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KRONIKA 259

RENESANSOWA PASJA

Kronikę, którą w tym tomie obejmujemy w zasadzie dwuletni okres 1967— 
1968, rozpoczynamy od sesji naukowej na tysiąclecie Państwa Polskiego i arty
kułu Stefana Jędrychowskiego pt. Renesansowa pasja, opublikowanego w „Poli
tyce” (24 grudnia 1966). Jest to wspomnienie wygłoszone przez Stefana Jędry
chowskiego z powodu 25-lecia śmierci Henryka Dembińskiego na uroczystej wie
czornicy w żoliborskim Domu Kultury WSM. Nawiązujemy do tego wspomnie
nia, gdyż Henryk Dembiński wraz z Józefem Obrębskim, należeli do tego ścisłego 
grona, które w latach 1936—1939 w oparciu o Państwowy Instytut Kultury Wsi 
(którego dyrektorem był Józef Chałasiński) wydawało „Przegląd Socjologiczny” 
i „Bibliotekę Socjologiczną”.

Stefan Jędrychowski pisze: „Sylwetka Henryka Dembińskiego głęboko wry
ła się w pamięć każdego, kto go znał, kto z nim współpracował, a nawet choćby 
zetknął się z nim tylko dorywczo. Ten syn maszynisty kolejowego, prymus 
oszmiańskiego gimnazjum, wysiłkiem własnej myśli i poszukiwań przebył drogę 
przeobrażeń ideowych od tradycyjnego nacjonalizmu i katolicyzmu do rewolu
cyjnego, marksistowskiego światopoglądu, stał się żarliwym działaczem społecz
nym, płomiennym rewolucjonistą, bojownikiem antyfaszystowskim, komunistą. 
W osobowości Henryka było coś, co mu zjednywało ludzi, jakaś ogromna suge
stywna siła przekonywania. Były to jakieś głęboko ludzkie, głęboko humani
styczne cechy jego osobowości. Cechowało go zainteresowanie ludźmi, jakieś 
jakby renesansowe zainteresowanie dla wszystkiego co ludzkie [...]. Dojrzała 
działalność polityczna Henryka przypada na okres powstawania w Polsce i w skali 
międzynarodowej jednolitego frontu robotniczego, a następnie szerokiego ludowe
go frontu antyfaszystowskiