i
obmyślaliśmy jej plany, że musiało to odbić się na naszym wyglądzie. Stanowiła dla nas
bodziec nie tylko umysłowy, lecz i fizyczny. Zdawaliśmy sobie sprawę, że utrzymanie dobrej
kondycji jest konieczne, aby nie zawieść w stosownym momencie.
Ćwiczeniom fizycznym oddawałem się raczej bez przekonania, poświęcając więcej energii
na szybkie marsze. Dick do treningu podchodził bardziej poważnie, zaczynając nawet
ćwiczyć oddechy z takim zapałem, że dochodził niemal do perfekcji Yogi.
Ostatecznie zdecydowaliśmy się uciec podczas nocy.
Nie polegając wyłącznie na makiawelskich metodach pana Temple Leader, Włosi
wznieśli dodatkowy ponad dwumetrowy mur zamykający przestrzeń, którą strażnicy mogli
obserwować bez ryzyka zbratania się z nami. Zamierzaliśmy przedostać się przez ten mur,
prześlizgnąć się obok wartowni do podnóża schodów prowadzących do najwyższego punktu
wału, gdzie nie było posterunku. Ponieważ na noc castello zamykano, musielibyśmy potem
zeskoczyć z wału do fosy położonej o siedem metrów niżej.
Ćwiczenia praktyczne odbywaliśmy na małym podwórzu głównego budynku, gdzie
każdego ranka o świcie trenowaliśmy pokonywanie przeszkód podobnych do tych, jakie
zamykały nam drogę do wolności. Na szczęście Włosi nie lubili wstawać rano; sami
ułatwiając nam zadanie uwolnienia się od nich.
Do spisku należały cztery osoby: Boyd, O’Conner, Combe i ja. Koledzy, którzy mieli uciec
w następnej kolejce, służyli nam pomocą i poparciem. Trenowaliśmy czekające nas zejście z
wału, spuszczając się na dół po linie z pierwszego piętra. Przy braku jednej ręki nie mógłbym
tego dokonać bez pomocy sierżanta Baxtera, który zaoferował się także pomóc mi w
rzeczywistej ucieczce. Baxter był dzielnym i uczynnym człowiekiem, zawsze chętnym do
pomocy w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Był tak przejęty zaplanowaną ucieczką,
jakby sam miał brać w niej udział. Będąc zapalonym entuzjastą podnoszenia ciężarów i
różnych rodzajów gimnastyki, unosił w górę mój 185 centymetrowy korpus o wadze 70
kilogramów, jak niemowlę w pieluszce.
Pewnego razu, podczas porannego treningu O’Conor uległ wypadkowi, przewracając się z
plecakiem już przy pierwszej próbie. Zapomniał o ciężarze plecaka, który wytrącił go z
równowagi i pociągnął do tyłu. Obawialiśmy się, aby ten wypadek nie wzbudził podejrzeń
czujnych strażników, zaalarmowanych świeżymi zarządzeniami ścisłego nadzoru przez
nowego komendanta kapitana Tranquille, który zastąpił zbyt dodrodusznego Montalto.
Kapitan Tranquille miał reputację zaciekłego anty-brytyjczyka i nienawidzili go wszyscy
jeńcy, oprócz mnie i O’Connora. Choć wyglądał na ponuraka i brakowało mu joie de vivre,
przekonaliśmy się z Dickiem, że mimo srogiej aparycji jest sprawiedliwy i zawsze poprawny.
Wyczuliśmy, że nasza narodowość nie przeszkadza mu darzyć nas sympatią.
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Ponieważ projekt nasz był skomplikowany i zawiły, popełniliśmy poważny błąd
sporządzając go na piśmie wraz z mapą sporządzoną przez Millesa. Było to fatalne
przeoczenie i odtąd ufaliśmy jedynie własnej pamięci, licząc że nas nie zawiedzie.
Nieodzownym warunkiem powodzenia planu była deszczowa i wietrzna noc, przenikająca
castello szmerem upiornych odgłosów, i pozwalająca na bezpieczne przemknięcie się obok
wartowni. Nie trzeba dodawać, że gdy z utęsknieniem wypatrywaliśmy chmurki i jak kury
wyczekiwaliśmy kropli deszczu, niebo z każdym dniem coraz bardziej pogodniało.
Nie wiem, czy nasze podniecenie okazało się zaraźliwe, czy też czujni strażnicy zauważyli
coś podejrzanego – dość, że pewnego dnia po obiedzie usłyszeliśmy na korytarzu hałas i
nieomylny odgłos butów żołnierskich. Za chwilę wpadł do pokoju kapitan Tranquille,
polecając oficerom zebrać się w jednym miejscu, a służącym rozejść do ich kwater. Była to
pierwsza rewizja, choć według mnie, przezorność nakazywałaby przeprowadzać je częściej.
Oficerów zabierano pojedyńczo na rewizję ich własnych pokoi, po czym prowadzono ich
prosto do ogrodu, aby nie mogli się komunikować z resztą jeńców.
Jako pierwszy poszedł Neame. W jego pokoju nic nie znaleziono i puszczono go wolno.
Jakimś sposóbem zdołał przechytrzyć strażników i pobiegł na górę do pokoju O’Connera,
gdzie były ukryte plany. Zabrawszy inkryminujące papiery, przeczołgał się po wąskim
parapecie łączącym górne piętro z blankami murów obronnych i ukrył je pod obluzowaną
dachówką. Spokojnie, nie okazując podniecenia wrócił na dół; nie mogąc wszakże podzielić
się z nami tą wiadomością.
Kolejno prowadzono nas na rewizję, choć oczywiście dzięki genialnemu wyczynowi
Neame nic nie wykryto. Strażników poczęła nudzić bezowocna akcja i tempo poszukiwań
osłabło.
W międzyczasie, komendant wyszedł na blanki aby zaczerpnąć świeżego powietrza
Rozglądnął się wkoło, potem spojrzał w górę, dostrzegł poruszoną dachówkę... i wyciągnął z
pod niej plany. Choć był to koniec naszych nadziei, myślę że odkryciem najbardziej
zdziwiony był komendant. Naturalnie, strażnicy odetchnęli z ulgą i radośnie wykrzykiwali,
licząc na szybki awans i medale.
Następnego dnia zjawił się dowódca korpusu generał Chiappe, aby pouczyć nas o ryzyku
związanym z próbami ucieczki. Był bardzo miły - w jego kazaniu można było wyczuć nutę
żalu z powodu naszej wpadki i wywnioskować, że w podobnej sytuacji postąpiłby tak samo.
Tym razem kara nas ominęła, lecz wprowadzono bardziej ścisłe restrykcje. Mury castello
zostały rzęsiście oświetlone i wyglądały teraz jak Paryska Wystawa w noc galową. Na
spacerach zabroniono naszych degage ubiorów, kazano nam nosić kompletne mundury i
zwiększono liczbę strażników. Te zarządzenia tak mnie zirytowały, że odmówiłem chodzenia
na spacery.
Prawdopodobnie strażnicy z ulgą przyjęli moją odmowę; nie tylko licząc na zwolnienie
tempa spacerów, lecz także dopatrując się we mnie upadku ducha, oraz spodziewając się że
odtąd będę potulnie zwijał makaron na widelec i drzemał na słońcu. Jednak w rzeczywistości,
te dąsy pozwoliły mi na daleko lepszy sposób utrzymania się w formie, dwukrotnie mniej
czasochłonny i dwukrotnie efektywniejszy. Ponieważ strażnicy nocowali poza zamkiem i nie
kwapili się z rannym wstawaniem, rano miałem cały dom do dyspozycji. Owinięty kilkoma
swetrami i szalikiem, obciążony dziesięciokilowym plecakiem, .przemierzałem sto
dwadzieścia stopni zamku po dwadzieścia razy bez przystanku. Wielu z nas odbywało
podobny trening - szczególnie Dick, który nie zadawalając się dwudziestoma nawrotami,
ryzykował zawał serca wykonując ich dwadzieścia siedem!. Strażnicy nie podejrzewali nawet
istnienia tych treningów, choć zapewne czasem musiała ich dziwić moja pozorna
bezczynność.
Następną próbę ucieczki zaplanowaliśmy w biały dzień. W przeciwieństwie do ostatniego
zbyt skomplikowaneg niewypału, miała to być całkiem prosta akcja.
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Według planu, grupa jeńców miała zająć uwagę strażników i odciągnąć ich od odcinka
wałów, przez które zamierzaliśmy z O’Connorem przeskoczyć i uciec w stronę wzgórz. W
razie powodzenia akcji, Combe i Boyd mieli dwie godziny później podążyć naszym śladem.
Konfiskata przygotowanych lin podczas ostatniej rewizji była wielką stratą; musieliśmy
sporządzić nowe z prześcieradeł. Pracę tę wykonał bardzo udanie O’Connor przy pomocy
swojego ordynansa, skręcając je ściśle i związując sznurkiem. Aby ich biel nie wpadała w
oczy, zabarwili je wilgotną ziemią na brązowo i suszyli w łazience obok pokoju O’Connora.
Dozorcy każdej nocy przeglądali nasze pokoje, aby się upewnić, czy jesteśmy bezpiecznie
zamknięci i czy nie wałęsamy się obmyślając jakieś złowrogie plany. Jak dotąd trzymali się
ściśle ustalonego rutuału i porządku. Jak się można domyślić, tej nocy zmienili rutynę i udali
się prosto do łazienki O’Connora, gdzie niemal nadziali się na zaimprowizowany sznurek
rozciągnięty od ściany do ściany. Rozległ się gwar podnieconych głosów; zbudzono nas i
zrewidowano. Tym razem rewizja nie dała rezultatów i władzom nie udało się wykryć
autorów planowanej ucieczki.
Nie spotkały nas żadne represje. Na pewien czas przycichliśmy dla nabrania oddechu i
uśpienia czujności dozorców.
Paczki i poczta Czerwonego Krzyża dochodziły bardzo regularnie. Tylko ktoś, kto nigdy
nie zaznał życia w niewoli, może się zdobyć na złe słowo o Czerwonym Krzyżu. Trudno
wyrazić słowami, jak wiele on dla nas znaczył; nie tylko ze względu na paczki żywnościowe,
lecz także świadomość że kraj o nas nie zapominał. Pochłanialiśmy treść listów równie
żarłocznie jak żywność, a życzliwy list znaczył więcej niż tabletka witaminy. Od czasów
jenieckich mój stosunek do poczty zmienił się kompletnie. Teraz z chęcią prowadzę obszerną
korespondencję, która przerażałaby mnie w aktywnym życiu, jakie wiodłem przed dostaniem
się do niewoli. Z upływem czasu paczki stawały się coraz bogatsze. Ich zawartość,
sprawiedliwie rozdzielana przez Vaughana i Ranfurlego, a przyrządzana przez kuchmistrza
Baxtera, utrzymywała nas w formie potrzebnej do zmagań ze schodami zamku. Z każdej
paczki zatrzymywaliśmy własny przydział tytoniu i słodyczy, którymi codziennie po obiedzie
wraz z O’Connorem rozkoszowaliśmy się w moim pokoju. Zachłanność na cukier mogłem
tłumaczyć wymówką, że działa na mnie rozgrzewająco. Musiałem z sobą walczyć, aby nie
nadużywać go kosztem własnej sylwetki. Po jakimś czasie postanowiliśmy z Dickiem
wyrzec się napychania słodyczami, zdając sobie sprawę że będą nam potrzebne do ucieczki.
Zamiast zjadać, odtąd zaczęliśmy je gromadzić i utykać w kątach pokojów.
W ciągu dwu i pół-letniej niewoli, trzy czy cztery razy odwiedzali nas przedstawiciele
Czerwonego Krzyża. Kiedyś przybył do nas nuncjusz papieski w roli Świętego Mikołaja,
obładowany cygarami, winem oraz złotym zegarkiem do wygrania na loterii. Wygrał go
Gambier-Parry. Poza tym, nikt inny nas nie odwiedzał i nie mieliśmy kontaktu ze światem
zewnętrznym. Nieco wiadomości przenikało od strażników; bardziej tendencyjnych – z gazet
włoskich, z których Todhunter sporządzał świetny konspekt bardziej odpowiadający
rzeczywistości.
Wiele uprzejmości doznałem od markizy Orgio, dzięki pośrednictwu naszego wspólnego
znajomego. Na początku przysyłała mi herbatę, za którą byłem jej bardzo wdzięczny. Kiedyś
otrzymałem od niej list, którego nie pozwolono mi dotknąć. Dano mi go do przeczytania z
odległości metra. Nigdy nie zdołałem odgadnąć powodów tej dziwnej procedury.
Upomnieliśmy się, aby przydzielono nam doktora. Dostaliśmy nie tylko doskonałego
fachowca, lecz także bardzo uczynnego towarzysza. Nazywał się podobnie jak nasz kolega –
Vaughan. Był ożywiony prawdziwie bojowym duchem i okazywał go przy każdej okazji w
potyczkach z Włochami.
Stirlinga wysłano z Vincigliati pod faszystowki sąd wojskowy do Rzymu. Nie za
przestępstwo zagrożenia Włoch plagą królików, lecz za treść wysłanej kilka miesięcy
wcześniej kartki pocztowej, w której nazwał Włochów bękartami. Siła retoryki Stirlinga była
przytłaczająca – praktycznie przekonał sąd, że w języku angielskim wyraz ten nie tylko jest
pochlebny, lecz nawet stanowi komplement. Choć skazano go na dwa lata więzienia, po
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powrocie do Vincigliati sprawa wyroku rozeszła się po kościach. Widocznie sąd
faszystowski uznał swój honor za usatysfakcjowany, lub też uznał argumenty Stirlinga za
słuszne!
Listy nasze cenzurowano w sposób bardzo prosty – cenzor po prostu wymazywał każde
słowo, którego nie mógł zrozumieć. Ponieważ ja sam z trudem potrafię odczytać własne
pismo, wielu moich przyjaciół otrzymywało listy lub pocztówki składające się jedynie z
nazwiska i adresu.
Książki cieszyły się wielką atrakcją - zgromadziliśmy ich prawie tysiąc w naszej
bibloteczce. Niestety, władze pozbawiły nas estetycznej przyjemności czytania, oddzierają z
nich okładki, w których podejrzewały ukrytą kontrabandę. Okaleczone i pozbawione
indywidualności książki wyglądały tak żałośnie, że przykro je było czytać.
Pewnego dnia wyszedł rozkaz skonfiskowania nam tzw. biżuterii, jako akt represji za
odebranie podobnych przedmiotów jeńcom włoskim przez władze w Indiach. Jak się wydaje,
oficerowie włoscy sprzedawali ją za pieniądze. Naszą biżuterię stanowiły przeważnie zegarki
i kilka sygnetów. W moim wypadku był to łańcuszek do kluczy z maskotką szczęścia. Bardzo
jej żałowałem i czułem się bez niej nieswojo, obawiając się że jej brak może mi przynieść
pecha.
Życie więzienne składa się z drobiazgów – małych przyjemności i małych urazów. Jest to
życie w miniaturze, podobne do teatru kukiełek. Tym bardziej więc rani jakiekowlwiek
ograniczenie go ze strony dozorców.
Żałowaliśmy z O’Connorem kapitana Tranquille, którego miał zastąpić inny komendant.
Gdy przed odjazdem Tranquille przyszedł się z nami pożegnać, powiedział, że pragnie iść na
front. Jak później słyszałem, zginął tam w bitwie z Rosjanami. Jego następca był nieszczerze
przymilny i odrażająco natrętny, o manierach całkiem odmiennych od szczerej serdeczności
swojego poprzednika.
Nowy plan ucieczki miał być solowym popisem O’Connora, któremu nie można było
odmówić przedsiębiorczości.
Intensywność naszych studiów nad zachowaniem się strażników i posterunków mogła by
skutecznie rywalizować ze wszelkimi badaniami życia pszczół przez Maeterlincka.
Wiedzieliśmy o ich każdym ruchu, posiłku i zamyśle. Odkryliśmy, że w czasie zmiany
posterunków na wałach o godzinie drugiej popołudniu, dwie czy trzy sekundy
wystarczyłoby, aby niespostrzeżenie przeskoczyć przez blanki murów i uciec. O’Connor był
zdecydowany na tą próbę. Po obiedzie ustawiliśmy się na dziedzińcu w punktach
zapewniających dobrą widoczność, aby nie przegapić odpowiedniej chwili. Gdy pojawił się
O’Connor w lekkim płaszczu deszczowym osłaniającym plecak, na dany sygnał Hargest i
Milles podsadzili go na ścianę. Przez dwie dramatyczne sekundy unieruchomiła go zahaczona
o pas drewniana deska, którą zamierzał użyć do zaczepu sznura. Gdy udało mu się z niej
oswobodzić, w mgnieniu oka znalazł się za parapetem muru. Ucieszeni odetchnęliśmy z ulgą,
gdy nagle ujrzeliśmy strażnika biegnącego wzdłuż blanki w kierunku miejsca, z którego
zniknął Dick. Wiedzieliśmy, że musiał coś zauważyć. Najwidoczniej te kilka sekund
opóźnienia pozwoliły mu dostrzec zarys ręki znikającego Dicka. Za chwilę trzymał go na
muszce lecz nie strzelał, zwołując karabienierów, aby go zatrzymali. Przymilny komendant,
który zjawił się jak burza, teraz dopiero ujawnił swój prawdziwy charakter, zwymyślawszy
najpierw histerycznie wartę, że nie strzelała do O’Connora, a potem nas wszystkich jako jego
wspólników. Zachowywał się jak świnia, jaką był w istocie.
O’Connora odesłano do jego pokoju. Siedzieliśmy przygnębieni, gdy w drzwiach pojawiła
się głowa Gussiego. Powiedział: ‘Generał jest w porządku’. Te słowa obrazujące jego
sympatyczne usposobienie, rozluźniły napięcie. Na nieszczęście, Gussi choć miły, był także
bardzo bystrym obserwatorem. Gdy rozmawialiśmy o wyczynie O’Connora, zauważył, że już
rano zdziwił go widok jego nieogolonej twarzy i zastanawiał się, co się za tym kryje. Gussi
musiał rzeczywiście mieć sokoli wzrok, aby u jasnowłosego O’Connora dostrzec prawie
niewidoczny zarost twarzy.
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Następnego dnia zjawił się generał Chiappe, który skazał Dicka na miesiąc ścisłego
aresztu w twierdzy. Nam dostała się nagana i pouczenie, że z castello nikomu nie uda się ujść
żywym.
Generał Chiappe wykazał różnicę między chamem a gentelmanem, chwaląc strażników za
wstrzymanie się ze strzelaniem do O’Connora, a ostro ganiąc komendanta za jego histeryczny
wybuch.
Zacieśniono nam reżym, dodając więcej reflektorów i zwojów drutu kolczastego, i
zastępując sympatycznych strażników Gussiego i Visocchiego fachowymi dozorcami.
Na miejsce nieprzyjemnego komendanta przyszedł major Guillaume, uroczy człowiek
którego do dziś mile wspominam. Choć żałowaliśmy odejście Gussiego, z drugiej strony
czuliśmy ulgę, gdyż przy jego spostrzewaczości nigdy nie mielibyśmy szansy wydostać się z
obozu.
Następca Gussiego okazał się gorszym człowiekiem. Nazwaliśmy go Yellow-Belly, choć
jego prawdziwym nazwiskiem było, jak mi się zdaje, Janicelli. Także drugi nowy strażnik nie
był przyjacielsko do nas usposobiony. W sumie odciążyliśmy front wojny od około dwustu
pilnujących nas ludzi. Przy tak wielkiej liczbie strażników, ilości reflektorów, posterunków i
drutu kolczastego, nie było szansy zbliżyć się do wałów. Pozostała jedyna metoda – przejście
pod ziemią. Przestaliśmy więc łudzić się mirażem otwartej przestrzeni i zaczęliśmy rozważać
możliwości istniejące wewnątrz obozu.
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ROZDZIAŁ XVI

PLANOWANIE UCIECZKI

Z pozoru, wariacko zaplanowane castello powinno posiadać cały labirynt tajemnych przejść
wiodących prosto na szczyt najwyższej góry, lub do apartamentu czarującej niewiasty w
sąsiednim miasteczku; czy przynajmniej do jakiegoś odległego miejsca. Lecz nie – wszystkie
bez wyjątku idiotyczne korytarze łaczyły się w zamkniętą całość, jak pies kręcący się za
własnym ogonem. Całe dnie traciliśmy na podążaniu za fałszywym tropem i bezowocnym
opukiwaniu ścian, zanim doszliśmy do wniosku, że z braku odpowiedniego tunelu należy
wykopać własny, zaczynający się w castello i wychodzący możliwie jak najdalej w
bezpiecznym miejscu poza wałami..
W procesie eleminacji wybraliśmy jeden z planów, zakładający rozpoczęcie prac w miejscu
znajdującym się poza jadalnią, oddalonym około dziesięć – pietnaście metrów od wałów, od
których przdzielała je nie używana, zamknięta przez Włochów kaplica.
Kaplica znajdowała się poza zabudowaniami castello w północno-zachodnim rogu obozu,
obok wysokiej wieży. Jedna z jej ścian przylegała do naszej jadalni, od której oddzielona była
podeściem schodów i szybem windy. Windę używano wyłącznie do transportu dań z kuchni
poniżej, gdzie pracowali nasi służący. Neame odkrył, że stanąwszy na klatce windy
znajdującej się w dolnym położeniu, można jej użyć jako platormy z której da się
przewiercić otwór w ścianie dzielącej od kaplicy.
Najgorszym wrogiem w tym przedsięwzięciu był hałas; toteż postanowiliśmy wiercić
wczesnym ranem zanim zjawią się strażnicy, oraz zaraz po obiedzie w porze siesty.
Dysponaliśmy bardzo prymitywnymi narzędniami: udało się nam zgromadzić kilka
połamanych noży kuchennych i mały drąg żelazny. Same te instrumenty nigdy nie zdołałyby
utorować nam drogi poprzez skałę i kamienie, gdyby nie wspierała je nieugięta wola i
zdecydowanie ludzi, którzy się nimi posługiwali.
Kilka dni łupania i skrobania doprowadziło nas do kaplicy, której wysokie okna nie
pozwalające nikomu zglądnąć od zewnątrz, oraz mnóstwo miejsca na ulokowanie wykopanej
ziemi, stanowiły dogodne miejsce do rozpoczęcia tunelu.
Pomiędzy kaplicą a zabitymi drzwiami wiodącymi na dziedziniec, znajdowała się kruchta
położona o kilka stopni poniżej podłogi kaplicy. Uznaliśmy, że to najlepsze miejsce na
wykopanie około trzymetrowego szybu, skąd można było poprowadzić tunel pod wałami na
zewnątrz obozu.
Partia uciekinierów miała tym razem składać się z Boyda i Combe, Hargesta i Millesa, oraz
Connora (gdy wyjdzie z aresztu karnego) i mnie. Pozostałym kolegom winni jesteśmy
wdzięczność i podziękowanie za bezinteresowną, szczodrą i niezawodną pomoc w tym
przedsięwzięciu.
Dzięki saperskiemu doświadczeniu Neame’go, plan robót był tak precyzyjnie opracowany,
że punkt wyjścia tunelu wypadł dokładnie co do centymetra. Boyd z Ranfurlym zamaskowali
otwór prowadzący z windy do kaplicy, a Ranfurly tak sprytnie go ocementował, że nigdy go
nie wykryto.
Pracowaliśmy na zmiany – dwóch ludzi przekopywało tunel, a czterech stało na straży w
najbardziej strategicznych punktach. Sprawdziliśmy, że z sypialni Vaughana doskonale widać
bramę i wszystkich wchodzących głównym, czy służbowym wejściem. Z jego łazienki
mieliśmy otwarty widok na wszystkie posterunki, skąd mogliśmy obserwować osłonięci za
koronkową zasłoną.
Sierżant Bain przyczynił się podwójnie do naszego sukcesu: jako wykwalifikowany
elektryk zmontował system alarmowych dzwonków między pokojem Vaughana a tunelem,
oraz doprowadził elektryczne światło do tunelu.
Sam niestety nie mogłem pomóc w kopaniu; powierzono mi więc nadzór nad czatami i
systemem alarmowym. Na widok strażnika zbliżającego się do tunelu, czy Włocha
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wchodzącego przez bramę, natychmiast brzęczały dzwonki alarmowe i praca w tunelu
ustawała.
Początkowo odgłosy dochodzące z tunelu wydawały się nam czatującym tak alarmujące, że
jedynie miłosierna Opatrzność mogłaby zamknąć na nie uszy strażników.
Najniebezpieczniejsze było stukanie. Pomijając już hałas, miało się wrażenie, że całe castello
się trzęsie. Oddychaliśmy z ulgą, gdy zastępował je cichy nóż.
Czasami zaskakiwałem kopaczy fałszywym alarmem, aby utrzymać ich w sprawności i
sprawdzić, jak szybko potrafią w razie potrzeby się wydostać z tunelu do swoich pokojów. Ta
forma rozrywki nie cieszyła się popularnością!
Trudno uwierzyć, że przez siedem długich miesięcy, conajmniej cztery godziny dziennie,
tunel był ośrodkiem naszego życia i prawie naszym chlebem powszednim; że
wypłupywaliśmy, borowaliśmy, dłubaliśmy i kopaliśmy go prawie pod stopami niczego nie
przeczuwających strażników. Często, stojąc na czatach widziałem, jak strażnik zatrzymywał
się i zdawał się nadsłuchiwać. Myślałem wtedy: ‘O Boże, musiał coś usłyszeć! Zaraz
znajdzie, i nie ma rady.’ Rzucałem pod nosem niezasłużone obelgi na biednych kopaczy,
naciskałem dzwonek i czekałem.... , po czym wartownik odwracał się na pięcie i wracał do
swej budki, a ja jak głupiec niepotrzebnie wpadałem w panikę; tylko dlatego, że strażnik
usłyszał jakiś odgłos, którego wcale nie miał zamiaru sprawdzać. Wykopaną ziemię
usypywaliśmy w kaplicy, gdzie ostatecznie osiągnęła wysokość ponad trzech metrów.
Wkrótce po rozpoczęciu tunelu, wrócił Dick O’Connor. Nie uskarżał się i nie mówił jak go
traktowano, lecz potem dowiedziałem się, że przebywał w bardzo niehigienicznych
warunkach. Tyle tylko nam raczył powiedzieć, że jego włoski znakomicie się poprawił; z
czego i ja później miałem odnieść korzyść. Karcer nie osłabił jego entuzjazmu do ucieczki; w
gruncie rzeczy wydawał się nawet bardziej zapalony i zachwycał się naszym ostatnim
pomysłem. Będąc znakomitym organizatorem, przejął nadzór nad całością operacji i
opracował ją do najmniejszego szczegółu.
Co tydzień Neame przeprowadzał inspekcję postępu robót, które zależnie od warunków
terenowych i czujności wartowników, wahały się od kilkudziesięciu do kilku centymetrów.
W czasie pracy nad tunelem, pozostali jeńcy tworzyli dywersję i wytrwale hałasowali,
rąbiąc drzewo, wykonując prace stolarskie, a nawet zachęcając kury Combe’go do
wzmożenia zgiełku.
Gambier-Parry wytrwale spędzał całe godziny nad fałszowaniem naszych dokumentów.
Gdy skończył, w najmniejszym szczególe wyglądały idealnie jak prawdziwe. Z racji swej
funkcji kierownika muzycznego otrzymywał on katalogi włoskich płyt, ozdobione portretami
czołowych piosenkarzy i muzyków. Zdjęcia najbardziej podobnych do nas wklejał do
naszych dowodów osobistych. Mój sobowtór wydawał mi się ponurym zbirem, lecz koledzy
pozbawili mnie jeszcze jednej iluzji, twierdząc że jestem bardzo do niego podobny. GambierParry zdołał wykraść włoski dowód osobisty, z którego sporządził sześć kopi na
odpowiednim papierze, łącznie z nieodzownymi stemplami, podpisami i opisem. Był to akt
artyzmu, lecz także i poświęcenia, który nadwyrężył jego wzrok. Jako artyście, pozwalano
mu używać wszelkiego rodzaju piór, tuszy i innych materiałów niezbędnych do podrobienia
dokumentów. Wykonanych przez niego kopie nie można było odróżnić od oryginałów.
W oczekiwaniu na wielki dzień gromadziliśmy zapasy, zachowując wszelkie środki
ostrożności, aby je ukryć przed ciekawskim okiem. Z reguły staraliśmy się zachowywać jak
najbardziej niewinnie i nie prowokacyjnie, aby uśpić czujność strażników.
W czasie naszych prac nad tunelem, żona włoskiego następcy tronu, a córka begijskiego
króla Alberta wysłała do Florencji światowej sławy doktora Castellani, aby orzekł czy ja
nadaję się do repatriacji. Już przedtem kilkakrotnie przechodziłem podobne badania, choć
byłem przeciwny repatriacji, uniemożliwiającej udział w dalszej wojnie. Księżniczka, znająca
moich belgijskich krewnych, z całego serca starała się mi pomóc mi w kilku wypadkach, lecz
napotykała na wielkie trudności ze strony władz faszystowskich.
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Castellani wiele zawdzięczał Anglii, gdzie poza sławą i tytułem szlacheckim zdobył
także pokaźną fortunę. Lecz od czasu kampanii abissyńskiej zmienił front i stał się
kompletnie anty-brytyjski. Gdy przyjechał mnie zbadać, śmieszyła mnie nerwowość z jaką
starał się uniknąć posądzenia o sympatie pro-brytyjskie. Nalegał, aby w czasie badania w
pokoju był obecny komendant obozu. Myślę że ostatecznie zakwalifikował mnie do
repatriacji, lecz w międzyczasie ptaszek zdążył już wyfrunąć.
Z nadejściem wiosny tunel był już prawie gotowy, a nasz entuzjazm wzrastał. Co dziwne,
nawet w obliczu najtrudniejszych przeszkód i braku postępów, nigdy ani na chwilę nie
traciliśmy ducha. Mogę to jedynie wytłumaczyć faktem, że stanowiliśmy zgraną grupę i
podtrzymywała nas w gotowości świadomość, że powodzenie przedsięwzięcia zależy od
harmonijnej i niezakłóconej pracy każdego z nas. Dzięki codziennym wspinaczkom
osiągnęliśmy sprawność fizyczną, która przez długi czas utrzymywała nas w formie. Pomoc
okazana przez kolegów była przejawem ich najwyższego altruizmu.
Rozważaliśmy plany ucieczki. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej odpowiednim
momentem będzie czas po kolacji, gdy zaczyna się ściemniać. Mielibyśmy wtedy do
dyspozycji całą noc aż do świtu na oddalenie się jak najdalej od Vincigliati. Największym
problemem były nocne inspekcje naszych pokoi przez włoskich oficerów, o godzinie 1:30.
Gdyby wówczas nie wykryto naszej nieobecności, bylibyśmy bezpieczni aż do czasu
następnej inspekcji o 11 rano. Wpadliśmy na pomysł oszukania strażników kukłami
ułożonymi w łóżkach, trudno widocznymi za moskitowymi zasłonami, jakie nam niedawno
przydzielono. Odynansi podjęli się zadania zmajstrowania kukieł. Ujrzawszy swoją własną,
zrozumiałem prawdę porzekadła, że dla lokaja żaden pan nie jest bohaterem. Podczas próbnej
wizyty przeraziłem się widokiem udającego mnie straszydła, lecz gdy reszta kolegów
doszukała się w nim uderzającego podobieństwa, musiałem zamknąć się w milczącym
upokorzeniu.
Po wydostaniu się z tunelu, mieliśmy się rozdzielić na pary i probować dotrzeć do granicy
własnymi ścieżkami. W mojej trudnej sytuacji Dick O’Connor okazał się najlepszym
przyjacielem, oferując mi swoje towarzystwo. Wiedziałem, że mój brak oka i jednej ręki jest
zbyt rzucający się oczy, aby ryzykować podróż pociągiem. Jedyną szansą było ukryć się w
górach i stamtąd przedzierać się na piechotę w kierunku granicy szwajcarskiej. Koledzy
zamierzali dotrzeć do Florencji, aby złapać tam pociąg do Mediolanu i przedzierać się dalej
do Szwajcarii.
Przygotowaliśmy ubrania odpowiednie do roli, jaką mieliśmy przybrać po wydostaniu się
na wolność. Dick i ja mieliśmy udawać chłopów pochodzących z Tyrolu, co tłumaczyłoby
nasz niezbyt włoski akcent. Od Gambiera-Parry pożyczyłem antyczną parę sztruksowych
spodni; standartowa koszula i pulower były moją własnością, a stroju dopełniała chusta
okręcona wokół szyi jako szalik. Dick był podobnie ubrany. Na szczęście w Sulmonie
kupiłem parę górskich butów z miękkiej skóry, które okazały się najwygodniejsze, jakie w
życiu nosiłem. Ponieważ od miesięcy nigdzie nie chodziłem, przed eskapadą uznałem za
rozsądne ostrożnie skorzystać z kilku spacerów, aby wypróbować buty i przygotować nogi do
oczekującego je zadania.
Zakończywszy budowę tunelu, pozostało teraz czekać na dżdzystą i w miarę wietrzną noc,
która zatrzymałaby strażników w budkach i zagłuszyłaby hałas. Ponieważ wiosną we
Włoszech rzadko pada deszcz, wydawało się, że czeka nas długa lekcja cierpliwości. Neame
był naszym ekspertem od pogody i jego opinia była decydująca.
Gdy 24-go marca 1943 roku warunki wreszcie wydawały się sprzyjające i
przygotowywaliśmy się do wyjścia, pogoda nagle odmieniła się, i Neame odwołał imprezę.
Decyzja ta wywołała mieszane uczucia; jeden z kolegów twierdził, że nigdy nie doczekamy
się sposobniejszej nocy. Okazało się, że nie miał racji – następny wieczór przyniósł
wymarzone warunki do ucieczki. Po obiedzie na znak Neame’go poszliśmy na górę przebrać
się i zabrać plecaki, po czym zebraliśmy się w jadalni. Byliśmy już w ubraniach podróżnych,
gdy rozległ się sygnał alarmowy – jakiś oficer włoski wchodził do castello. Po kilku pełnych
napięcia minutach alarm okazał się fałszywy i pobiegliśmy hurmem do wyjścia,
prowadzącego z Campo Concentramento No 12 na wolność.
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Neame i Ranfurly prowadzili grupę – pierwszy, aby sprawdzić bezpieczeństwo tunelu, a
drugi, aby wyciąć nożem ostatnią warstwę ziemi, dzielącą nas od świata zewnętrznego.
Ja z O’Connorem byliśmy na końcu. Pełznąc przez tunel, nie myślałem o czekającym mnie
kraju, lecz modliłem się, abym miał dosyć siły na pokonanie przeszkód i nie opóźniał
kolegów. Wielkodusznie pozwolili mi uczestniczyć we wszystkich planach ucieczki i nie dali
mi nigdy odczuć, że mogę być dla nich ciężarem. Nie chciałem, aby żałowali, że mnie ze
sobą wzięli. Oprócz dziesięciokilowego plecaka, miałem przewieszony przez ramię
nieprzemakalny płaszcz i trzymałem w ręku laskę, która pomagała mi utrzymywać
równowagę.
Liczyliśmy się z tym, że po wyjściu z tunelu będziemy musieli przeprawić się przez drut
kolczasty, opadający po drugiej stronie stromo na drogę. Tej nocy jednak mieliśmy szczęście,
gdyż nieoczekiwanie, lecz bardzo w porę znaleźliśmy na boku otwartą furtkę.
Gdy wszyscy wyszli z tunelu, Hargest przykrył jego otwór drewnianą pokrywą
sporządzoną przez Boyd’a i Ranfurle’go, narzucił na nią ziemi i sosnowych igieł, udeptał je
dokładnie i dołączył do nas. Po krótkim marszu drogą, znurkowaliśmy w osłonę wzgórza.
Poza zasięgiem drogi, poczułem się nagle olbrzymem! Byliśmy wolni...., opanowało mnie
poczucie wolności – najcenniejszej rzeczy, za którą człowiek gotów jest zapłacić najwyższą
cenę.
W dolinie przed wzgórzem, wraz z Dickiem pożegnaliśmy się z kolegami, uścisneliśmy ich
dłonie i roztopiliśmy się w ciemnościach nocy. Znając doskonale z wędrówek wszystkie
drogi i ścieżki, orientowaliśmy się w terenie i bez problemów przemierzyliśmy jakieś dziesięć
kilometrów, gdy raptem straciłem poczucie kierunku i skręciłem w niewłaściwą stronę. Choć
nie obeznany z tymi okolicami, Dick szybko zauważył mój błąd i odtąd poczęliśmy się
kierować mapą, zamiast instynktem. Dick znakomicie umiał się nią posługiwać; ja zawsze
miałem wstręt do map, które absolutnie nic mi nie mówiły. Raptem oświetliła nas smuga
reflektora, zatrzymała się na chwilę, po czym ku naszej uldze przeniosła się dalej, omiatając
wokół pobieżnym spojrzeniem okolicę.
Maszerowaliśmy bez przerwy całą noc. Ranek zastał nas błądzących w zawiłej plątaninie
Borgo san Lorenzo, skąd wydostaliśmy się wreszcie na drogę do Bolonii. Zboczyliśmy z niej
w stronę małego pagórka, gdzie zamierzaliśmy odpocząć i posilić się. Mieliśmy plecaki
wypełnione puszkami wołowiny, sucharami, czekoladą i mlecznymi tabletkami Horlicka,
których spożycie tak wydzielaliśmy, aby starczyły na dwa tygodnie. Do tego czasu mieliśmy
nadzieję znaleźć się w pobliżu granicy, odległej o około czterysta kilometrów.
Mimo że buty miałem miękkie i wygodne, począło się na mnie mścić zaniechanie spacerów
– odparzyłem boleśnie palec u nogi.
Całe popołudnie maszerowaliśmy wśród pagórków mijając piękne okolice, które byłyby
jeszcze piękniejsze, gdyby nie obecność wsi po drodze. Nie napotykając na żadne przeszkody
smakowaliśmy urok wolności, a nad wieczorem zaszliśmy do farmy i poprosiliśmy o nocleg.
Farmer oferował nam pomieszczenie z krowami, z którego byliśmy bardzo zadowoleni. Choć
wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, miał to być nasz najwygodniejszy nocleg w czasie
wędrówki!
Gościnny farmer zaprosił nas na domową kolację i uraczył nas doskonałym jedzeniem,
pozwalając nam zachować własne zapasy na czarny dzień. W czasie posiłku otworzyły się
nagle drzwi i wszedł syn farmera w mundurze. Serce mi zamarło, lecz Dick stanął na
wysokości zadania i począł trajkotać po włosku, zagadując całą rodzinę ze swadą rdzennego
Włocha, podczas gdy ja siedziałem jedząc i błogosławiąc w duchu jego elokwencję. Po
zjedzeniu udaliśmy się na spoczynek do krów, które okazały się doskonałym towarzystwem
do spania. Czuliśmy w kościach przejście ponad pięćdziesięciu kilometrów z
dziesięciokilogramowymi plecakami, lecz byliśmy w zbyt radosnym nastroju, aby myśleć,
czy przyznawać się do zmęczenia. Nie mieliśmy czasu przejmować się takimi
dolegliwościami, jak mój boleśnie odparzony palec u nogi. Rano farmer nalegał na
poczęstowanie nas śniadaniem i nie chciał przyjąć za nie ani grosza. Aby mu się jakoś
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odwdzięczyć, wcisnęliśmy jego synowej pieniędze na prezenty dla wnuków. Jak zwykle
we Włoszech, miał liczną rodzinę!
Tego dnia wędrówka prowadziła przez jedną z najpiękniejszych okolic, jakie napotkaliśmy.
Był to dziki kraj górzysty pokryty dywanem fiołków, po których stąpaliśmy naszymi ciężkimi
buciorami z uczuciem świętokradztwa. W ciepłym słońcu radowaliśmy się wyjściem z poza
krat więziennych. Pod wieczór urok przyrody nieco osłabł, gdyż znaleźliśmy się w bardziej
zaludnionych okolicach, przechodząc przez gęsto rozsiane wsie. Musieliśmy przedstawiać
nędzny i odstręczający widok – nie mogliśmy natrafić na gościnnego gospodarza i w kilku
miejscach spotkaliśmy się z odmową noclegu. Ostatecznie spotkaliśmy kobietę o bardziej
czułym sercu, która oferowała nam szopę z wystarczającą ilością siana, aby na nim złożyć
nasze zbolałe kości. Z początku poradziła nam, abyśmy poprosili o nocleg stacjonujących w
sąsiedztwie żołnierzy. Dick musiał się zdobyć na cały repertuar pochlebstw aby ją przekonać,
że dla nas szopa ma nieskończenie więcej uroku! Spędziliśmy ciepłą noc przytuleni do
siebie; z nogą Dicka spoczywającą na mojej twarzy.
Następny dzień nie był tak przyjemny. Kraj był zapełniony żołnierzami; brakowało mu
przyjaznej osłony dzikich gór i nastroju do poetycznych rapsodii. Ostatecznie stanęliśmy
przed przeszkodą w postaci mostu, rozciągającego się nad przepastnym wąwozem,
strzeżonego przez wartowników z obu stron. Nawet nie warto było próbować przejść przez
niego. Musieliśmy zawrócić i sforsować urwisty wąwóz, równie ponury jak miniony dzień.
Biednemu Dickowi znów przypadło zadanie umizgania się do nieużytej gospodyni, aby
pozwoliła nam spać z krowami. Sądząc z wyrazu jej twarzy i nieukrywanej niechęci, musiała
uważać naszą prośbę za despekt dla krów.
Nie przejmowaliśmy się naszą monotnną dietą - nie będąc wybrednymi smakoszami nie
zwracaliśmy uwagi na to, co jemy. Przy włoskich drogach nie brak było strumyków czy
studni. Po raz pierwszy w życiu zdałem sobie sprawę z ożywczych właściwości świeżej
wody. Głęboki haust chłodnej wody działał na nas jak szampan. Często wpominam tą wodę, i
ile dla nas znaczyła.
Następny dzień spędziliśmy, człapiąc po twardej nawierzchni szosy. Co prawda nie
wpadaliśmy już w panikę na widok mijanych karabinierów, lecz nie byliśmy zachwyceni
perspektywą maszerowania po ruchliwej drodze. Tej nocy trafiliśmy na bardzo ciekawskiego
gospodarza, który poprosił nas o okazanie dokumentów. Wyłgaliśmy się, obiecując mu
pokazać dokumenty rano. Wstaliśmy wcześnie, gdy wszyscy jeszcze spali i wymknęliśmy się
z niebezpiecznej sytuacji. Dopiero po przejściu kilku kilometrów zorientowałem się, że
zostawiłem tam zegarek. Była to gorzka strata, gdyż miałem zwyczaj co parę minut
sprawdzać czas, nawet gdy nie miałem powodów do pośpiechu. Nie mieliśmy jednak ochoty
na ponowne spotkanie z wścibskim gospodarzem; musiałem się pogodzić ze stratą, choć brak
mi było wypróbowanego przyjaciela.
Po południu zatrzymał nas urzędowo wyglądający osobnik, żądając okazania dokumentów.
Z tego pierwszego decydującego sprawdzianu kunsztu artysty, Gambier-Perry’go wyszedł
śpiewająco. O’Connor wykazał prawdziwie włoską fantazję, ze swadą odpowiadając na potok
pytań tej kreatury. Ja udawałem głuchoniemego i wkrótce usatysfakcjonowany inkwizytor
pozwolił nam iść dalej. Odetchnęliśmy z ulgą, utwierdzeni w wierze w dzieło GambierParry’ego – szczególnie ja, gdyż dotąd nie miałem w ogóle zaufania do papierów i uległem
jedynie perswazji O’Connora i Gambier-Perry’ego. Jak się okazało, w pełni mieli rację.
Jak można było się spodziewać, po sukcesie los musiał się odmienić i tej nocy nawet
elokwencja Dicka nie zdołała nam zapewnić dachu nad głową. Chcieliśmy przejść przez
miasto Vignola, od którego oddzielał nas długi most, jak zwykle silnie strzeżony. Musieliśmy
zadowolić się noclegiem pod chłopskim wozem, stojącym na dziedzińcu. Wczesnym ranem
zanim zaczął się ruch, przeszliśmy przez most. Parę kilometrów dalej znaleźliśmy łąkę ze
strumykiem, gdzie się ogoliliśmy i porządnie wymyliśmy. Akurat w samą porę, gdyż za
chwilę pojawili się przechodnie, pozdrawiając nas i zagadując. Nasze szczególne nakrycia
głowy skłoniły jakiegoś wścibskiego do zapytania, czy jesteśmy Jugosłowianinami. To
znaczy - ja myślałem że z powodu czapek, bo Dick dosyć dosadnie zasugerował, że chodzi tu
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raczej o moje guziki od rozporka. Trudno było go zapiąć, gdyż wszyłem pieniądze w szwy
spodni.
Z każdym dniem coraz trudniej było się poruszać w otwartym i gęsto zaludnionym terenie.
Uznaliśmy, że lepiej maszerować nocą, a w dzień odpoczywać w ukrytym miejscu. Tej nocy
przeżyliśmy upiorną wędrówkę przez miasta pełne wojsk. Na lukus odpoczynku odważyliśmy
się dopiero dalej, przysiadając na pryźmie potłuczonych kamieni.
Natrafiwszy na następną łąkę ze strumieniem, ledwo zdążyliśmy umyć twarze, gdy
otoczyła nas gromada ciekawskich wieśniaków - zbyt przyjaznych i wścibskich jak na nasz
gust. Późnym popołudniem ruszyliśmy dalej, z ulgą pozostawiając ich za sobą.
Choć Dick doskonale orientował się na mapie, coraz trudniej było nam znaleźć właściwą
trasę. Znajdowalismy się w dolinie rzeki Po, mniej więcej na południe od Werony. Czekała
nas droga przez płaski teren zapełniony wioskami i większymi miastami, których staraliśmy
się unikać.
Aby nie tracić cennego czasu, zatrzymaliśmy przechodzącego wieśniaka i zapytaliśmy o
drogę. Otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedz, że zmierzamy prosto w kierunku obozu
jeńców brytyjskich. Nie czekając aż skończy, czmychnęliśmy w pobliski zaułek, gdzie
ponownie przestudiowaliśmy mapę i rozważaliśmy co robić dalej. Ta narada okazała się
fatalna – gdy zajęci byliśmy oglądaniem mapy, podjechało do nas dwóch karabinierów na
rowerach. Wystarczył im jeden rzut oka, aby zsiedli z rowerów, podeszli i zażądali okazania
papierów. Obejrzawszy je dokładnie, nie mogli się do niczego przyczepić, lecz niestety
okazali się obdarzeni rzadko spotykanym instrynktem. Tak nieubłaganej patologicznej
podejrzliwości nie mógł usprawiedliwiać nawet nasz sfatygowany wygląd. Nawet moje
kalectwo tak ich zainteresowało, że nalegali na obejrzenie kikuta lewej ręki, spodziewając się
tu jakiegoś kuglarskiego triku.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że gra skończona. Gdy wyjawiliśmy kim jesteśmy, nasi
zdobywcy niemal nas uściskali, i rozradowani zawieźli nas tryumfalnie wozem na
posterunek. Najwidoczniej musiano wyznaczyć nagrodę za pojmanie nas, gdyż nasi nowi
przyjaciele usilnie nalegali, abyśmy powiadomili o ich wyczynie wyższe władze, w obawie że
ich szef może przypisać sobie chwałę i nagrodę z tego tytułu.
Po przybyciu na posterunek próbowano nas nieudolnie przesłuchiwać. Gdy nic od nas nie
wyciągnęli, w najlepszej komitywie ze strażnikami zaczęliśmy z niekłamanym zapałem
sobaczyć na Niemców. Pamiętając, jak skrzętnie władze obozowe przeszkadzały nam w
gromadzeniu żywności, nie chcieliśmy wracać z plecakami pełnymi jedzenia i oddaliśmy
cały jego zapas karabinierom.
Powiadomiono o naszym pojmaniu władze w Bolonii, po czym dwóch karabinierów
wyższej rangi zaprowadziło nas do komendy głównej, gdzie zostaliśmy zamknięci na noc.
Następnego dnia rano zawieziono nas na pociągiem do Florencji, gdzie nasz widok
spowodował wielkie zamieszanie na peronie. Maszerując w otoczeniu straży natknęliśmy się
na byłego wartownika, który z miejsca począł nam docinać. Ponieważ w Vincigliati był
służalczo przymilny, patrzyliśmy na niego z odrazą.
Przekazano nas wartownikom Vincigliati, którzy przyjęli nas chłodno, mając w pamięci
represje spowodowane naszą ucieczką. W castello powitał nas bardzo rycersko sympatyczny
major Guillaume, wcale nie żywiąc urazy za kłopoty jakie mu sprawiliśmy i za które drogo
zapłacił aresztem w twierdzy.
Choć zrewidowano nas dokładnie, zdążyliśmy przedtem ukryć lub pozbyć się wszystkich
inkryminujących przedmiotów. Dick poniósł wielka stratę, gdy zabrano mu mydło do golenia
w którym ukrył pieniędze. Znalazca musiał mieć z tego wielką frajdę. Mnie pozbawiono
niewinnej fajki, lecz dyskretnie pominięto cenny rozporek! Po rewizji zaprowadzono nas do
pokoi i postawiono przy nich straż
Choć byliśmy zawiedzieni wpadką, osiem dni odżywczej i ekscytującej wolności
rekompensowało poczucie depresji. Objuczeni plecakami, przeszliśmy z Dickiem dwieście
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pięćdziesiat kilometrów, co zważywszy na nasz łączny wiek stu szesnastu lat (z czego
sześćdziesiąt trzy moje), było niemałym wyczynem. Pomijąc mój kompletnie starty palec u
nogi, byliśmy w lepszej formie niż przed wyruszeniem. Nigdy w życiu nie byłem w lepszej
kondycji.
Tego wieczoru największą ulgę przyniosła mi kąpiel. W wannie odpoczywam i odprężam
się, uważając ją za niezbędny składnik codzienej egzystencji. Lecz w potrzebie doskonale się
obywam bez niej i dziwię się, jak mogłem jej poświęcać tyle czasu! Ta pierwsza upragniona
kąpiel doprowadziła do kłótni ze strażnikiem, który uparcie otwierał drzwi do łazienki i
ciągle wścibiał głowę sprawdzając, czy nie uciekłem przez otwór w wannie. Gdy nie pomogły
przekleństwa, wezwałem karabiniera wyższej rangi, który pozwolił mi pluskać się w spokoju.
Choć nie pamiętam, skąd dowiedziałem się o losach kolegów uciekinierów, wkrótce
dotarły do mnie wieści o ich perypetiach. Hargest i Miles zniknęli i więcej o nich nie
słyszano. Combe’go złapano drugiego dnia w Mediolanie, gdy oglądał wystawę sklepową. Po
zatrzymaniu zarzucono mu szpiegowstwo, lecz mimo gróżb Combe z zimną krwią odmówił
zeznań.
Boyd’owi prawie się udało - wskoczył do pociągu towarowego, który dowiózł go do
granicy szwajcarskiej, lecz niefortunnie zatrzymał się na stacji przeładunkowej. Boyd’owi
zabrakło cierpliwości aby zaczekać, wyskoczył z wagonu i został ujęty na przedsionku
wolności.
Dowiedziałem się także, że otwór tunelu odkryto dwadzieścia cztery godziny po naszej
ucieczce. Znalazł go pies Gussiego, który po zwolnieniu z pracy pozostawił go w obozie. Pies
był tak do nas przywiązany, że niechcący zdradził nasz sekret. Śladem tunelu strażnicy
doszli do nieużywanej kaplicy, po czym zasypali i zamurowali go, aby zapobiec dalszym
próbom ucieczki.
Następnego ranka po naszym powrocie przyjechał komendant obwodu, generał Chiappe i
wezwał nas przed swoje oblicze. Przywitał nas jak prawdziwy żołnierz i dżentelmen: ‘Mes
felicitations et mes condoleances.’ Zgodnie z regulaminem skazał nas na miesiąc karceru.
Tym razem jednak nie wysłano nas do twierdzy, lecz pozwolono odbywać karę aresztu we
własnych pokojach - prawdopodobnie aby nie rozgłaszać faktu, że tylu wyższym oficerom
udało się uciec.
W tych warunkach karcer był raczej przywilejem niż karą. Jedynie dobre maniery potrafią
skłonić dwunastu mężczyzn, zamkniętych w jednym pomieszczeniu, do wzajemnej tolerancji.
Przekonałem się, że jeśli mowa jest srebrem, milczenie jest najczystszym złotem.
Codziennie rano i popołudniu wyprowadzano nas parami na godzinny spacer, lecz
rozdzieleni przez wartowników, nie mogliśmy się porozumiewać.
Odesłano naszych ordynansów, którym tak wiele zawdzięczaliśmy podczas niewoli. Przed
odjazdem pozwolono im pożegnać się z nami. Bardzo przykro odczułem rozstanie z
Prewettem i Baxterem i żegnałem się z nimi ze smutkiem.
Choć komendanci traktowali na przyzwoicie, czasem zdarzały się ciekawe przypadki
obrazujące różnice naszych norm etycznych. Gdy O’Connor poprosił o pozwolenie pójścia
do kościoła, dając parol że z nikim nie będzie rozmawiał, Włosi uznali za stosowne wysłać za
nim oficera na przeszpiegi. Nie mogli potem zrozumieć dlaczego Dick, zauważywszy go, z
miejsca wrócił do swojego pokoju. Być może, słowo ‘parol’ nie ma odpowiednika w języku
włoskim.
Po miesięcznym odosobnieniu codzienna rutyna wydawała się śmiertelnie nużąca;
strzeżono nas dokładnie, aby wybić nam z głowy jakikolwiek pomysł o ponownej ucieczce.
Ze świata zewnętrznego doszła ekscytująca wiadomość o Mussolinim – ta nadęta Ropucha
z moczarów Pontine wreszcie pękła.
Codziennie wyczekiwaliśmy z nadzieją że Włochy poproszą o pokój; lecz gdy tygodnie
mijały bez nowych wiadomości, nadzieje poczęły się rozwiewać.
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Dotychczasowy inspektor obozu pułkownik Bacci ustąpił miejsca wstrętnemu
osobnikowi o nazwisku Vivani, który lubował się w przyczepianiu się do najmniejszych
drobiazgów - jedynie aby nas podrażnić. Chciałbym kiedyś spotkać tego dżentelmena na
bardziej neutralym terenie.
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ROZDZIAŁ XVII

SKRZYDŁA GOŁĘBIA.

Pewnej sierpniowej nocy, gdy grałem w warcaby z Neame, zjawił się oficer włoski i
poprosił mnie do sąsiedniego pokoju. Zastałem tam komendanta, który oznajmił, że rano
czeka mnie podróż do Rzymu. Wiadomość ta wzbudziła podniecenie kolegów, gdyż na tyle
wiedzieliśmy o niepowodzeniach Włochów, aby się domyślić, że moja podróż może mieć coś
wspólnego ze sprawą rozejmu. Z drugiej strony, istniała możliwość, że za bardzo się dałem
się Włochom we znaki i zamierzają mnie po prostu rozstrzelać.
Podczas pakowania rzeczy, przy którym pomagał mi Dick, roztrząsaliśmy w kółko wszelkie
możliwości. Uzgodniliśmy, że w razie potwierdzenia wiadomości o rozejmie, prześlę mu
książkę za pośrednictwem Yellow-Belly, który miał mnie eskortować. Po tylu wspólnych
przejściach, ciężko było zostawić Dicka samego w niewoli - radość mąciła świadomość, że
musimy się rozstać. Dick wstał wcześnie rano, aby mnie pożegnać. Wyszedłszy przed drzwi
frontowe, nabrałem otuchy na widok dwóch szykownych limuzyn. Bardziej jeszcze podniosła
mnie duchu zaskakująca informacja, że jeden z samochodów przeznaczony jest na mój bagaż.
Ponieważ Włosi wiedzieli dobrze, że cały mój majątek stanowi kilka par brudnych skarpetek i
podartych koszul, ta ceremonialna procesja stanowiła pomyślną wróżbę. Dwóch oficerów w
ukłonach pomogło mi wsiąść do samochodu, a ich pełna respektu postawa nie przypominała
bynajmniej atmosfery plutonu egzekucyjnego.
W Rzymie ulokowano mnie w luksusowym apartamencie prywatnego pałacu,
zarezerwowanego wyłącznie dla ważnych osobistości. Od razu poszedłem coś zjeść i siedząc
nad homarem w majonezie - szczytowym wykwintem cywilizacji, pochłaniałem go
zpominając stopniowo o niedawnej nędzy.
Wieczorem odwiedził mnie zastępca szefa sztabu generał Zanussi. Ostrożnie obchodząc
istotny temat, oznajmił, że ze względu na wiek i stan zdrowia rząd włoski postanowił mnie
repatriować. Pomyślawszy, że aż dwa lata zajęło im powzięcie tej szlachetnej decyzji,
czekałem co powie dalej. Zanussi wyjaśnił, że rząd włoski pragnie, abym mu towarzyszył w
podróży do Anglii dla omówienia pewnych spraw dotyczących obozów jenieckich.
Odpowiedziałem, że decyzja w tej sprawie należy do mojego rządu. Zanussi zapytał, czy nie
mam nic przeciwko przebraniu się w cywilne ubranie, na co zareplikowałem że - po pierwsze
nie mam żadnego ubrania, a po wtóre, Włosi zabrali mi wszystkie pieniądze i nie mam za co
je kupić. Generał odpowiedział, że jeśli nie mam obiekcji, rząd zaopatrzy mnie w
odpowiednią garderobę. Na samą myśl, jak będę wyglądał w lśniącym zielonym garniturze z
wypchanymi ramionami i ściśniętą talią, zrobiło mi się słabo. Odpowiedziałem, że się
zgadzam, pod warunkiem, że nie zrobią ze mnie żigolaka. Ledwo zdążyłem wypowiedzieć te
słowa, gdy do pokoju wpadł krawiec tak nagle, jakby czekał po drugiej stronie drzwi z uchem
przyciśniętym do dziurki od klucza. Zaprezentował kilka próbek materiału na garnitur,
kolekcję koszuli i krawatów. Wybrałem dwie białe jedwabne koszule znakomitej jakości, oraz
spokojny ciemno- rudawy krawat. Z niepokojem czekałem na garnitur. Następnego rana już
był gotowy, uszyty bez jednej przymiarki i tak doskonale, jakby wyszedł z przedwojennej
Seville Row. Dotąd nie udało mi się dostać lepszego ubrania. Wraz z czystą koszulą i
gustownym krawatem, w nowym ubraniu sprawiałem wrażenie amour-propre.
Zjawił się generał Zanussi pytając, czy jestem zadowolony, a jednocześnie zawiadamiając,
że zostawia samochód do mojej dyspozycji. Mogę jeździć gdzie chcę, lecz tylko w
towarzystwie włoskiego oficera w cywilu. Zanussi dał do zrozumienia, że rząd pragnie
utrzymać moje uwolnienie w tajemnicy przed Niemcami. Domyślałem się stąd, że mam grać
rolę pośrednika w negocjacjach.
Miłą niespodzianka był zwrot biżuteri, którą mi odebrano w Vincigliati. Nie spodziewałem
się, że ją kiedykolwiek ujrzę. Gdy wręczono mi łańcuszek z moimi talizmanami, poczułam
jak powraca czuwający nade mną dobry los – ich wesoły i przyjazny dzwięk w kieszeni
wydawał się wibrować radością z powrotu do domu.
Zanussi zabrał mnie na spotkanie ze swoim szefem generałem Roatta, który w 1924 roku
pełnił w Warszawie funkcję attache wojskowego, w czasie kiedy moja własna misja
dobiegała końca. Choć nie znaliśmy się osobiście, tyle nawzajem o sobie słyszeliśmy, że
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czuliśmy się jak starzy znajomi. Spotkanie było bardzo serdeczne. Nie próbując nic owijać
w bawełnę, otwarcie wyznał, że Włosi pragną prosić o zawieszenie broni i że już wysłali
generała na negocjacje do Lizbony. Niepokoił ich brak wieści od niego i tym razem, jako
przejaw dobrej woli, postanowli wysłać mnie tam w towarzystwie generała Zanussi.
Rozmawialiśmy po francusku; miał doskonałe wyczucie tego języka i w pewnej chwili
zauważył: ‘J’ai envoye une colombe, mais comme elle n’est pas retournee, je vais envoyer
une seconde.’ Różnie mnie w życiu nazywano, lecz nigdy dotąd gołąbkiem.
Generał Roatta opowiadał, jak po naszej ucieczce z Vinciglati rozesłano za nami listy
gończe z opisem naszego wyglądu. Nie poprzestawszy na moim braku jednej ręki i oka, listy
pozbawiły mnie także jednej nogi; tak że Roatta zdziwił się, widząc mnie wchodzącego do
gabinetu na dwóch nogach. Był bardzo serdeczny i pytał, co może dla mnie uczynić, abym się
czuł wygodnie. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę miał sposobność odwdzięczyć mu się
za jego życzliwość. Słyszałem, że sądzono go jako zbrodniarza wojennego za złe traktowanie
Jugosłowian i uznano za winnego, lecz potem udało mu się uciec z więzienia.
Do czasu załatwienia spraw związanych z podróżą miałem pozostać w Rzymie. Jako
eskortę przydzielono mi sympatycznego człowieka o nazwisku Conti, który przed wojną
prowadził w Londynie restaurację. Podczas przejażdzek samochodowych Conti wskazywał
mi pozycje i kwatery Niemców, co z punkty widzenia wojskowego byłoby dla mnie bardzo
interesujące, gdyby nie jego mania gadania po angielsku – szczególnie, gdy znajdowaliśmy
się wśród Niemców. Siedziałem wtedy jak na rozżarzonych węglach, czekając kiedy Niemcy
nas zaaresztują. Rzym znałem z czasów, gdy bywałem tam z ojcem jako mały chłopiec i
nigdy odtąd nie zdołałem się pozbyć uczucia przesytu spowodowanego zwiedzaniem
zabytków. Mogę jeszcze znieść ich widok zewnętrzny, lecz nie potrafię się zachwycać
freskami, bezgłowymi i bezrękimi posągami, czy innymi bezsensownymi rzeźbami.
Unikałem także Watykanu - nie tylko ze względu na jego neutralny status, lecz także z uwagi
na rezydującego w nim ambasadora brytyjskiego, który nie był mi przyjazny i którego nie
chciałem oglądać. Widok Frascati i jego niezliczonych fontann dopełniał uczucia przesytu.
Spacerując w słońcu po jego ogrodach, słuchałem zajmujących, lecz niedających się do
powtórzenia relacji Contiego o tamtejszym biskupie.
Mój nowy paszport głosił, że jestem obywatelem włoskim urodzonym i wychowanym w
Algerii, co miało tłumaczyć moją francusko-języczność. Gdy załatwiono wszystkie potrzebne
dokumenty, wyruszyliśmy z Zanussim i oficerem sztabowym do Lizbony.
Przyjazd na zapełnione Niemcami lotnisko koło Rzymu nie był zbyt zachęcający. Wkrótce
jednak załadowali się oni do samolotów odlatujących do Niemiec, a my wsiedliśmy do
naszego samolotu, mającego lądować w Sewilii.
Generał Zanussi był czarującym człowiekiem i zajmującym kompanem. Był niski i
szczupły, o prezentacyjnym wyglądzie; z nieodłącznym monoklem w oku. Ruchy miał
szybkie jak oswojony ptak. Był zaciekłym patriotą i chciał jak najlepiej dla Włoch, lecz
jednocześnie był realistą i zdawał sobie sprawę z trudności zadania, któremu poświęcił
wszystkie swoje siły. Z wielu rzeczy, o których mi opowiadał, najbardziej nurtowała go
jedna, dla mnie najzupełniej obojętna. Był bardzo przejęty zniknięciem Grandiego, w czasie
wybuchu wojny pełniącego funkcję ambasadora w Londynie, a po powrocie do Włoch
mianowanego członkiem faszystowskiego gabinetu, w którym osiągnął znaczną pozycję.
Zniknął w dniu, w którym mnie uwolniono i odtąd słuch po nim zaginął.
Podróż była spokojna, nie licząc przypadkowego ostrzelania nas przez włoską artylerię
przeciwlotniczą. Po wylądowaniu w Sewilii poszliśmy na noc do pierwszorzędnego hotelu..
Rano czekała nas dalsza podróż do Lizbony.
Pierwszą osobą, jaką rano ujrzeliśmy na lotnisku, był Grandi. Widocznym było, że tyleż
miał ochoty na spotkanie z nami, co my z nim; udawaliśmy więc dyskretni,e że się nie
widzimy. Wsiadł do tego samego samolotu i przez cały czas lotu miałem wspaniały widok na
tył jego głowy.
Nie pozwolono mi zawiadomić naszej ambasady o przybyciu i nie witały mnie żadne
fanfary. Nikt też nie wyszedł na przywitanie Zanussiego. Jedyną osobą oficjalnie powitaną na
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lotnisku, był Signor Grandi. Widać stąd, jak opłaca się być zawodowym uchodźcą!
Skromnie wsiedliśmy do taksówki, która podrzuciła Zanussiego i jego miłego oficera
sztabowego pod ambasadę włoską, a mnie zawiozła do ambasady brytyjskiej.
Ambasadorem brytyjskim w Portugalii był Sir Ronald Campbell, nasz były przedstawiciel
w Paryżu. Moje przybycie przyjął niezbyt entuzjastycznie - najwidoczniej byłem
ambarasującym gościem. Powiedział, że wysłany wcześniej generał włoski odbył już w
Lizbonie konferencję z Eisenhowerem i wyjechał z warunkami rozejmu do Włoch; choć jak
dotąd nie słyszano o jego powrocie do Rzymu.
Ambasador wysłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie depeszę,
zawiadamiającą o moim przyjeździe z generałem Zanussi, i o jego życzeniu udania się do
Londynu na negocjacje pokojowe. Przyszła odpowiedź, wzywająca mnie do kraju; lecz nie
Zanussiego, któremu polecono udać się do Afryki Północnej na rozmowy z Eisenhowerem.
Po południu Zanussi złożył mi wizytę w ambasadzie. Powiadomiłem go o stanowisku
naszego rządu, zalecającym mu spotkanie z Eisenhowerem. Powiedziałem także, że ponieważ
zwolniono mnie jedynie w przekonaniu, że razem dojedziemy do Anglii, w tej sytuacji gotów
jestem na powrót do obozu do Włoch. Zanussi nie chciał nawet słyszeć o moim powrocie do
Włoch, dodając, że docenia moje starania o jego wyjazd do Anglii i że zgadza się na
spotkanie z Eisenhowerem. Po ostatnich ekscytujących przeżyciach, powrót do obozu
włoskiego byłby dla mnie wielkim rozczarowaniem i wcale nie pociągało mnie takie
rozwiązanie. Z uczuciem ulgi przyjąłem wyjaśnienie Zanussiego, będące z jego strony
wspaniałomyślnym gestem, zważywszy, że odmówiono mu przyjazdu do Londynu.
Udaliśmy się z Zanussim do ambasadora, od którego usłyszeliśmy nowinę o powrocie
generała włoskiego pociągiem do Rzymu. Zanussi był zaszokowany tą informacją, wiedząc
jak bardzo podejrzliwi są Niemcy wobec swoich sojuszników, i jak małą przywiązują wagę
do statusu dyplomatycznego generała. Najprawdopodobniej zdążyli przetrząsnąć jego papiery
i postarają się udaremnić negocjacje pokojowe.
W trakcie rozmowy z nami, ambasador otrzymał od jednego z wywiadowców wiadomość o
przyjeździe rano samolotem z Rzymu dwóch podejrzanych typów. Tym razem wywiad
chyba się nie mylił.
Generał Zanussi oświadczył, że po spotkaniu z Eisenhowerem w Afryce Północnej gotów
jest na powrót do Włoch, lecz nalegał na przejazd łodzią podwodną lub samolotem, zamiast
drogą lądową. Wydaje się, że ostatecznie odleciał na Sycylię, skąd potajemnie zabrał go
włoski samolot. Pożegnałem się z nim serdecznie, a teraz jesteśmy w kontakcie i miałem
przyjemność odwiedzić go we Włoszech w bardziej szczęśliwych okolicznościach.
Podobnie jak każdy kraj neutralny podczas wojny, Lizbona roiła się od szpiegów. Aby
uchronić mnie przed ryzykiem rozpozpoznania, nie pozwolono mi pokazywać się na ulicach.
Zastępca attache wojskowego uprzejmie oferował mi gościnę w swoim mieszkaniu, gdzie
ukrywałem się przez dwa dni. Ambasada uznała samolot angielski za zbyt niebezpieczny
środek lokomocji na mój powrót do kraju i załatwiła mi przelot samolotem holenderskim.
Później ktoś dostał pietra i zdecydował, że w ogóle nie powinienem wyjeżdzać. Dotąd
mógłbym siedzieć w Lizbonie, gdyby nie interwencja brytyjskiego posła Henrego
Hopkinsona, który rezolutnie wyśmiał obawy starych bab i załatwił mi odlot samolotem
holenderskim w południe 27go sierpnia.
Wkrótce po starcie podszedł do mnie holenderski pilot z pytaniem: ‘Czy nie zechciałby pan,
generale, zająć miejsca obok mnie w kabinie pilota?’ Na tyle zdał się sekret! Nie
przywiązywałem do tego uwagi, jako że byliśmy w drodze do domu. Po wylądowaniu w
Bristolu zgłosiłem ten incydent oficerom służby bezpieczeństwa, lecz ci także się nie
przejmowali, znając dobrze pilota i ufając jego dyskrecji.
W Bristolu powitał mnie szef M.I.5 brygadier Crockatt, który zawiózł mnie do obozu
podległego Wywiadowi w Beaconsfield. Polecił mi tam pozostać, nigdzie nie wychodzić i
nie komunikować się ze światem zewnętrznym aż do odwołania rozkazu. Była to przykre
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doświadczenie - powrót do ojczyzny po dwu i półletnim zamknięciu we Włoszech, aby
praktycznie znaleźć się ponownie w więzieniu.
Tej nocy po raz pierwszy poczułem się istotnie kimś ważnym, jak bohater jednej z książek
Buchana. Pod osłoną zaciemnienia zawieziono mnie na spotkanie z wicepremierem Attlee,
który zastępował Churchilla zajętego wówczas trójstronną konferencja aliantów w Quibecku.
Miałem długą rozmowę z panem Attlee, który pytał mnie o wiele rzeczy, lecz nie sądzę, że po
tak długim odcięciu od świata mógłbym go w czymś oświecić.
Po tej rozmowie zaprowadzono mnie do Ministerstwa Wojny, gdzie przesłuchiwał mnie
dyrektor Wywiadu Wojskowego. Jednym z pierwszych jego pytań było, kto mnie zawiózł do
Lizbony? Gdy powiedziałem że Zanussi, zauważył, że ma on u nich bardzo złą opinię.
Odpowiedziałem dyrektorowi wywiadu, że choć nie znam jego reputacji, widywałem go w
wielu okazjach pozwalających ocenić charakter człowieka i mam o nim pozytywne zdanie.
Kilka dni później Ministerwo Wojny poinformowało mnie, że zaszła pomyłka co do osoby
gereała Zanussi. Być może, moje zapewnienia ocaliły go od wiecznego potępienia.
Brygadier Crockatt starał się bardzo uprzyjemnić mój pobyt w Beaconsfield. Ponieważ był
on odpowiedzialny za rozpracowywanie planów ucieczek z obozów, mieliśmy interesujący
temat do rozmowy. Podzieliłem się z nim moimi doświadzeniami trudności i sukcesów w tym
przedsięwzięciu.
W parku naszego obozu zauważyłem wielki budynek, gdzie byli uwięzieni wyżsi
oficerówie włoscy. Teraz, gdy role się odwróciły, z przyjemnością ujrzałbym ich i porównał
ich warunki z moimi własnymi we Włoszech, lecz nie pozwolono mi na to.
Wiedziałem, że nieopodal w Buckland mieszka mój przyjaciel i były adiutant, Artur
Fitzgerald. Ponieważ wyjeżdzjąc z kraju zostawiłem pod jego opieką rzeczy, poprosiłem
Crockatta o pozwolenie złożenia mu wizyty w celu odebrania swoich ubrań. Gdy zgodził się,
zaznałem pierwszego smaku wolności, choć ograniczonego zakazem wyjazdu poza granice
miasta Buckland.
Nocą 7-go września ogłoszono rozejm z Włochami, a nastepnego dnia rano stałem się
wolnym człowiekiem.
Z dziwnych i całkiem nieuzasadnionych powodów, opinia światowa uznała mnie za
pośrednika w negocjacjach pokojowych z Włochami, tak że przez kilka dni cieszyłem się
tanią sławą - równie niezasłużoną jak kłopotliwą.
Kłopot polegał głównie na tym, że otrzymywałem setki listów od rodzin i przyjaciół jeńców
uwięzionych we Włoszech, z prośbą o informacje, których nie mogłem udzielić, bo ich nie
posiadałem. We obozach włoskich zetknąłem się najwyżej z dwudziestoma jeńcami, którzy
podobnie jak ja, nie mieli żadnych wiadmości z zewnątrz. Tym niemniej, na wszystkie listy
odpisałem. W pierwszej kolejności skontaktowałem się z rodzinami kolegów uwięzionych w
Vincigliati, choć nie byłem pewny czy nie są urażeni moim samotnym powrotem bez reszty
kolegów. Poznałem lady O’Connor, której miałem wiele do opowiedzenia, jako że z Dickiem
połączyła mnie serdeczna przyjaźń, która wytrzymała próbę czasu.
Kilka godzin po przybyciu do Londynu znalazłem mieszkanie, gdzie miałem nadzieję
zaszyć się na jakiś czas. Pół godziny później odnaleźli mnie tam jednak reporterzy i odtąd
nieustannie musiałem się od nich odpędzać. Pierwszą wizytę złożyłem w Czerwonym
Krzyżu, gdzie podziękowałem za jego starania i opiekę nad nami. Byłem w szczęśliwej
sytuacji: jako inwalida otrzymywałem oprócz zwykłych paczek dodatkowe, urozmaicające
nasze racje żywnościowe, tak że w końcu jedliśmy lepiej niż sami Włosi. Wydział paczek
prowadziła pani Bromley Davenport. Wszyscy bez wyjątku jeńcy entuzjastycznie wielbili
Czerwony Krzyż. Jego przedstawiciele poświęcali nam czas i pieniądze, starając się jak
najlepiej je wykorzystać.
Po kilku dniach wolności począł mnie nużyć zgiełk uroczystości i spotkań towarzyskich. Z
irytacją zastanawiałem się, czy rząd znajdzie dla mnie jakieś zatrudnienie, czy też odpisze
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mnie na straty. Ciągle żywiłem pewną nadzieję na misję do Jugosławii, gdzie ruch
partyzancki był bardzo aktywny. Nic bardziej odpowiedniego nie przychodziło mi na myśl.
Minęły trzy tygodnie. Zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie listy; objeść się i opić do
przesytu na licznych obiadach; spotkać wielu ludzi, których chciałem poznać i wielu, których
nie chciałem. Nagle w trakcie narastającego znużenia zaświtał promień światła. Było to
zaproszenie od Winstona Churchilla do jego rezydencji w Chequers.....
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ROZDZIAŁ XVIII

CHURCHILL WYSYŁA MNIE DO CHIN

W Chequers nie czekałem długo na zaproszenie do gabinetu Churchilla, który oznajmił, że
pragnie mnie wysłać do generalissimusa Chiang Kai-sheka jako swojego osobistego
przedstawiciela. Pochlebiło mnie to wyróżnienie, lecz czułem się niezbyt pewnie, zadając
sobie sprawę, że pobyt we Włoszech odsunął mnie od bieżących spraw światowych. Tym
niemniej, w zasadzie akceptowałem jego propozycję .
W Chequres gościł również generał Herbert Lumsden, którego Churchill wysyłał z
podobną misją na Pacyfik - jako swego osobistego przedstawiciela do generała MacArthura.
Z wyjazdem do Chin nigdy się nie liczyłem, wyobrażajac je sobie jako bardzo odległy kraj,
zapełniony dziwacznymi ludzikami o specyficznych obyczajach, zajmujących się artystyczną
rzeźbą w jadeicie i szanujących swoje babcie. Zaintrygowała mnie myśl o zetknięciu się
Dalekim Wschodem, a choć nie miałem chęci oddalać się od teatru wojny na Zachodzie,
uznałem za dobry znak fakt, że mnie jednak ponownie zatrudniono.
Wraz z Ludsenem spędziliśmy następne trzy tygodnie na zaznajmianiu się z naszymi
przyszłymi teatrami wojennymi; na kompletowaniu personelu i pakowaniu. Obu nam
przydzielono po dwóch oficerów sztabowych, choć w moim wypadku trudno było znaleźć
odpowiednich ludzi, jako tako obeznanych z Dalekim Wschodem. Trafił mi się szczęśliwy los
w osobie majora Dowlera, którego wybrałem z kilku kandydatów. Dowler był rozważny,
skromny i zrównoważony, a przy tym potrafił bez namysłu odpowiedzieć na każde pytanie
dotyczące Chin. Okazał się nieocenionym pomocnikiem i niezmordowanym pracownikiem.
Na mnie wywierał powściągliwy wpływ, dyskretnie łagodząc moje zbyt ostre raporty.
Od generała Auchinlecka z Dehli otrzymałem depeszę, informującą o znalezieniu mi
odpowiedniego adjutanta. 18-go października wyruszliśmy wraz z Lumsdenem, jego
personelem i Dowlerem z Hendon samolotem do Indii. Początek nie był pomyślny, gdyż zła
pogoda zatrzymała nas na cztery dni w Portreath w Kornwalii. Ostatecznie wystartowaliśmy i
przez Gibraltar, Kair, Karaczi dolecieliśmy do Delhi, gdzie powitało nas kilku oficerów
sztabowych lorda Mountbattena - naczelnego dowódcy Południowo-Wschodniego Frontu
Azjatyckiego. Zawieźli nas do kasyna głównego dowództwa w Faridkot House. Tą
luksusową, wyśmienicie prowadzoną posiadłość oddał mu do dyspozycji maharadża Faridkot.
Była to moja pierwsza podróż do Indii od roku 1904. Chociaż pod względem politycznym
i fizycznym wiele się tu zmieniło, wydawało mi się, że raczej na gorsze. Podobnie jak
niegdyś, czułem do tego miejsca awersję. Tubylcy cieszyli się coraz większą autonomią, lecz
nie zdawali się być tym zbyt uszczęśliwieni. Stanowią oni najbardziej żałosną i zahukaną
nację na Bliskim i Dalekim Wschodzie. New Delhi rozrosło się jak grzyb na deszczu, lecz na
mnie ten rozmach nie zrobił pozytywnego wrażenia.
Chciałem jak najszybciej dostać się do Chin, aby rozpocząć urzędowanie, lecz w Delhi
dowiedziałem się, że w Chungking nie znaleziono jeszcze dla mnie kwatery. Jako osobisty
wysłannik premiera nie mogłem się narażać na ryzyko pominięcia form, zjawiając się w
Chinach jako bezdomny tułacz, gdyż w oczach Chińczyków wyglądałoby to na największą
hańbę - ‘utracenie twarzy’.
W Dehli przebywało wielu interesujących ludzi. Po moim dwu i pół letnim odosobnieniu,
rozmowy z nimi rekompensowały mi nieco bezczynność.
Wicekrólem Indii był lord Wavell. Nie znałem go przedtem i nie przypuszczałem, jak
często będę miał okazję być jego gościem podczas przyszłych podróży do Indii. Myślę, że
nikt inny nie uczynił tyle dla Anglii, co on. Miał trudne i odpowiedzialne zadania i nie
uchylał się od ich ciężaru. Odznaczał się niespożytą energią, z której w momentach kryzysów
czerpał siłę. Pasowało do niego powiedzenie: ‘ Obyś zachował siłę do końca swoich dni’.
Wavell nie tracił słów na próżno i najczęściej milczał - odzywał się tylko wtedy, gdy miał
coś trafnego do powiedzenia, a nie po to, aby się upajać własnym głosem. Zapytany o radę
chętnie jej udzielał, a ponieważ interesował się Chinami, często zasięgałem jego opinii o tym
kraju i zawsze wychodziłem od niego mądrzejszy, niż przychodziłem..
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Naczelnym dowódcą wojsk w Indiach był Generał Sir Claude Auchinleck. Choć
prowadził trudną wojnę, cieszył się wielkim prestiżem wśród Hindusów.
Jedną z najciekawszych postaci jaką tam spotkałem, był Orde Wingate - człowiek o
legendarnej sławie i legendarnym nazwisku. Trudno sobie wyobrazić bardziej krnąbrnego
pacjenta, gdy leżał w rezydencji Wicekróla chory na tyfus. Pieczołowicie i z wielkim taktem
pielęgnowała go siostra McGeary, wezwana specjalnie z Imphal, aby się nim opiekować.
Człowiek o tak silnym charakterze i energii jak Wingate, nie łatwo poddaje się chorobie.
Rzadko spotkałem kogoś o podobnej determinacji. Miał masę oryginalnych pomysłów, w
które wierzył prawie fanatycznie. Jednak zawsze były one praktyczne; wątpię, czy jakikowiek
żyjący człowiek potrafiłby dokonać tego, co on osiągnął w Burmie. Natrafiał na silną
opozycją - nie tylko ze strony Japończyków. Jego nieortodoksyjne metody wojenne
wzbudzały powszechną krytykę. To, co udało mu się dokonać przed przedwczesną śmiercią,
zawdzięcza własnej determinacji i poparciu ze strony Churchilla, który w niego wierzył i
pozwałał mu wprowadzać w czyn swoje idee.
Rozglądałem się wkoło, starając się zdobyć jak najwięcej informacji o Chinach. W sztabie
Mountbattena odkryłem człowieka, który mi wiele w tym pomógł. Był nim John Keswick,
oficer polityczny Mountabattena; a w życiu prywatnym szef Jardine Matheson w Chinach.
Miał on dużą wiedzę i udzielił mi wiele cennych wskazówek, szczególnie podkreślając
znaczenie zaprzyjaźnienia się z Chińczykami. Zdawał się wyznawać odmienne poglądy niż
większość znawców Chin, którzy zazwyczaj wzruszali ramionami i zadawalali się
wyjaśnieniem: ‘Wschód to Wschód, a Zachód to Zachód i nigdy się nie spotkają!’
Nastawienie Johna Keswika było krańcowo odmienne i z słuchałem go z zaciekawieniem.
Ponieważ moja rezydencja ciągle nie była gotowa, siedziałem w Delhi sfrustrowany, gdy
otrzymałem polecenie wyjazdu na konferencję do Meny. Stanowiło to przerwę monotonii,
tym bardziej dla mnie ekscytującą, że miał w niej uczestniczyć generalissimo Chiang Kaishek wraz z żoną. W drodze do Kairu mieli oni lądować w Agrze i poleciałem tam na ich
spotkanie.
Na lotnisku wyczułem napięcie wśród personelu Generalissimusa. Wydawali się naprawdę
zastraszeni możliwością jakiegoś niedopatrzenia. Wyglądało, że opinie o gwałtownym
temperamecie generalissimo są prawdziwe. Gdy czekałem na lotnisku, nadeszła depesza
zawiadamiająca, że samolot ma opóźnienie i tej nocy nie przyleci. Ledwie zdążyłem
wyjechać z lotniska, gdy samolot wylądował. Pojechałem więc za nimi do hotelu. Madame
po długiej podróży udała się już na spoczynek, lecz generalissiomo przyjął mnie.
Już wcześniej postanowiłem nie bazować opinii o nim na podstawie pierwszego spotkania.
Chińczyków dotąd nie znałem - tyle o nich wiedziałem, co wyczytałem z romantycznych
powieści Lin Yutanga, Daniela Vare, czy Pearl Buck. Jednak mimo wcześniejszych
zastrzeżeń co do zachowania objektywnego sądu, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, jakie
wywarł na mnie generalissimo. Choć był niskiego wzrostu, emanowała z niego naturalna
godność bez śladu maniery; rzecz niezwykła u dyktatorów, którzy dla podtrzymania swego
kultu muszą się uciekać do teatralnych rekwizytów. Musieliśmy korzystać z pomocy
tłumacza, jako że generalissiomo nie znał angielskiego, a ja chińskiego. Następnego dnia rano
wróciłem do Delhi, a stamtąd wkrótce poleciałiśmy do Kairu.
Konferencja w Mena była jedynym spotkaniem Wielkiej Trójki, której byłem świadkiem.
Choć nie mogę twierdzić, że wyniosłem z niej pouczające doświadczenia, tym niemniej
pozwoliła mi przyjrzeć się sprawom, o których dotąd nie miałem pojęcia.
Mena błyszczała tak wielką konstelacją świetnych nazwisk, że trudno było kogokolwiek
wyróżnić. Tym niemniej, z wielu zgromadzonych osobistości największe wrażenie wywarli
na mnie prezydent Roosevelt, generał Marshall, admirał King, admirał Cunningham i generał
Alanbrooke. Na czele tej listy umieściłbym generała Marshalla, gdyż rzadko zdarza się
spotkać człowieka o podobnej sile umysłu i prawości, idacych w parze z wyglądem
zewnętrznym.
Pomijam tu Winstona Churchilla, którego zgodnie z opinią wielu ludzi różnych
narodowości uważam za oddzielną klasę.
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Po raz pierwszy zetknąłem się z panią Chiang Kai-shek, której atrakcyjny wygląd i
inteligencja zrobiła na mnie wielkie wrażenie.
W morzu licznych twarzy uderzyła mnie jedna, wyróżniająca się siłą i zawadiactwem. Gdy
zapytałem, powiedziono mi że jest to generał Chennault, opromieniony sławą Latającego
Tygrysa. Była to twarz niezwykła, rzeźbiona milionem charakterystycznych linii; która jak
powiadano, zwróciła na konferencji w USA uwagę Churchilla. Usłyszawszy, że jest to
Chennault, Churchill powiedział: ‘Bardzo się cieszę, że jest po naszej stronie.’ Jeszcze przed
1939 rokiem, po napadzie Japonii na Chiny, Chennault zebrał grupę zapalonych lotników
amerykańskich, aby walczyć z najeźdzcą. Chiny wiele zawdzięczają jemu i jego ochotnikom i
otwarcie to przyznają.
W Mena spotkałem także generała Sitwella, szefa sztabu Generalissimusa. Niewątpliwie
jako żołnierz był znakomitą osobistością, lecz niczym więcej. W stosunkach z ludzmi
odznaczał się niezwykle trudnym charakterem. Miał silne i sprecyzowane przekonania, lecz
nie potrafił ich jasno wyrazić. Dla mnie był bardzo miły. Przed wykończeniem mojego domu
oferował mi gościnę u siebie w Chungking, lecz odmówiłem, uważając że żadnemu z nas nie
wyszłoby to na dobre. Wolałem poczekać na własny dom.
Sześć tygodni po powrocie do Delhi dostałem wiadomość, że moja kwatera jest gotowa.
R.A.F. załatwił mi samolot, którym po raz pierwszy miałem przelecieć nad słynnymi
‘Garbami’.
Wyleciałem z Delhi z dwoma oficerami sztabowymi, urzędnikiem, ordynansem i mnóstwem
zapasów. Dziwnym zbiegiem okoliczności, odprowadzał mnie ten sam człowiek, który
wyprawiał mnie na niefortunną wyprawę do Jugosławi – marszałek lotnictwa Sir John
Baldwin. Obawiam się, że sam jego widok wystarczył, aby napełnić mnie przesądnym
niepokojem.
Zatrzymaliśmy się na pierwszym postoju w Dinjaan, gdzie przed oczekiwanym przelotem
nad ‘Garbami’ mieliśmy otrzymać raport meteorologiczny. Zaledwie zdążyliśmy wystartować
z lotniska, gdy pół godziny później miasto zostało zbombardowane przez japońskie samoloty.
Byliśmy już wówczas prawie pięć kilometrów nad ziemią, mijając błyszczące w słońcu
szczyty gór. Moje niepokoje okazały się nieuzasadnione, gdyż owa pierwsza przeprawa przez
straszne ‘Garby’ przebiegła nadzwyczaj gładko, odsłaniając przede mną rzadko oglądane
widoki; zwykle na tej wysokości okryte warstwą chmur. Czasem lecieliśmy na wysokości
szczytów, których ostre nieprzyjazne grzbiety przyprawiały mnie o dreszcz emocji; czasem
wysoko nad nami wyrastała góra, odcinająca się od jasnego błękitnego nieba.
Lotnictwo japońskie w tych czasach było bardzo aktywne. Tym razem lecieliśmy łukiem
sięgającym o wiele dalej na północ niż nasze późniejsze podróże, kiedy samoloty japońskie
zostały wymiecione przez Chennault’a.
Po minięciu gór z niecierpliwością wyglądałem pierwszego widoku Chin. Gdy się wreszcie
pojawił, nie zauważyłem w nim nic nadzwyczajnego - dokładnie tak samo wyobrażałem go
sobie z ilustracji książkowych. Rzucało się w oczy dobrze rozwinięte rolnictwo; każdy
skrawek ziemi wykorzystany był pod uprawę. Pola przedstawiały z góry dziwny obraz;
kształty ich podążały śladem zarysów pagórków, sprawiając wrażenie nienaturalnej i
zniekształconej perspektywy w miniaturze.
Pierwsze lądowanie w Chinach mieliśmy w Kunmingu. Krążąc przed lądowaniem
ujrzeliśmy obok lotniska wielkie jezioro otoczone wysokimi górami, przedstawiające piękny
widok w krystalicznie czystym powietrzu i oślepiajacym słońcu.
Po zjedzeniu obiadu i uzupełnieniu paliwa gotowaliśmy się do dalszej drogi, gdy
otrzymaliśmy od Stilwella ostrzeżenie o niesprzyjających warunkach atmosfercznych.
Odradzał lot do Chungking z pilotem brytyjskim, argumentując, że w tym terenie piloci
amerykańscy mają większe doświadczenie; szczególnie przy lądowaniu. Mój pilot porucznik
Vlasto był jednym z najlepszych lotników brytyjskich i miałem pełne zaufanie do jego
zdolności sprostania każdej sytuacji. Noc spędziłem w Kunming. Stilwell zgodził się na
pilotowanie samolotu do Chungking przez porucznika Vlasto, pod warunkiem, że będzie nam
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towarzyszył lotnik amerykański. Ujrzawszy lotnisko w Chungking, zrozumiałem upór
Stilwella. Po trzygodzinnym locie zobaczyłem wyschnięty skrawek ziemi, otoczony groźnymi
górami. Jak mi później powiedziano, miałem szczęście go dostrzec, gdyż zazwyczaj osłonięty
był kompletnie mgłą i chmurami.
Na lotnisku przywitał mnie szef Biura Spraw Zagranicznych generał Chen Cheng i zawiózł
do domu, który generalissimo uprzejmie oddał mi do dyspozycji. Dom położony był w
nowym podmiejskim osiedlu Hua Ling Chiao nad rzeką Chialing, stanowiącą dopływ
większej siostry – rzeki Yangtze. Była to urocza siedziba, z kompletem służby i
samochodem. Miasto Chungking było malowniczo usytuowane na zboczu góry, z widokiem
na obie rzeki Yangtze i Chialing. Wszędzie rzucały się w oczy schody o kamiennych
stopniach szerokości około metra i wysokości 20 centymetrów, dające świadectwo o
pracowitości Chińczyków. Nie wiele pozostało porządnych domów po uporczywych nalotach
japońskich, przeciw którym Chińczycy nie posiadali praktycznie żadnej obrony. Klimat był
paskudny - niezmiernie upalne i wilgotne lato; a zima choć nie ostra - niezmiennie mokra i
przez wiekszą część roku mglista.
Mój dom u podnóża góry musiał być latem gorący i duszny. Zauważywszy o kilkaset
metrów wyżej niezamieszkały dom, zapytałem generała Chen Cheng, czy mógłbym go zająć.
Odpowiedział, że pierwotnie zamierzano go dla mnie przeznaczyć, lecz obawiano się, że
pokonanie wiodących do niego stu dwudziestu stopni może być zbyt uciążliwe. Gospodarze
nie wiedzieli o treningu, jaki przeszedłem we Włoszech, ani o moim upodobaniu do schodów,
pozwalającym na zachowanie odpowiedniej sylwetki.
Choć w czasie upałów stopnie dawały się nieco we znaki, dom posiadał wiele zalet. Był
położony blisko natury, tak że mogłem spacerować po pobliskich wzgórzach w tubylczych
sandałach i szortach, nie narażając się na spotkania ze sztywnymi oficjalistami. Otaczał go
piękny ogród pielęgnowany przez Dowlera; z okna mojej sypialni codziennie mogłem się
napawać wspaniałym widokiem na rzekę i odległe pagórki.
W mieście sklepy lśniły bogactwem intensywnych barw, wzbogacających atrakcyjność
najbardziej pospolitych jarzyn i owoców; nasycających pomarańcze i pomidory soczystym
odcieniem czerwieni. Wracając na kolację wieczorami, lubiłem chodzić ulicami
zapełnionymi straganikami oświetlonymi małymi płonącymi lampkami, przy których towary
nabierały tajemniczej atrakcji, niedostrzegalnej w świetle dnia. Szczególnie barwne i
apetyczne wrażenie robiły pomarańcze – w prymitywnym oświetleniu wyglądały jak nektar
dla bogów.
Stragany były stale oblężone tłumami kupujących. Jadłodajnie dniem i nocą zapełnione
były Chińczykami zajadącymi się dziwacznymi, lecz smacznymi egzotycznymi potrawami.
W tym rejonie Chin nie spotyka się atrakcyjnych mężczyzn ani kobiet. Mężczyźni są bardzo
muskularni i z łatwością zarzucają na plecy ciężary, których nie potrafiłbym nawet ruszyć z
ziemi. Kulisi noszą wielkie kapelusze, mogące stosownie od okoliczności służyć jako ochrona
od deszczu, lub od słońca. Spotykając Chińczyków z małymi śmiesznymi parasolkami,
sądziłem początkowo, że służą one dla ozdoby, dopóki nie zauważyłem noszących je
żołnierzy – nie jako atrybut powagi, lecz poprostu jako zabezpieczenie przed deszczem.
Język chiński odznacza się dziwnym brzmieniem z mnóstwem nosowych intonacji. Nie
mogłem się w nim połapać, choć obznajmiony byłem z obcymi językami. Ponieważ w
wyższych sferach znajomość angielskiego jest powszechna, nie nie siliłem się nawet na
poznanie chińskiego wiedząc, że przekracza moje możliwości, choć z drugiej strony
zdawałem sobie sprawę, że wiele na tym tracę.
W obyczajach Chińczyków wielkie znaczenie mają bilety wizytowe. Przy każdym
spotkaniu wtykano mi do ręki wizytówki, z których sortowaniem miałem później kłopot, nie
mogąc żadnej z nich dopasować do właściwej twarzy.
Uderzyły mnie dwie rzeczy: wielka pracowitość Chińczyków i pogoda, z jaką znoszą
najcięższe prace. Jako przybysz z kraju, gdzie ciężka praca jest jedynie domeną osobliwych
zapaleńców, nie mogłem ich nie podziwiać. W porównaniu do zahukanych Hindusów, ich
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roześmiane twarze stanowiły zupełny kontrast, tym bardziej że po latach wojny,
bombardowania i głodu, nie mieli zbyt wiele powodów do śmiechu.
Na początku pogodne usposobienie Chińczyków raczej mnie peszyło – brałem je za
rozmyślną impertynencję. Wkrótce jednak zauważyłem, że uśmiech jest ich normalną reakcją
na świat i ludzi i zacząłem im zazdrościć tej filozofii, niezbędnej w ich znojnym życiu.
Wyższe sfery okazują mniej spontaniczności, lecz ich sposób bycia jest równie ujmujący.
Myślę, że Chinki są najbardziej atrakcyjnymi kobietami na świecie; mają zachwycające
maniery i naiwny urok obliczony na połechtanie próżności mężczyzn; dający im odczuć, że są
najwięksi i najważniejszy - co na tle angielskiej bezceremonialności robi tym większe
wrażenie.
Młode Chinki wydają się naturalne i uroczo roztrzepane, lecz wkrótce po ślubie trzymają w
garści męża i rodzinę, nie tracąc przy tym swej czarującej kobiecości. Osiągnąwszy po
czterdziestu latach małżeństwa pełnię władzy nad rodziną, pozwalają sobie na tycie, choć sam
tego nigdy nie zauważyłem.
Ubierają się bardzo twarzowo choć prosto, urozmaicając strój jedynie wzorzystym
materiałem i haftami. Wiele z nich przyjęło europejski styl fyzury.
Mężczyźni nie noszą już narodowych szat, chyba że czasem w domu. Ubierają się po
europejsku; z wyjątkiem generalissimusa, który jako symbol Chin, woli po zdjęciu munduru
zachować strój tradycyjny. Żałowałem, że nigdzie nie zauważyłem tradycyjnych warkoczy.
Ceny wydawały mi się fantastyczne, a w dodatku wartość dolara chińskiego zmieniała się z
częstotliwością morskich przypływów. Zapłaciwszy 8 funtów za żelazko do prasowania i pół
korony za pudełko zapałek, dałem spokój zakupom i poprosiłem generała Chenga, aby mnie
w nich wyręczał. Wydawałoby się, że pech kieruje mnie zawsze do krajów dotkniętych
inflacją, gdzie na zakupy chodzi się z walizką wypełnioną bezwartościowymi banknotami jak w Polsce i Niemczech po wojnie 1914-18 roku.
W domu żyłem bardzo wygodnie - prawie luksusowo, jak na warunki wojenne. Miałem
doskonały personel i wspaniałego kucharza chińskiego, który był równie dobrze obeznany z
kuchnią europejską, jak chińską. Moje przyjęcia zawsze ograniczały się do potraw
europejskich i często wydawałem kolacje dla dziesięciu – dwunastu osób. Nie uznawałem
przyjęć koktajlowych i nieformalnych obiadów. Podobał mi się chiński zwyczaj zbierania się
gości na herbatę i koktajle na długo przed kolacją, po czym czekało ich siedem czy osiem
wybornych dań, po których każdy mógł wyjść kiedy chciał, nie narażając się o pomówienie o
złe maniery. Bardzo mi ten zwyczaj odpowiadał, gdyż nie lubię siedzieć do późnej nocy i
zawsze wstaję rano o 5.30. Przy jedzeniu używałem chińskich pałeczek; a choć nigdy nie
doszedłem w nich do pełnej wprawy, nauczyłem się przynajmniej jeść wolniej, czego nigdy
przedtem nie udało mi się osiągnąć. Wino z ryżu, jakie podawano podczas kolacji, nie było
bynajmniej napojem dla abstynentów. Zdolność Chińczyków do jego absorbcji dorównuje ich
gościnności. Na szczęście, chińskie toasty ‘Gambe’, co znaczy ‘do dna’, spełniane są w
trakcie jedzenia; osobiście nie potrafię pić na pusty żołądek. Co prawda, w Chinach jedzenie
jest nieodzownym elementem oficjalnych funkcji i trudno mówić o pustym żołądku. Ale
potrawy są lekkie i nigdy nie powodują objawów przejedzenia.
Gdy przyjechałem do Chin, nasz ambasador Sir Horacy Seymour był akurat na urlopie, lecz
jego żona przygotowała dla mnie wielkie przyjęcie koktajlowe, na którym spotkałem
dostojników chińskich i dyplomatów. Od razu odczułem ciepło i życzliwość tego dalekiego
kraju i jego mieszkańców. Czułem że akceptują mnie jako człowieka, niezależnie od mojej
narodowości, czy funkcji. Gdyby cały świat przejęty był podobnym duchem jak ta mała
społeczność, Narody Zjednoczone nie miały by racji istnienia.
Po kilku tygodniach spędzonych w Chinach, zorientowałem się, że przy tak wielkich
odległościach trudno mi będzie podołać obowiązkom bez własnego samolotu. Brytyjczycy
nie mieli w Chinach żadnego, a choć Amerykanie chętnie służyli mi przy każdej okazji
swoimi, uważałem, że może na tym ucierpić prestiż Wielkiej Brytanii, zmuszonej jak ubogi
krewny zadawalać się okruchami ze stołu bogatszej rodziny. Poprosiłem lorda Mountbattena
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o przydzielenie mi samolotu. Przekazał moją prośbę R.A.F.owi, który obiecał się tym
zająć, uprzedzając jednak, że dostawa zajmie kilka miesięcy. W kraju przypominającym
wielkością bardziej kontynent niż państwo, potrzebowałem go od zaraz - nie mogłem pełnić
swej funkcji, siedząc w Chungking i pisząc listy. Wysłałem do Churchilla depeszę z prośbą o
interwencję, na którą natychmiast zareagował charakterystycznym telegramem do R.A.F.u,
zredagowanym następująco:
‘Proszę zapewnić generałowi Cartonowi De Wiart samolot i do czasu dostawy co tydzień
meldować mi o rezultacie.’ Nie potrzeba komentować, że szybko go otrzymałem.
R.A..F.owi zależało, abym w Chinach posługiwał się samolotem brytyjskim, reklamując
przy okazji odporność naszych maszyn na najgorsze warunki atmosferyczne, jakie tam
panowały - wysłali mi więc Wellingtona. Niezbyt ucieszyłem się tym wyborem, gdyż
właśnie Wellington wywalił mnie do morza w drodze do Jugosławii, lecz jako ubogi petent
nie miałem innego wyboru. Odbyłem nim dwie podróże do Cejlonu, po pięć tysięcy
kilometrów każda i nie miałem powodów do narzekań. Trzecia podróż przecięła dobrą passę.
Z Indii wracaliśmy załadowani zamiast bomb ‘płynną propagandą’, trudną do zdobycia w
Chingking. Przymierzaliśmy się do lądowania na naszym lotnisku, gdy pilot ostrzegł mnie o
możliwości kraksy. Żal mi było cennego ładunku, lecz jedyne co mogłem, to przygotować
się na zderzenie z ziemią. Gdy nadeszło, samolot wyglądał jak spłaszczony naleśniek. Choć
wyszliśmy bez szwanku, obawiałem się o całość alkoholów. W tłumie zebranych gapiów
zauważyłem amerykańskiego mechanika. Poprosiłem go o pomoc w podniesieniu samolotu,
aby dostać się do komór bombowych i obejrzeć zniszczenia. Najpierw odpowiedział, że to
niemożliwe, lecz zmienił zdanie, gdy zaproponowałem mu butelkę whisky. Był to hojny
napiwek, zważywszy, że w tym czasie w Chinach butelka whisky kosztowała 130 funtów. Na
czele operacji ratowniczej pozostawiłem mojego adjutanta kapitana Donalda Eckforda, który
wrócił po kilku godzinach z nienaruszonym ładunkiem.
W miejsce uszkodzonego Wellingtona przydzielono mi następny, lecz ten także padł ofiarą
katastrofy z powodu pękniętej opony. Ponownie wyszliśmy cało, lecz samolot został
kompletnie zniszczony, ozdabjając ziemię chińską jeszcze jednym wrakiem. Trzeci rozbił się
w Indiach w czasie próbnego lotu. Był to koniec moich Wellingtonów. Dostałem Dakotę
C.47, która ani razu nie zawiodła w moich ciągłych podróżach. Pilotowali ją doskonali
lotnicy - najpierw Paddy Noble, a potem Ralph Shaw. Miałem całkowite zaufanie do jej zalet
i jej zdolności przetrwania nawet najbardziej karkołomnych warunków atmosferycznych w
Chinach.
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ROZDZIAŁ XIX

KAKOFONIA CHIŃSKA

Mój dom na wzgórzu miał czarujących sąsiadów, dodających mu jeszcze więcej uroku.
Jednymi z nich byli państwo R.C. Cheng, z którymi bardzo się zaprzyjaźniłem i którzy
pierwsi pozwoli mi poznać rzadko spotykany wdzięk i zalety Chińczyków.
Pan R.C. Cheng był dyrektorem Banku Chińskiego, a jego małżonka jedną z najbardziej
eleganckich i atrakcyjnych kobiet miejscowego towarzystwa. Drugim moim sąsiadem był pan
T.V. Soong, brat pani Chiang Kai-shek. Pełnił on funkcję premiera i ministra spraw
zagranicznych Chin, a w dodatku był znakomitym finansistą i człowiekiem o zachodnich
manierach i przekonaniach.
Vice-ministrem spraw zagranicznych był wówczas pan K.C. Wu, odznaczający się
wyjątkową odpornością, która pozwalała mu uporać się z niewiarygodnym ciężarem pracy.
Obecnie jest burmistrzem Szanghaju – trudno wyobrazić sobie bardziej niewdzięczne
zadanie, wymagające największego wysiłku i odwagi, jakie można oczekiwać od człowieka.
Pani K.C. Wu wyglądem przypominała misterną figurkę z porcelany - nawet w tym kraju
pięknych kobiet wyróżniała się urodą. Bardzo się zaprzyjaźniłem z tą czarującą, oddaną sobie
parą.
Rzeka Yangtze wyglądała fascynująco i niespokojnie. Zatłoczona mnóstwem łodzi i
statków o różnej wielkości, zdawała się żyć własnym życiem. Wyprawy do letnich rezydencji
po drugiej stronie rzeki były podróżą pełną wrażeń – łodzią i schodami. Przeprawiając się
pewnego dnia zatłoczonym statkiem na południowy brzeg rzeki, ujrzałem tam jakiegoś
sprzedawcę otoczonego podnieconym, entuzjastycznym tłumem. Nawet nie znając języka,
mogłem zrozumieć uczucie, z jakim bez wytchnienia zachwalał swój towar. Miał
fenomenalne powodzenie, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Z ciekawości zapytałem
tłumacza, czym ten człowiek handluje. Odpowiedzał: ‘Wyłącznie afrozjadykami, proszę
pana.’ Wydaje się, że na Wschodzie są one bardzo popularne, a niewątpliwie także i na
Zachodzie, choć tam handel jest bardziej sekretny, zważywszy na panującą pruderię. Byłem
kiedyś na kolacji z ważnym Chińczykiem, kiedy ten z nieukrywanym zachwytem oznajmił,
że będziemy jedli łapy niedzwiedzia. Najwidoczniej te danie zaspokajało podobne potrzeby,
co towary naszego przyjaciela ze statku parowego. Myślę jednak, że ten niedzwiadek od
urodzenia musiał być pozbawiony większych ambicji, gdyż u towarzysza kolacji nie
zauważyłem żadnej widocznej zmiany .
Pomijając te dwa incydenty, w Chinach mniej niż w jakimkolwiek znanym mi kraju,
spotykałem się z przedmiotem miłości. Pewien jestem, że ta powściągliwość jest raczej
przejawem delikatności uczuć i traktowania pewnych spraw we właściwej formie, niż
pruderii. Nie zauważyłem żadnych amorów w ciemnych zaułkach, czy bocznych alejach - w
miejscach publicznych Chińczycy zachowują się wzorowo. Nie wiem, jak wygląda sprawa
prywatnie w ich domach.
Wiele terenu kraju zajmują cmentarze. Można by przypuszczać, że Chińczycy umierają
częściej niż inni ludzie.Na trumny można było się natknąć wszędzie – przy zakładaniu
ogrodu w Chungking odkryłem, że i tam chowano zmarłych. Nieustanne pogrzeby sprawiają
dziwne wrażenie na widok procesji żałobników ubranych na biało. Po epidemii cholery
widocznie zabrakło trumien, czy też biedniejsi nie mogli sobie na nie pozwolić. Na ulicach
widać było orszaki pogrzebowe z nieboszczykiem, któremu na piersiach położono koguta.
Miał być jego pożywieniem w wyprawie w zaświaty. Z reguły kogut był nieżywy, lecz
zauważyłem także jednego żywego – niezbyt strawna dieta na ostatnią drogę.
Poza funkcją osobistego przedstawiciela premiera, pełniłem także przy generalissimusie
rolę oficera łącznikowego Lorda Mountbattena. Choć z Mountbattenem dzieliły nas czasem
różnice zdań, mam do niego wielką sympatię, oraz szacunek dla jego zdolności i atrakcyjnej
osobowości. Dicky Mountbatten był ciekawym przypadkiem połączenia idei
monarchistyczno-demokratycznych. W każdej sferze potrafił się swobodnie poruszać i
dopasować się do niej. Bardzo charakterystyczna jest krążąca o nim anegdota. Gdy odwiedzał
kiedyś amerykańskie jednostki, najwidoczniej żołnierzy uprzedzono, jak się powinni
zachować. Wszystko szło jak po maśle do chwili, gdy Mountbatten podszedł do jakiegoś
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wartownika, który natychmiast wyciągnął rękę przedstawiając się: ‘Jestem Brown z
Texasu.’ Mountbatten bez wahania uścisnął wyciągniętą rękę i odpowiedział: ‘Wielu was
tutaj jest z Texasu.’ Na co żołnierz odparł: ‘Tak, i dlatego wojna tak dobrze idzie.’
Szefem sztabu lorda Mountbattena był generał Sir Frederick Browning, następca Sir Henry
Pownalla, który wrócił do kraju na dobrze zasłużony odpoczynek. Powell ciężko natrudził się
w tej wojnie, i od miesięcy szwankowało mu zdrowie. Browning zjawił u nas się wkrótce po
bitwie pod Arnhem, gdzie wykazał swe talenty bojowe i dowódcze. Był on jednym z
nielicznych wyższych oficerów nie posiadających dyplomu, lecz nie spotkałem lepszego od
niego sztabowca. Nie zrażał się trudnościami i zawsze był gotów do pomocy w każdej, małej
czy wielkiej sprawie.
Na początku 1944 roku odwiedził mnie w Chungking generał Wingate, który chciał
zobaczyć się z generalissimusem w sprawie pomocy dla swoich wojsk w Burmie. Wingate
zaoferował się trenować Chińczyków w wojnie partyzanckiej - czym, jak widziałem, bardzo
zainteresował generalissimusa. Ucieszyła mnie jego wizyta, gdyż był kompanem pełnym
animuszu i do każdego zadania podchodził z wielkim entuzjazmem. Wkrótce po jego
odjeździe usłyszałem tragiczną wiadomość o jego śmierci w wypadku lotniczym.
Zastanawiałem się, co się stanie z jego armią, pozbawioną teraz głównego źródła inspiracji.
Fakt, że kontynuowała ona swą chwalebną karierę, jest dodatkowym świadectwem wielkości
Wingate, który potrafił natchnąć swym duchem oficerów i żołnierzy. Wojsko dalej
prowadziło wojnę partyzancką w sposób, z jakiego mógłby być dumny.
Po śmierci Wingate uczułem, że powinienem pojechać zobaczyć jego wojska w Burmie,
dowodzone teraz przez generała Lentaigne. Przedtem kilkakrotnie sugerowałem swój
przyjazd generałowi Stilwellowi, który zawsze jednak zdołał mi w tym przeszkodzić.
Mogłem go zrozumieć – nie miał specjalnej ochoty na wizyty wścibskich obcych oficerów.
Na tą wyprawę zabrałem w roli dodatkowego adjutanta majora Louis Kinga, bratanka pani
Chiang Kai-shek służącego w Gwardii Szkockiej, który przyjechał do Chin na sześciomiesięczny urlop. Często zabierałem go na podobne wyjazdy, gdzie dał się poznać jako
doskonały organizator. Zawsze potrafił dopilnować, aby na miejscu oczekiwał nas samochód
wysłany przez Bank Chiński. Zdani wyłącznie na łaskę naszej brytyjskiej organizacji, często
musielibyśmy chodzić pieszo!
W drodze do Burmy zostawiłem samolot na lotnisku w Indiach i poleciałem dalej
transportowcem uczynnego jak zawsze, lotnictwa amerykańskiego. Na chwilę przed
lądowaniem ujrzałem w dole małe pole wykrojone w lesie, całkowicie zalane wodą.
Powiedziano mi, że jest to lotnisko. Czułem, że jeśli nawet uda się nam tu wylądować, to o
starcie w ogóle nie można marzyć. Nie doceniłem jednak amerykańskiego lotnictwa. W
miarę poznawania terenu w jakim musieli operować, wzrastał mój podziw dla nich;
zastanawiałem się, w jaki sposób potrafili w ciągu kilku dni wyciąć lotnisko w niedostępnej
dżunglii. Mieli poważne straty - jak powiedział mi amerykański dowódca lotniska z którego
wystartowałem - jednego dnia rozbiło się jedenaście maszyn. Nie zdołało to jednak ich
zdeprymować, ani zniechęcić.
Na nocleg pojechaliśmy do kwatery generała Slima. Znałem go wcześniej, lecz nigdy nie
spotkałem go na własnym podwórku. Dopiero tam wśród jego sztabu i żołnierzy, mogłem
ocenić jego nieprzeciętne zalety. Podobnie jak Wingate, inspirował zapał i wzbudzał
zaufanie. Zważywszy na trudności jakie napotykał, jego osiągnięcia graniczyły z cudem.
Pojechałem do Arakanu, gdzie spędziłem interesujący dzień z generałem Festingiem,
który pokazał mi kilka pozycji frontowych. Był on dowódcą 36-tej dywizji i cieszył się
wielkim uznaniem nawet ze strony generała Stilwella, z reguły niezbyt hojnego w
pochwałach. Odbyłem ekscytującą przejażdzkę po kraju z Festingiem, który sam prowadził
jeepa.
Z zamierzonej wyprawy do Imphal musiałem zrezygnować, gdyż lotnictwo japońskie było
zbyt aktywne, aby dało się zapewnić mi bezpieczną eskortę. Zobaczyłem wystarczająco
wiele, aby się przekonać przed jak trudnym zadaniem stoi 14-ta Armia, mająca niemniejszego
wroga w warunkach naturalnych, jak w Japończykach. Wyjechałem stamtąd z przekonaniem,
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że służba w niej byłaby dla mnie najwyższym zaszczytem, i że świat niesłusznie traktuje
ją jako ‘Zapomnianą Armię’. Przyszłość osądzi ją bardziej sprawiedliwie.
Chociaż w Chinach najważniejszymi dla mnie osobami byli generalissimus i pani Chiang
Kai-shek, teraz dopiero przystępuję do ich opisu. Mianując mnie swoim osobistym
wysłannikiem, Churchill siłą rzeczy obdarzył mnie bezspornym autorytetem – tak, że
Generalissimus i pani Chiang Kei-shek od początku traktowali mnie serdecznie i
niespodziewanie przyjaźnie. Myślę, że oboje wyczuli z mojej strony absolutną szczerość i
osobistą gotowość do pomocy, mimo że w czasie mojej obecności zdarzały się trudne
sytuacje, w których Anglia nie zawsze sprzyjała Chinom.
Moje pierwsze wrażenia co do powagi i godności generalissimusa były w pełni trafne.
Nigdy nie zauważyłem w nim śladu przypisywanego mu gwałtownego temperamentu. W
istocie nigdy nie spotkałem bardziej opanowanego człowieka - nigdy nie okazywał
wewnętrznych uczuć nawet w obliczu ciągłych kryzysów i trudości, jakie na niego spadały.
Jako człowiek przerastał o głowę swoich rodaków, co przyznawali mu nawet komuniści. Miał
bardzo zdecydowane poglądy, nie łatwo podlegające zmianie. W tym miejscu muszę jednak
sam sobie zaprzeczyć, gdyż w moim wypadku w wielu okazjach okazywał skłonność do
kompromisu, nawet gdy przychodziłem do niego ze sprawami przykrymi dla nas obu.
Cechował się wielką lojalnością w stosunku do podwładnych; często na własną szkodę
awansując za dobrą służbę tych, którzy nie dorastali do powierzonego zadania. Niewątpliwie,
był to jeden z przejawów słabostek dyktatorów. Najlepszym dowodem jego prawdziwej
wielkości jest fakt, że mimo otaczających go intryg, przez tyle lat potrafił w Chinach
zachować silną pozycję.
Niestety, generalissimus nie władał żadnym językiem europejskim - jedynie Madame
potrafiła wiernie przekazać znaczenie jego myśli i zamierzeń. Innych tłumaczy tak
paraliżował strach przed generalissimusem, że ich przekład był prawie niezrozumiały.
Konwersacja przy udziale Madame, wychowanej w Ameryce i władającej angielskim
równie dobrze jak chińskim, była o wiele łatwiejsza. Zawsze czułem się raźniej, gdy była
przy niej obecna. Madame jest kobietą bardzo atrakcyjna i bystrą, o młodzieńczej aparycji i
najlepiej ubraną w Chinach. Ma wielu przyjaciół na całym świecie , lecz podobnie jak
wszystkie osoby o żywym temperamencie ma także wrogów, którzy twierdzą, że jako
tłumaczka Madame nagina interpretację do własnych poglądów i celów. Osobiście mogę
tylko powiedzieć, że poglądy Madame są identyczne z ideami generalissimusa, jako że oboje
w głębi serca mają jedyne pragnienie i dążenie – szczęście Chin.
Cieszyłem się pełnym poparciem Churchilla. Przekonałem się, że był idealnym
zwierzchnikiem, gotowym w chwilach kryzysu stać przy mnie przeciw całemu światowi nawet gdy nie miałem racji. Co prawda, z równą gotowością potrafił mi wyrazić prywatnie,
co o mnie myśli.
W 1944 roku do Chungking przyjechał na lustrację lotnisk amerykański generał
Wedemeyer, zastępca szefa sztabu Mountbattena i spędził kilka dni ze mną. Doszedł do
wniosku, że choć lotniska są doskonałe, nie potrafiłyby się oprzeć inwazji japońskiej. Jako
doskonały oficer sztabowy o wielkim polocie i zdrowym rozsądku, Wedemeyer zrobił na
mnie duże wrażenie: był uroczym człowiekiem, wysokiego wzrostu i doskonałej budowy; o
młodej twarzy mimo siwych włosów.
Niedługo po jego wizycie Japończycy rozpoczęli ofensywę na Burmę, skąd udało się im
zepchnąć nasze wojska do Indii. Rozpoczęła się seria bardzo niefortunnych konferencji.
Mountabatten zażądał, aby generalissimus pomógł mu zatrzymać natarcie japońskie,
przysyłając kilka chińskich jednostek. Nic należy się dziwić niechęci generalissimusa,
obawiającego się, aby Japończycy nie wykorzystali sytuacji atakując Chiny. Ostatecznie
zgodził się na wysłanie pięciu dywizji do Burmy, co wydawało mi się wspaniałomyślnym
gestem.
Sytuacja wymagała odbycia tak wielu konferencji, że nabrałem do nich wstrętu. Z całym
przekonaniem zgadzam się z definicją konferencji przez kogoś, kto określił je jako ‘The
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taking of minutes and wasting of hours’ (nieprzetłumaczalny zwrot: ‘Sporządanie
protokółów [minutes] , a marnowanie godzin.’).
Zanim oddziały chińskie zdołały przyjść z pomocą Burmie, sytuacja na tym froncie
zmieniła się na naszą korzyść, a Japończycy skierowali główne siły przeciw Chinom.
Pomyślałem, że należałoby się przyjrzeć sytuacji w Kweilinie. Generał Chenault uprzejmie
pożyczył mi na tą wyprawę swój samolot. Wsiadłszy do niego, poczułem odstręczający
zapach. Na pytanie o źródło tej niemiłej woni, pilot odpowiedział, że nie miał czasu
wydezynfekować samolotu, służącego dotąd do transportu trupów z Kweilinu!
Widok z lotu ptaka na zbliżający się Kweilin jest jednym z najpiękniejszych – okolice
usiane są pagórkami o kształcie głowy cukru, jakie jedynie wizja artysty potrafi sobie
wyobrazić.
W Kweilin mieściła się nasza Misja - brytyjska Grupa Pomocnicza Armii pod
dowódctwem słynnego pułkownika Ride. Pułkownik był profersorem uniwersytetu w Hong
Kongu, gdzie po upadku kolonii dostał się do niewoli japońskiej. Uciekł z obozu i teraz służył
nam za najprzedniejsze źródło informacji. Był w doskonałych stosunkach zarówno z
Amerykanami, jak i Chińczykami, i był jednym z najbardziej zasłużonych rezydentów
brytyjskich w Chinach.
Następnego dnia po przyjeździe Ride zabrał mnie na front, gdzie poznałem chińskiego
generała głownodowodzącego, który zrobił na mnie wrażenie zbyt pewnego siebie. Na
pytanie, czy oczekuje ataku japońskiego, odpowiedział mi tonem wskazującym, że tylko
głupiec mógłby się liczyć z podobną możliwością. Byłem zbyt rozsierdzony, aby
zaakceptować jego zaproszenie na lunch, a poza tym przeczuwałem japoński atak powietrzny
i odmówiłem. Dwie czy trzy godziny później, Japończycy ruszyli do natarcia i zajęli miasto.
Choć zadufanemu generałowi udało się ujść, został potem na rozkaz generalissimusa
rozstrzelany.
Mieszkańcy Kweilinu okazali lepsze rozeznanie od niefortunnego generała, opuszczając
miasto tak szybko, jak mogli. Miasto było w stanie największej paniki - uchodzcy przepychali
się na drogach z całym dobytkiem na grzbiecie; ludzie prawie się dusili w przepełnionych
pociągach; inni jak małpy tłoczyli się na dachach wagonów. Twarze ich przedstawiały wyraz
bolesnego oszołomienia, typowego dla uchodźców wszystkich krajów. Gdy po kilku
miesiącach powrócili mając nadzieję na znalezienie domu, zastali całe miasto doszczętnie
zburzone.
Przewidywania generała Wedermeyera co do niemożliwości obrony lotnisk okazały się
absolutnie słuszne. Po rozpoczęciu natarcia japońskiego, wszystkie główne lotniska trzeba
było zniszczyć lub ewakuować. Porzucono doskonałe lotniska w Kweilin i w Luchan, tak że
lotnictwo generała Chennault musiało operować z poza linii japońskich, gdzie udało mu się
utrzymać jedno czy dwa lotniska. Na najwyższą pochwałę zasługuje niezmordowana praca
lotników - bez przerwy trwali w powietrzu, lądując jedynie dla uzupełnienia paliwa.
Zgodnie z obawami generalissimusa, Japończycy skierowali się teraz na zachód. Ponieważ
nigdzie nie byliśmy w stanie stawić oporu, wkrótce zagrozili Chungkingowi.
Stosunki między generałem Stilwellem a generalissimusem, które nigdy nie były najlepsze,
w tym krytycznym momemencie ostatecznie się przerwały i Stilwell wrócił do Ameryki.
Zastąpił go generał Wedemeyer, który objął tą funkcję w najgorszym i najmniej pożądanym
okresie.
Choć zaczęto mówić o ewakuacji Chiankingu, byłem pewien że generalissimus nigdy się
na nią nie zgodzi. Upadek Chiankinga byłby największym ciosem dla prestiżu Chin, choć
osobiście z praktycznych powodów bardziej obawiałem się natarcia japońskiego na Kunming.
Wszystkie bez wyjątku dostawy przechodziły poprzez „Garb” i lądowały w Kunmingu. W
tym czasie, dniem i nocą lądowały tam co dwie minuty samoloty, dostarczając około 50,000
tonn miesięcznie. Pod koniec wojny dostawy wzrosły ze skromnych 6,000 do 75,000 tonn
miesięcznie. Kunming był nasza liną ratowniczą i nie wyobrażam sobie, jak po jego upadku
można by na serio myśleć o obronie Chin.
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Generalissimus zażądał powrotu z frontu burmańskiego swoich pięciu dywizji
pożyczonych Mountbattenowi. Ten jednak nie był skory rozstać się z nimi przed ostatecznym
zwycięstwem nad cofającymi się Japończykami. Wedemeyr z wrodzonym sobie taktem i
zaradnością załatwił powrót dywizji i ostatecznie powstrzymał napór japoński.
Ten pomyślny początek zapewnił Wedemeyrowi powodzenie i zdobył zaufanie
generalissimusa, którego przy okazji odciążył od nadmiaru pracy. Podobnie jak wielu
wybitnych ludzi, generalissimus niechętnie zdawał się na swoich podwładnych, mając
większe zaufanie do swoich zdolności. Lecz ciężar jaki sobie narzucił, był zbyt wielki dla
jednego człowieka, tak że teraz z ochotą zgodził się dzielić go z Wedemeyerem. Wedemeyer
doskonale się nadawał do tego zadania i zawsze potrafił sprostać niezliczonym obowiązkom,
jakie na niego spadły.
W tym czasie mieliśmy w Chinach wiele placówek, działających niezależnie od siebie. Z
chwilą przejęcia władzy, Wedemeyer nalegał na przejęcie tych placówek pod swoją wyłączną
kontrolę i podporządkowanie ich działalności ogólnemu planowi. Choć bardzo go
krytykowano za upór w tej kwestii, sądzę, że jego plan koordynacji był słuszny. Istnieje
zabawna anegdota o Wedemeyerze. Jakiś generał brytyjski skrytykował jego wymowę słowa
‘schedule’, która w amerykańskim wydaniu brzmi ‘skedul’. Zapytał: ‘gdzie nauczono pana
takiej wymowy?’ Wedemeyer odpowiedział: ‘Widocznie nauczono mnie tak w ‘szole’’. *
*(‘schedule’ - plan, harmonogram; ‘school’ – szkoła . Amerykanie w obu wypadkach
wymawiają ‘sch’ jak ‘sk’. W wersji angielskiej pierwsze słowo brzmi ‘szedjul’, a drugie
‘skul’).
Gdy w grudniu 1944 roku Japończycy przestali zagrażać Chungkingowi, otrzymałem
polecenie wyjazdu do Anglii z raportem dla premiera. Churchill uczynił mi niezwykły
zaszczyt, prosząc mnie o zreferowanie raportu przed radą ministrów. Dla mnie było to
interesujące i ważne wydarzenie.
Sekretarzem Rady Wojennej był generał Sir Hasting Ismay, obecny lord Ismay. Nie
widziałem go od czasów wspólnej wojaczki w Somaliland i byłem rad, że właśnie z nim
przyszło mi załatwiać najwięcej spraw. Pełniąc jedną z najtrudniejszych funkcji podczas
wojny, znakomicie wywiązywał się ze swych żmudnych obowiązków . Po pierwsze, musiał
się dostosować do tempa pracy swojego szefa - Churchilla, co było nie lada osiągnięciem.
Musiał także zdobyć się na takt i stanowczość w postępowaniu z przedstawicielami różnych
sfer i narodowości. W dodatku miał do czynienia z ciągle zmieniającą się sytuacją na
wszystkich frontach. Był jednym z nielicznych ludzi, którzy zawsze potrafią znależć czas –
bardzo ceniłem jego mądre rady i wyrozumiałość. Często pomagał mi w korygowaniu moich
wad.
W czasie trzy tygodniowego pobytu w kraju, zastałem Londyn nieustannie nękany
bombardowaniem, lecz nieugięty. Aby mieć rozeznanie sytuacji w obu częściach globu,
załatwiłem sobie przyjazdy do kraju co pół roku.
Kalkutta jak zwykle wydawała mi się odstręczająca, lecz dzięki nowo poznanym ludziom
łatwiej było znieść w niej pobyt. Za moją pierwszą wizytą, gubernatorem Bengalu był pan
Cassey - jeden z najświetniejszych przedstawicieli Imperium. Wraz z małżonką okazali się
najmilszymi gospodarzami. Dziwnym zbiegiem okoliczności, podczas pierwszej Wojny
Światowej pani Cassey należała do Ochotniczego Towarzystwa Pomocy Rannym i była
zatrudniona w klinice przy 17 Park Lane, w której bywałem częstym pacjentem. Pani Cassey
zauważyła, że trudno byłoby ją tam poznać, gdyż całą wojnę spędziła pod łóżkami czyszcząc
podłogi. Widocznie jednak musiała od czasu do czasu wynurzać się stamtąd dla zaczerpnięcia
powietrza, i tak ją zapamiętałem.
Drugim pomyślnym wydarzeniem było odnalezienie mojego przyjaciela z obozu - Dicka
O’Connora, któremu powierzono Dowódzctwo Wschodnie w Indiach z siedzibą w Kalkucie.
Dzięki samolotowi przestrzeń tak się skurczyła, że mogłem uważać za sąsiada Dicka,
mieszkającego o 1800 mil od Chungkingu.
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Dowódcą fortu w Kalkucie był generał Douglas Stuart. Zatrudniony początkowo w
Kanadyjskiej Policji Konnej, walczył w ostatniej wojnie we Francji, a potem wstąpił do
Armii Indyjskiej. Według mnie, ktokolwiek służył w Kanadyjskiej Policji Konnej, musiał
być wyjątkowym typem. Generał Douglas Stuart nie był wyjątkiem od tej reguły.
Podczas służbowych pobytów w Kalkucie korzystałem z jej wspaniale zaopatrzonych
sklepów. W Chiach ceny rosły nieustannie.
Lord Mountbatten przeniósł swą kwaterę dowodzenia z New Dheli do Kandy na Cejlonie uroczej miejscowości usianej białymi bungalowami, otaczającymi małe jeziorko. Cejlon - ze
swoimi wysokimi pagórkami i zmiennym klimatem tropikalnym; świeży i lśniący
tropikalnymi kwiatami, wydawał mi się zbyt mały i landrynkowaty, abym mógł go polubić.
Podczas jednej z wypraw do Kandy miałem szczęście poznać admirała Sir Jamesa
Sommerville -naczelnego dowódcę Floty Wschodnio-Indyjskiej, który uprzejmie zaprosił
mnie na morską operację bombardowania Sabang. Z wielką przyjemnością przyjąłem
zaproszenie na pokład Queen Elisabeth, nad którą powiewała jego admiralska flaga.
Nie pamiętam dokładnie składu floty - był w niej krążownik francuski, dwa krążowniki
brytyjskie, brytyjski lotniskowiec i kilka niszczycieli, w tym jeden holenderski. Operacja
otoczona była wielką tajemnicą, gdyż jej sukces zależał od skrytego podejścia wczesnym
ranem pod Sabang. Czekając na rozpoczęcie operacji, usadowiłem się wygodnie na krześle
polowym na mostku Queen Elisabeth.
W Sabang, niszczyciele wdarły się do portu w sposób przypominający mi szarżę kawalerii.
Rozpętał się piekielny hałas, nieporównywalny z moimi dotychczasowymi wrażeniami
morskimi, gdzie najbardziej ogłuszały mnie działa przeciwlotnicze. Widząc ogołocone ze
wszystkiego burty okrętu, spodziewałem się porządnego hałasu i wstrząśnięć, lecz nie byłem
przygotowany na to, co nastąpiło.
W bombardowaniu brały udział samoloty startujące z lotniskowca, niewątpliwie górujące
nad japońskimi, których wiele strąciły. Straciliśmy tylko jeden samolot, którego pilot
wyratował się na spadochronie i został wyłowiony z morza. Odpowiedz Japończyków na nasz
ogień artyleryjski była bardzo słaba; co prawda dwa pociski przeszyły jeden z naszych
niszczycieli, lecz nie eksplodowały. Mieliśmy dwie ofiary – korespondentów wojennych.
W drodze powrotnej, późnym popołudniem dopadło nas kilka myśliwców japońskich.
Nasze samoloty wystartowały z lotniskowca, przeganiając je tak szybko i zdecydowanie, że
zdążyły wylądować jeszcze przed zmrokiem. Gdy znalazły się bezpiecznie na pokładzie,
admirał Sommerville odetchnął z widoczną ulgą, a ja podziwiałem zapał pilotów do tak
ryzykownej gry.
Dziwnym trafem, huk dział rozdzierający mi uszy na Queen Elisabeth, był jej pierwszą
salwą bojową od kampanii dardanelskiej 1915 roku.
Admirał Somerville był znakomitym marynarzem i wybitną postacią o dużym poczuciu
humoru. Nie wierzę, aby ktokolwiek mógł się nudzić w jego towarzystwie.
Mój dom w Chungking był wzorowo prowadzony przez sprawnego pułkownika Yanga.
Nie miałem nawet pojęcia ilu mam służących, lecz wiedziałem że zawsze mogę liczyć na
spełnienie każdego życzenia. Pod tym względem byłem najlepiej obsłużonym człowiekiem na
świecie. Kiedyś w czasie epidemii cholery zaszła konieczność zaszczepienia mojego
personelu przeciw tej pladze. Gdy medyk powiadomił mnie o zakończeniu operacji,
zapytałem ilu ludzi zaszczepił w moim domu. Odpowiedział, że czterdzieści osiem.
Prawdopodobnie liczba ta obejmowała także żony i dzieci; nie miałem jednak wrażenia, że
żyję we tłoku.
Służący byli zaradni i bez fochów. Kiedyś poleciłem starszemu służącemu zawołać
kominiarza, aby naprawił dymiący kominek. Gdy okazało się, że w Chungking nie ma
podobnych specjalistów, służący, nie troszcząc się o zgaszenie ognia czy zakrycie mebli,
wysłał na dach kulisa z cegłą obwiązaną słomą. Kulis wrzucił ją do komina przeczyszczając
go dokładnie, lecz jednocześnie wzbudzając irytację dwóch oficerów sztabowych, którzy
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znajdowali się w pokoju. Podobnie jak kulis, byli czarni od sadzy. Nie potrafili jednak
docenić humoru sytuacji.
Kiedyś, gdy sądziłem, że mój chiński kucharz leży w szpitalu po operacji wola, zdziwiłem
się widząc go jeszcze w domu. Zapytany, odpowiedział że ostatecznie postanowił nie
poddawać się operacji, gdyż lekarz nie mógł mu dać gwarancji, że ją przeżyje. Wydarzenie to
zdaje się to zaprzeczać opinii, jakoby w tym kraju nie przywiązywano wagi do życia.
Miałem dosyć czasu aby dobrze poznać, polubić i zrozumieć Chińczyków. Zasiedzieli tu
cudzoziemcy, określani mianem ‘ekspertów chińskich’ uważali mnie za beznadziejnego
ignoranta, nie świadomego lokalnej historii; nie znającego kraju ani jego mieszkańców.
Osobiście nie sądziłem, aby moja opinia była mniej warta od opinii tak zwanych ‘ekspertów’
- pełnych uprzedzeń i uważających Chińczyków za krańcowo odmiennych od normalnych
śmiertelników. Nie widziałem w nich żadnej różnicy - podobnie kochają, nienawidzą,
przeżywają te same tragedie, nadzieje i smutki. Jedyne co zauważyłem - to odmienne
obyczaje, lecz nie charaktery.
Chińczycy na pierwszym planie stawiają rodzinę, uważając, że lepszy jest zły krewny niż
dobry przyjaciel. Wprost przeciwnie niż na Zachodzie, gdzie krewnych traktuje się jako
dopust boży. Nigdy nie rozmawiałem z Chińczykami o ich religii. Chociaż wielu z nich
przyjęło chrześcijaństwo, większość wyznaje naukę Konfucjusza, którego uważam za bardzo
rozsądnego myśliciela. Konfucjusz przywiązywał wagę do otaczającego go świata, wierzył w
przeważającą siłę dobra i w znaczenie stawiania dobrego przykładu. Gdy go zapytano o cechy
dobrego rządu, odpowiedział zdaniem wartym rozważenia przez wiele dzisiejszych rządów.
Powiedział ministrowi Chi K’ang Tzu: ‘Jeśli twoje aspiracje, panie, są dobre, lud także będzie
dobry. Moralny charakter rządzących jest powiewem, a charakter podwładnych – trawą. Tak
jak wieje wiatr, tak się ugina trawa.’ Większość Chińczyków zdaje się wiernie pamiętać jedną
z jego definicji cnoty: ‘W życiu prywatnym bądz uprzejmy, w sprawach publicznych
poważny, a sumienny w stosunkach z ludzmi. Nie zapominaj o tych cnotach, nawet
przebywając wśród barbarzyńców .’
Wybijającą się cechą Chińczyków jest humor, bardziej rozweselający i rozśmieszający,
niż dowcipny. Podobnie jak Francuzi, są narodem bardzo cywilizowanym i doceniają dobre
życie. W odróżnieniu od Anglików, nie jedzą aby żyć, lecz także nie żyją, aby jeść, tak jak
Teutoni. Jedzenie i picie jest dla nich czynnikiem podtrzymującym przyjazne uczucia i dobre
maniery; pozwalającym na dobroduszność nawet w sprawach interesu. Nie łatwo kłócić się
przy podniebieniu łechtanym smakowitą potrawą i ciepłym winem ryżowym, czego nie
potrafią docenić niektórzy ministrowie spraw zagranicznych.
W moim przekonaniu, ‘ekspertom chińskim’ udało się upodobnić do Chińczyków jedynie
w ich gorszych cechach. Łudzili się, że potrafią zwieść Chińczyków gadaniem i ich
małpowaniem. Wprost przeciwnie - dla subtelnych umysłów chińskich ich motywy były
przejrzyste i łatwe do przechytrzenia. Wspominając rady otrzymane w Delhi od Johna
Keswicka, coraz jaśniej dostrzegałem słuszność i nowoczesność jego poglądów. Stosunek
Chińczyków do cudzoziemców zamieszkujących ich kraj, zmieniał się. Przestawali się czuć
wdzięcznymi utrzymankami, pozwalającymi na eksploatacjię swoich bogactw - stawali się
gospodarzami kraju, z którego obie strony mogą czerpać wzajemne korzyści.
W kółku dyplomatów przebywających w Chungking, najbardziej zaprzyjaźniłem się z
brytyjskim ambasadorem i jego żoną - Sir Horace i lady Seymour; ambasadorem francuskim,
generałem Pechkoffem; i australijskim charge d’affairs - panem Keith Officer. Sir Horace był
światłym i uroczym człowiekiem o szerokich horyzontach, pozbawionym często spotykanej
w tej sferze małostkowości i zawiści. Wiele zawdzięczam jego współpracy i przyjaźni; z
człowiekiem mniejszego kalibru, nasze rozbieżne interesy napewno nie dałyby się pogodzić.
Lady Seymour była idealną towarzyszką ambasadora, świetną i pełną życia gospodynią, o
łagodnym i szczodrym sercu.
Z generałem Pechkoffem łączyły nas więzy wspólnego losu - 9-go maja 1915 roku obaj
straciliśmy rękę: on prawą, a ja lewą. Jako żołnierz, generał Penkoff może się poszczycić
chlubną karierą, mającą początek w Legii Cudzoziemskiej. Jego elegancka żołnierska
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sylwetka, opanowanie i pełne rewerencji maniery zyskały mu wielu przyjaciół różnych
narodowości. Rzadko można spotkać diplomat de carriere o większym wrodzonym takcie i
rozsądku. Jego niekwestionowane zalety musiały znależć uznanie całego narodu
francuskiego, gdyż niezależnie od zmieniających się rządów, uznawany jest za jednego z
najświetniejszych ambasadorów Francji. Obecnie jest ambasadorem w Tokio.
Pan Keith Officer - australijski charge d’affairs, urodził się w Australii i wychował w
tradycji Oksfordu, łącząc ich najlepsze cechy. Cechuje go świeży wigor młodego kraju,
złagodzony mądrością starego. Ponownie sprawuje funkcję ambasadora w Chinach.
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ROZDZIAŁ XX

KONIEC WSZYSTKIEGO

Wiele jeszcze razy przelatywałem nad ‘Garbem’, lecz nigdy w tak idealnych warunkach,
jak za pierwszym razem. Często loty były bardzo nieprzyjemne – najgorszy zdarzył się na
wysokości 8,000 metrów, przy huraganie wiejącym z szybkością 160 km/godzinę,
przedłużającym podróż z trzech godzin do pięciu i pół. Mój adjutant odmroził sobie palce u
nóg w nieogrzanym samolocie, a gdy w końcu podeszliśmy do lądowania w Delhi, podwozie
nie chciało zaskoczyć. Zapięliśmy się pasami, gdy pilot poinformował, że będzie próbował
dotknąć kołami ziemi, aby je zablokować. Lądowanie udało się, ku rozczarowaniu kilku
ambulansów, które spieszyły się aby zebrać nasze szczątki.
Piloci latający nad ‘Garbem’ byli wspaniałymi lotnikami – niezależnie od tego co czuli w
głębi duszy, sprawiali wrażenie, jakby udawali się na wakacyjną przejażdzkę. Często zdarzały
się tam wypadki. Wielu pasażerów uratowało się dzięki spadochronom, a Amerykanie
rozsądnie obiecali tubylcom nagrodę za doprowadzenie ich w bezpieczne miejsce.
Rozwiązanie to okazało się bardzo skuteczne.
Moje loty z Kunming do Chunking były zawsze wyboiste i nieprzyjemne, a lądowania na
mizernym małym lotnisku – zależne od mglistej szansy losu. Dotąd nie mam pojęcia, w jaki
sposób Paddy’emu Noble i Ralphowi Shaw udawało się tam bezpiecznie manewrować.
Placówką R.A.F.u w Chengtu dowodził marszałek lotnictwa Sir Lawrence Pattinson.
Prowadziła ona Centrum Szkolenia Lotniczego dla Chińczyków i chlubiła się doskonałymi
rezultatami. Marszałek Pattinson zyskał sobie powszechne uznanie, nie wyłączając
generalissimusa, który miał do niego pełne zaufanie. Po nim nastąpił marszałek lotnictwa
McNeece Foster, który prowadził placówkę do czasu przejęcia jej przez Amerykanów,
pragnących oczywiście mieć kontrolę nad wszystkimi misjami.
W czasie gdy przyjechałem do Chin, nie wiele słyszało się o kwestii komunistycznej. Rząd
centralny powziął stanowczą decyzję nie wpuszczania korespondentów prasowych do strefy
opanowanej przez komunistów. Ograniczenie to było kością niezgody zarówno dla
korespondentów, jak dla komunistów i powodowało takie tarcia, że ostatecznie rząd musiał
niechętnie ustąpić. Z chwilą, gdy korespondent postawił stopę na terytorium
komunistycznym, komuniści wykorzystywali w pełni okazję, aby demonstrować swoje
osiągnięcia. Ich podstępna propaganda odnosiła sukcesy – dziennikarze po powrocie unosili
się w zachwytach nad ogranizacją i siłą bojową komunistów. Sympatie zagranicy prawie
zawsze skłaniają się ku mniejszości; i oczywiście akcje komunistów na rynku światowym
wzrastały w szybkim tempie do czasu, gdy na horyzoncie politycznym problem ten urósł do
złowieszczej rangi.
Choć komuniści niewątpliwie mieli sprawną organizację, zadanie ich było także
ułatwione koncentracją ich sił na określonym obszarze. Rząd centralny znajdował się w
niekorzystnej sytuacji geograficznej, mając wojska usytuowane na wielkiej i trudno dostępnej
przestrzeni, praktycznie uniemożliwijącej rozwiązanie problemu transportu.
Źródłem sukcesu komunistów była obietnica nadania chłopom ziemi, która w rolniczych
Chinach ceniona jest więcej niż złoto. Jeśli chodzi o wartość bojową komunistów, nie sądzę
aby przyczynili się wiele do klęski Japonii. Celowali w walce partyzanckiej – nękającej, lecz
nie rozstrzygającej. Ich odmowa współpracy z armią rządu centralnego podczas natarcia
japońskiego w 1944 roku, postawiła wojska rządowe w trudnej sytuacji, zmuszając je do
pozostawienia znacznych sił na froncie komunistycznym w chwili, gdy każdy żołnierz
potrzebny był do walki z Japończykami. Ta odmowa ukazała ich we właściwym świetle – że
przedkładają komunizm ponad patriotyzm i że bardziej dbają o ideologię, niż o kraj.
Ogólnie rzecz biorąc, rząd centralny traktował komunistów bardzo poprawnie i zbyt
łagodnie, zważywszy na ich nieustanne wrzaskliwe żądania. Pozwolił komunistom na
wysłanie kilku przedstawicieli na konferencję w San Fransisco, co jeszcze bardziej zachęciło
ich do dalszych żądań.
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Amerykanie próbowali załagodzić sytuację, lecz popełnili błąd traktując komunistów
jako rząd, co przydało mu wierzytelności. Gdy przywódca komunistów Mao Tse Tung
przyjechał do Chungking, generał Hurley - osobisty przedstawiciel Roosevelta, wysłał po
niego swój własny samochód na lotnisko. Był to błąd taktyczny, gdyż na Wschodzie takie
drobne sprawy składają się na wielką całość i nabierają znaczenia niezrozumiałego na
Zachodzie.
Osobiście nie miałem do czynienia z komunistami, uważając, że nie mam żadnych
powodów do kontaktów z nimi. Mao Tse Tunga, którego spotkałem na obiedzie podczas
jednej z jego wizyt w Chungkingu, znałem już z reputacji. Był dogmatycznym fanatykiem,
wytrenowanym w Moskwie; podczas obiadu poczęstował mnie kazaniem, zachwalającym
zalety organizacji komunistycznej. W momencie, gdy zaczął opisywać swoje ciężkie boje z
Japończykami, cierpliwość moja się wyczerpała i przerwałem tok jego zmyśleń.
Powiedziałem mu, że w istocie nie wykazują żadnej inicjatywy, oglądając się zawsze
najpierw na poczynania generalissimusa. Ku mojemu zdziwieniu, Mao Tse Tung nie obraził
się, reagując jedynie śmiechem. Inny przywódca komunistczny zapytał mnie, czemu nie
przyjeżdzam nigdy do Yenan, aby obejrzeć ich pozycje. Odpowiedziałem całkiem szczerze,
że nienawidzę komunizmu i obawiam się, że moją wizytę mogliby poczytać za oznakę
zainteresowania się nimi, a poza tym nie chcę być bombardowany ich propagandą. Wydaje
się, że komunizm całkiem pozbawił ich wrażliwości, gdyż nie zaprzestali zapraszać mnie do
swego gniazda. Oczywiście nie trzeba dodawać, że nigdy tam nie pojechałem.
Chou en Lai, drugi co do ważności przywódca komunistyczny, wybitnie bystry, o
przyjemnej powierzchowności, był człowiekiem o wiele znośniejszym od Mao Tse Tunga.
Miałem zawsze nadzieję, że być może, kiedyś uda się z nim dojść do kompromisu.
Rosja oczywiście pomagała komunistom chińskim - czasem mniej, czasem więcej, lecz
miałem wrażnie, że mimo deklaracji pomocy, nie była gotowa, ani przygotowana do
narażania dla nich własnej skóry. Kiedyś rosyjski attache wojskowy powiedział mi, że w
wypadku zaatakowania komunistów przez generalissimusa, Rosja na pewno przyjdzie im z
pomocą. Lecz gdy generalissimus zaatakował ich w czerwcu 1945 roku, Rosja uznała za
stosowne trzymać się na boku.
Zarówno Anglia, jak i Stany Zjednoczone były przeciwne wszczętej przez generalissimusa
wojnie antykomunistycznej. Kilka bardzo znacznych osobistości zwróciło się do mnie z
prośbą, abym wytłumaczył generalissimusowi niestosowność tej polityki. Niezwłocznie
udałem się do niego i szczerze przekazałem mu opinie tych mędrców. Generalissimus
wiedział, że prywatnie żywię zupełnie odmienne poglądy i uważam, że z komunistami nie
należy gadać, lecz ich bić. Moim zdaniem, do negocjacji należy przystępować po zwycięskiej
bitwie, gdy słowa można poprzeć bardziej przekonywującą i zrozumiałą siłą.
Po rozpoczęciu wojny z komunistami w czerwcu 1945 roku, generalissimus odniósł kilka
zwycięstw, lecz nie były one rozstrzygające. Miał dosyć ludzi, lecz brakowało mu materiału.
Być może, gdyby udzielono mu pełnego poparcia, sytuacja wyglądałaby obecnie inaczej.
Cokolwiek nie myślały by i nie głosiły by rządy, z siłą należy się liczyć – jest ona jedynym
realnym i przekonywującym argumentem. Mówi się, że pióro jest silniejsze niż miecz; lecz
osobiście nie mam wątpliwości, które z nich bym wybrał.
Zakończenie wojny na Zachodzie przesądziło o losach wojny na Wschodzie, niezależnie
od bomby atomowej. Koniec jej przyszedł nagle, wzbudzając kilkudniowy wybuch
entuzjazmu, który szybko się jednak rozwiał i ustąpił miejsca trudnym problemom pokoju nieoczekiwanie się pojawiającym, lecz długo trwającym.
Dla strony brytyjskiej poważne trudności powstały po poddaniu się Japończyków w Hong
Kongu. Hong Kong mieścił się w strefie operacji generalissimusa, który udzielił
Brytyjczykom pełnomocnictwa do przyjęcia kapitulacji. Natychmiast wybuchła burza: nie
mogliśmy uznać prawa generalissimusa, upoważniającego nas do przejęcia własnej
posiadłości. Generalissimus utrzymywał, że Hong Kong znalazł się w jego teatrze
operacyjnym na mocy dyrektywy Wielkich Mocarstw, potwierdzającej jego tytuł prawny. W
Wielkiej Brytanii nie zdawano sobie sprawy, że gdyby wojna przeciągnełaby się o kilka
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tygodni dłużej, Chińczycy sami odebrali by Hong Kong Japończykom, stawiając nas w
trudnej sytuacji przetargowej.
Oczywiście ta sprzeczka nie przyczyniła się do polepszenia naszych stosunków z
Chinami. Długa i wyczerpująca wojna z Japonią zjednoczyła Chińczyków w poczuciu sprawy
narodowej, a powrót Hong Kongu do Chin był jednym z najważniejszych haseł rządu
nacjonalistycznego.
Ówczesna dyplomacja brytyjska nie była może idealna, lecz kompensował ją dobór
personelu. Sytuację uratowały dwie osobistości – Admirał Harcourt, który przyjął kapitulację
i który został pierwszym powojennym gubernatorem Hong Kongu, oraz generał Frankie
Festing - głownodowodzący oddziałami Hong Kongu. Obaj swoim taktem i prawością
załagodzili wszelkie nieporozumienia, a co więcej, zapobiegli powstawaniu nowych.
Chińczycy mieli dla nich wielkie uznanie i sympatię i wyłącznie im należy zawdzięczać
uniknięcie poważnych trudności.
Kilka tygodni później poleciałem do Singaporu, aby asystować przy formalnej kapitulacji
Japonii. Co prawda ceremonia była podniosła, lecz Japończycy tak niepokaźnie wyglądali, że
dziwiłem się, w jaki sposób potrafili tak długo nas absorbować.
Z Singaporu poleciałem prosto do kraju, przepełniony dziwnymi i niespokojnymi
uczuciami. W międzyczasie, nasz wielki przywódca wojenny; najbardziej podziwiany i
uwielbiany przez świat człowiek, a mój dotychczasowy zwierzchnik, został usunięty ze
stanowiska premiera, a Anglia stała się krajem socjalistycznym. Będąc tak daleko, nie
zdawałem sobie sprawy z wielkich przemian przetaczających się przez kraj. Było to
powtórzeniem sytuacji polskiej – niewdzięczności idącej w parze z polityką. Koniec wojny
wyzwala w narodzie uczucia niezadowolenia; usuwa bodziec zagrożenia; camaradarie
przestaje istnieć wraz z ostatnią bombą; społeczeństwo pożąda zmiany, nie bacząc na jej cenę
i wynik –żły, czy dobry. W wypadku Churchilla, był to cios katastrofalny. Żaden człowiek w
historii nie zapadł tak głęboko w serce narodu, jak on.
Dla mnie był to czysto osobisty szok, gdyż nigdy nie interesowałem się polityką i nie
obchodziło mnie, jaka partia sprawuje władzę. Wyobrażałem sobie, że oznacza to koniec
mojej funkcji jako osobistego wysłannika premiera. Byłem mile zdziwiony, gdy premier
Attlee poprosił mnie, abym pozostał na tyn stanowisku jako jego przedstawiciel. Potraktował
mnie bardzo serdecznie; pożegnałem go ucieszony, lecz świadomy, że wraz ze zmianą
zwierzchnika, nieuchronnie zmieni się charakter mojej pracy. Potem miałem spotkanie z
panem Ernestem Bevinem, ministrem spraw zagranicznych, który bardzo mi się spodobał.
Instyktownie wyczułem w nim człowieka rozsądnego, praktycznego i mądrego. Często ludzie
mechanicznie pytają kogoś o zdanie, a zanim zdążą go wysłuchać, zasypują człowieka
swoimi opiniami. Pan Bevin jest inny. Zapytał mnie o Chiny, cierpliwie wysłuchał do końca i
wtedy dopiero przedstawił swój punkt widzenia. Przynajmniej wiedziałem, na czym stoję.
Po powrocie do Chungking zorientowałem się, że wraz z przyjściem do władzy Partii
Pracy zmienił się charakter mojej pracy. Za czasów Churchilla, w momentach krytycznych
każdy problem trafiał w jego ręce; podczas gdy jego następca przekazywał go ministerstwu
wojny lub spraw zagranicznych. W tej sytuacji moje kontakty z generalissimusem zmalały,
choć zazwyczaj traktował mnie raczej jak przyjaciela, niż jako przedstawiciela premiera.
Major Dowler po ciężkiej operacji przeprowadzonej w Chinach, wrócił do Anglii. Jego
następcą został pułkownik Chapman Walker, przydzielony mi ze sztabu generała ‘Jumbo’
Wilsona, który słusznie miał wysokie mniemanie o jego zdolnościach. Chungking po wojnie
stał się ośrodkiem życia towarzyskiego - mój personel zabawiał się, spędzając całe wieczory
na parkiecie. Pewnej nocy Chapman Walker wraz z Eckfordem pojechali moim jeepem na
tańce i gdzieś go zagubili. Znaleziono go póżniej porzuconego. Kazałem go przemalować na
szkarłatny kolor i od tego czasu przestał się gubić. Eckford zawsze zjawiał się rano w biurze i
przed moim przybyciem porządkował papiery, bez względu na to, o której godzinie kładł się
spać. Dobrze świadczyło to o jego wytrzymałości.
W grudniu zaistniał projekt podróży do Pekinu, który w czasie wojny był niedostępny ze
względu na okupację japońską. Ponieważ entuzjaści zachwalali go jako najpiękniejsze miasto
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na świecie, z góry byłem przygotowany na rozczarowanie, wiedząc, jak łatwo przesada
zniekształca rzeczywistość. Wyobrażałem sobie, że zastanę zabytki w ruinie, miasto
sprofanowane, a jego mieszkańców pogrążonych w biedzie, głodzie i rozpaczy.
Z wysokości samolotu po raz pierwszy spoglądałem na Pekin. Ujrzałem okolice kompletnie
pokryte śniegiem, zaznaczające się gdzie niegdzie plamkami zamarzniętych jezior, lśniących
jak diamenty w czystym, mroźnym słonecznym powietrzu. Po wylądowaniu rozwiały się
moje obawy – miasto było nietknięte, ludzie weseli i roześmiani, a cała sceneria jarzyła się
krzykliwymi kolorami. Żadne miejsce jakie widziałem, nie przyniosło mi tak miłego
rozczarowania. Mogłem teraz zrozumieć tych, którzy mi opowiadali, że ze wszystkich miejsc
na świecie woleli by mieszkać w tym czarującym, fascynującym i sympatycznym mieście.
Przez kilka uroczych dni byliśmy podejmowani i fetowani przez czyniących nam honory
sympatycznych notabli. Po raz pierwszy raz w życiu dałem się chętnie namówić na
zwiedzanie. Musiałbym być bardzo nieczuły i niewdzięczny, aby się nie poddać urokom
Zakazanego Miasta o domach z żółtymi dachami, Świątyni Niebios i Letniego Pałacu.
Dziękowałem losowi za pozostawienie choć jednego niezwykłego objektu na ziemi, który
oparł się niszczycielskim instynktom człowieka. Po powrocie do Chungkingu otrzymałem list
od burmistrza Pekingu, który na całe życie zachowam jaką cenną pamiątkę:
Ku życzliwej uwadze generała Cartona de Wiart
Niedawna łaskawa wizyta Wielkiego Rydwanu raczyła uświetnić nasze Miasto. Jakże
smutnym i żałosnym jest fakt, że tak krótko trwała, nie dając gospodarzom okazji do
należytego wyrażenia swoich uczuć. Z głęboką ulgą powitaliśmy wiadomość o pomyślnym
powrocie Wielkiego Rydwanu do Chingkingu. Jego świta wykonała wiele zdjęć miejsc
zwiedzanych w Pekinie – sporządzone z szacunkiem odbitki każdego z nich załączone są w
ninejszym liście, ofiarowane oburącz, jako pamiątka ‘po łabędziu w śniegu i błocie’ i
wspomnienie odbytych podróży.
Pozostaję w pełnej szacunku nadziei, że przyjęte zostaną z uśmiechem (życzliwej łaskawości),
o co szczerze się modlę.
Pełne szacunku życzenia z okazji dnia urodzin Mędrca.
Kreślę się z poważaniem
Hsuing Pin
20 grudzień
Po zakończeniu wojny japońskiej rząd centralny przeniósł się z powrotem do Nankingu,
starej stolicy, położonej geograficznie bardziej dogodnie, w odległości dwustu mil od
Szanghaiu - centrum handlowego kraju. W Nankingu klimat był bardziej przyjemny niż w
Chungkingu, bez krańcowości jego temperatur. Dano mi uroczy dom w kompleksie
uniwersytetu, należący uprzednio do profesora Buck, męża literatki Pearl Buck. Z okna
sypialni miałem widok na wznoszącą się na 700 metrów Purpurową Górę - jedynego szczytu
na tym płaskim terenie.
Pomimo miłego domu i znośnego klimatu, nigdy nie polubiłem Nankingu i nie czułem się
tam tak dobrze, jak w Chungkingu. Brakowało mi zgiełku zatłoczonego miasta i jego
pogodnej bezceremonialności, zrodzonej przez wojnę. O wiele bardziej interesujący byli
drobni sklepikarze i zwykli przechodnie zajęci swoimi sprawami, niż urzędnicy państwowi.
W Nankinie wszystko odbywało się w białych rękawiczkach i brak było tętna życia. Czułem,
że opuszcza mnie raison d’etre. Pociechę znajdowałem w codziennych spacerach na
Purpurową Górę, choć i te wycieczki nie pozwalały mi uciec od cywilizacji – nie mogłem
chodzić w szortach i lokalnych sandałach, ani opalać się na czarno. Zamiast tego musiałem
dojeżdzać samochodem do podnóża góry, skąd wybierałem najbardziej stromą ścieżkę i przez
półtorej godziny wspinałem się na nią jak mogłem najszybciej, pozbywszy się dyskretnie
koszuli poza zasięgiem wzroku ludzkiego. Purpurowa Góra była celem licznych pielgrzymów
i turystów, gdyż na jej szczycie znajdował się grób Sun Yat Sena, ozdobiony pomnikiem ze
wspaniałego białego kamienia – imponujący monument pierwszego wielkiego przywódcy
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Chin nacjonalistycznych, który umarł w 1925 roku, przekazując swe berło
generalissimusowi Chiang Kai-shekowi.
W czasie ponownej wizyty w Kalkucie zastałem tam nowego gubernatora Bengalu
mianowanego przez rząd laburzystowski, Sir Fredericka Burrows’a. Okazał się jednym z
najbardziej uroczych ludzi jakich spotkałem, o wytwornej powierzchowności i naturalnej
godności. Zasłużył sobie na przydomek kalkuckiego ‘Burra Sahib’ z okazji swojej pierwszej
przemowy, w której nawiązując do swej kolejarskiej przeszłości, zauważył: ‘Gdy
zajmowaliście się, panowie, polowaniem i strzelaniem, ja zajmowałem się przetaczaniem i
gwizdaniem.’ (nieprzetłumaczalna gra słów: huntin’ – polowanie, shootin’ – strzelanie;
shuntin’ – przetaczanie wagonów, hootin’ – gwizd lokomotywy.) Zadawał się być bardziej
dumny ze swej kariery sierżanta w Gwardii Grenadierów, niż ze stanowiska gubernatora
Bengalu!.
Lato w Nankinie stawało się coraz bardziej nużące i duszne. Generalissimus, z właściwą
sobie życzliwością, ofiarował mi dom w górach Kulingu, gdzie mogłem jeździć dla
zaczerpnięcia świeżego powietrza. Z personelu pozostał mi jedyny adjutant - Bobbie
McMullin, z którym latałem do Kukiang. Lądowaliśmy u podnóża góry, skąd czekała nas
kilometrowa wspinaczka do Kuling. Zazwyczaj na górę docierało się lektyką dzwiganą przez
dwóch kulisów, lecz nie lubiąc być noszeni, pomaszerowaliśmy tam pieszo. Ujrzeliśmy
kamienne piętrowe schody (ulubione przez Chińczyków), sięgające szczytu góry.
Zahartowani codziennymi wspinaczkami na Górę Purpurową, spoglądaliśmy na nie
lekceważąco, lecz przeceniliśmy wartość naszego treningu, docierając na szczyt w stanie
krańcowego wyczerpania. Odnalazłem przydzielony mi mały miły szalecik, wyposażony we
wszystkie wygody, jakie można znależć w Chinach, choć nie wyglądający na typowo chiński.
Tutejsze domy z powodzeniem mogły by się znajdować gdziekolwiek na świecie - były to
przeważnie kamienne parterowe bungalowy, zamieszkałe przeważnie przez misjonarzy
wszelkich narodowości. Cywilizację chińską cechuje dojrzałość i uwielbienie przyrody,
szczególnie dzikiej. Przy swej głęboko zakorzenionej miłości do gór, Chińczycy znajdują w
nich odpoczynek duchowy i ucieczkę od ludzi. Kuling okazał się małą wioską na szczycie
góry, dominują nad rozciągającymi się poniżej równinami. Cudowne były spacery w
nieskończenie różnorodnej scenerii - w jednym momencie wędrowałem przez zielony las, a w
następnym spoglądałem w tysiącmetrową przepaść. Szampańskie powietrze szybko
przywracało nam rzeźkość, tak że po paru dniach w drodze powrotnej zdecydowaliśmy się
zejść z góry po stromym stoku. Przekonaliśmy z Bobby’m, że schodzenie z góry jest
znacznie trudniejsze, niż wspinanie się na nią. Na dół dotarliśmy na uginających się nogach i
z rozstrojonymi żołądkami.
Ponownie pojechałem do Anglii z raportem – tym razem, na drogę powrotną do Chin dano
mi samolot brytyjski. Był to jeden z serii Lancasterów, doskonałych maszyn wymagających
jedynie czterech lądowań w drodze z Londynu do Nankingu i praktycznie eleminujących
poczucie odległości. Samolot na wszystkich robił wrażenie i podnosił prestiż brytyjski.
Zawsze starałem się wykorzystać okazję, aby podwieżć kogoś potrzebującego – szczególnie
Chińczyków.
Wkrótce po powrocie zaplanowałem podróż do Tokio. Muszę przyznać, że bardziej z chęci
spotkania generała MacArthura, niż ujrzenia Japonii. Przebywając w czasie wojny na skraju
zasięgu operacji MacArthura, śledziłem jego kampanie z uwagą i podziwem. Jego kampanię
na Pacyfiku uważam za największe i najbardziej pionierskie osiągnięcie militarne minionej
wojny. Teren jego działalności obejmował tysiące mil i skupiał połączone siły morskie,
lądowe i inwazyjne. Co prawda, miał do dyspozycji znakomite oddziały amerykańskiej
piechoty morskiej, lecz ich właściwe wykorzystanie w tak rozległej operacji zależało przede
wszystkim od zdolności dowódcy.
Mój odpowiednik w Japonii, generał Lumsden zginął tragicznie na krążowniku
zbombardowanym przez Japończyków. Miałem więc być gościem generała Charlesa
Gairdner, który po nim nastąpił.
Z ciekawością oczekiwałem lunchu z Generałem MacArthurem, na który mnie zaprosił.
Byłem przygotowany na widok energicznego zawadiaki, lecz w rzeczywistości generał okazał
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się silną indywidualnością o czarującym charakterze. Być może, pasuje do niego miano
poseur, jakim określają go krytycy, lecz u niego ta postawa nie razi. Czasem pewna doza
‘pantominy’ podkreśla jedynie wyrazistość prawdziwych cech człowieka.
Ucieszyły mnie słowa uznania, jakimi MacArthur obdarzył Lumsdena. Uważał, że ze
śmiercią Lumdsena stracił najbardziej popularnego człowieka w swoim wojsku. Jestem
pewien, że mówił to szczerze. Z natury wojskowi we wszystkich krajach są konserwatywni i
mają uprzedzenia – niewielu dowódców zdobyło by się na złożenie tak wysokiego hołdu
cudzoziemcowi.
Z Japonii niewiele zobaczyłem – tyle że przelatywałem nad Hiroszimą, która z samolotu
wyglądała podobnie jak większość zbombardowanych miast. Na ogół kraj był ładny, lecz nie
zachwycający. Zauważyłem że kobiety są bardziej atrakcyjne i sympatyczne, niż malutcy i
nieprzyjemni mężczyźni.
Kraj był wzorowo i sprawnie kierowany przez Amerykanów, którzy nie dawali zapomnieć,
że są teraz panami. W czasie pokoju, zwycięski MacArthur zdawał się być równie
bezwzględnym i kompetentnym administratorem, jakim okazał się podczas wojny.
Wyjeżdzałem bardziej jeszcze utwierdzony w podziwie dla niego.
Gdy w lipcu 1946 roku upłynął termin kadencji Sir Horace Seymoura jako ambasadora,
Chińczycy żegnali go ze szczerym żalem. Sir Horace i jego żona zdołali zyskać sobie
najwyższe uznanie w sztuce dyplomacji i pozostawiali po sobie jak najmilsze wspomnienia.
Miejsce ich zajęli Sir Ralph i lady Stevenson, którzy także cieszyli się wielką popularnością.
Teraz porają się z problemami rozdartych Chin.
Jeszcze raz przeżyłem entuzjazm wizyty w uroczym Pekingu, lecz nie mogłem się oprzeć
dręczącym uczuciom niepokoju i przekonaniu o bezcelowości dalszego pobytu w Chinach.
Coraz częściej nachodziły mnie myśli o kraju.
W trakcie tej psychicznej rozterki generalissimus zgotował mi największą niespodziankę,
jaką miałem w życiu. Zaproponował, abym został w Chinach jako jego osobisty doradca.
Moim najgorszym wrogiem jest brak wiary we własne siły – choć nie miałem powodów, aby
uważać się za pechowca. Oferta generalissimusa bardzo podniosła mnie na duchu. Poczułem,
że udało mi się coś osiągnąć - przynajmniej zaufanie; za co byłem wdzięczny i z czego
mogłem być dumny.
Ponieważ wybierałem się do kraju na oficjalne zdanie funkcji, postanowiłem zaczekać z
odpowiedzią na ofertę generalissimusa do czasu powrotu. Nie byłem pewien jak postąpię,
gdyż w warunkach pokojowych nie nęciły mnie oficjalne stanowiska. Wiedziałem, że
najlepiej pozostawić decyzję losowi kierującemu moim przeznaczeniem i gotów byłem się na
niego zdać. Nie miałem żadnych planów, ani też domu czy pracy - po utracie Polski, jej
miejsce mogły zająć Chiny. Podczas wojny nie miałem czasu i okazji na zwiedzanie tego
rozległego kraju, ani na zajęcie się jakimś sportem. Wiedziałem jednak, że są tam idealne
warunki do polowania i postanowiłem je wybadać.
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ROZDZIAL XXI
NA KONIEC: ŁÓŻKO
W drodze do kraju zatrzymałem się w Indochinach, gdzie po raz pierwszy ujrzałem
Sajgon. Zastałem na miejscu poważne zamieszki. Podczas wojny Francuzi mieli tam wiele
kłopotów; a choć Brytyjczycy pomagali jak mogli, zrzucając na spadochronach agentów i
dostawy, była to kropla w morzu wobec ogromnej przestrzeni kraju. Teraz niebezpiecznie
było poruszać się poza obrębem Sajgonu. Atmosfera była napięta i nieprzyjemna. Spędziłem
tam jeden dzień, przyjęty serdecznie mimo niepewnej sytuacji przez naszego przedstawiciela,
pana Meikleried i jego żonę. Razem z nimi zostałem zaproszony na kolację przez
francuskiego gubernatora Indochin, admirała d’Argenlieu - godną uwagi postać o
nadzwyczajnej karierze. W czasie Pierwszej Wojny Światowej admirał był oficerem
marynarki, a gdy po wojnie zmarła jego żona, porzucił marynarkę i wstąpił do zakonu
Karmelitów. Z chwilą wybuchu wojny w 1939 roku, powrócił do służby w marynarce i
walczył jako admirał w szeregach wolnej Francji. Jej rząd mianował go gubernatorem
Indochin. Po odwołaniu z tego stanowiska powrócił do klasztoru.
Z Sajgonu poleciałem do Rangunu na zaproszenie brygadiera C.L. Duke, z którym byłem
razem w 61-ej dywizji w Oxfordzie i Ballymenie. Po skromnym lunchu poszedłem na górę do
swojego pokoju. Wracając, poślizgnąłem się w skórzanych butach na kokosowym dywaniku i
wylądowałem u podnóża schodów. Uderzyłem głową o ścianę, tracąc prawie przytomność uszkodziłem sobie kręgosłup i omal nie złamałem karku. Gdy doszedłem do przytomności i
uświadomiłem sobie doznane obrażenia, wydawało mi się że to koniec wszelkich nadziei,
rozrywek i pracy. Byłem przekonany, że będę unieruchomiony na całe życie.
Jednak szczęście mnie nie opuściło, gdyż szpital rangunski posiadał znakomitego ortopedę,
pułkownika Bonnina. Zapakował mnie w gips, a po kilku dniach zalecił ćwiczenia,
przywracając mi wiarę w życie i w siebie samego. Pancerz gipsowy utrzymywał mnie w
całości i mogłem się jako tako poruszać. Po miesiącu wysłał mnie moim własnym samolotem
do Anglii. Przydzielił mi doskonałą pielęgniarkę, i przy pomocy całej załogi i mojego
ordynansa Pritcharda przetrwałem podróż do domu. Obwiązany bandażami, dokończyłem
ostatniego etapu mojej podróży po świecie jak prima donna, lecz w odróżnieniu od niej,
czułem, że jest to podróż ostatnia.
Po drodze zatrzymałem się w Dehli u państwa Wavells, którzy fetowali mnie szampanem.
Starałem się nie porównywać tej podróży do domu z poprzednią, odbytą w przeciwnym
kierunku. Dwa wieczory jakie spędziłem z generałem Allfrey w Kairze, a następnie z Sir
Cliffordem Norton i jego żoną w Atenach, ożywiły mnie znacznie, lecz ciągle nie byłem
pewien, gdzie wyląduję w Anglii. Pułkownik Bonnin wysłał depeszę do kraju, próbując mnie
umieścić w Królewskim Szpitalu Masonów, o którym opowiadał mi jako o najlepszym w
Londynie. Przestał być szpitalem wojskowym, lecz masoni chętnie zgodzili się mnie przyjąć,
mimo że nie należałem do ich bractwa. Przez siedem miesięcy operowali mnie, pielęgnowali,
gościli i żywili z niesłabnącą troską i fachowością. Nikt tyle nie ma im do zawdzięczenia, co
ja. Nie tylko wyleczyli mój kręgosłup, lecz także wyczyścili mnie wewnątrz i nazewnątrz,
usuwając wszelkiego rodzaju odłamki metalu. Wyszedłem stamtąd jeśli nie mądrzejszy, to
bardziej sprawny. Muszę w tym miejscu podziękować panu Buxtonowi – ortopedzie który
mnie operował; panu Pannet od Św. Marii, oraz siostrze przełożonej i personelowi
medycznemu i pielęgniarskiemu, który mnie doglądał i dokonywał cudów.
Chorowałem zbyt długo, aby przyjąć ofertę generalissimusa – myślę, że zarówno on jak i
Madame wiedzą, z jakim żalem musiałem odmówić. Przysłali mi telegram z zapewnieniem,
że oferta ciągle jest otwarta, lecz czułem się zbyt niedołężny, aby móc się na coś przydać.
Pokochałem Chiny, jego mieszkańców i kraj; czułem się tam szczęśliwy i nie mogłbym
życzyć lepszego losu nad powrót do generalissimusa i Madame, lecz nie było to możliwe.
Zdrowie wracało powoli i au fond ; ciągle nie byłem pewien, czy nie czeka mnie spędzenie
reszty życia na leżaku plażowym w Brighton. Odkryłem, że mogę się schylać nie narażając
się na przełamanie wpół i doszedłem do przekonania, że jeśli nogi potrafią mnie nieść po
korytarzu, z czasem będzie je można przyzwyczaić do wspinaczki w górach. Wyrzekłem się
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więc inwalidztwa, białych winogron, niezbyt szczerego współczucia przyjaciół i
postanowiłem dojść do siebie, wznawiając uprzykrzone, choć niestety dobroczynne
gimnastyki poranne! Jedynym pretekstem do ich zaniechania są podróże. Opanowuje mnie
wtedy tzw. ‘gorączka podróży’, staję się zmorą służby i towarzyszy podróży. Na stację
przychodzę dzień przed odejściem pociągu.
Moja pierwsza podróż po wyjściu ze szpitala zawiodła mnie do kraju przodków – do
Belgii, na uroczystość złotych godów mojego przyjaciela lat dziecinnych i kuzyna, hrabiego
Henri Carton de Wiart. Zatrzymałem się u innego kuzyna, barona Edmunda Carton de Wiart.
Choć od czasów dziecięcych dzieliło nas pięćdziesiąt lat, okres ten wydawał mi się bardzo
krótki. Stojąc otoczony następnymi pokoleniami rodziny, miałem dziwne uczucie, że krąg się
zamyka i wracam znów do początku. Plus ca change plus c’est la meme chose.

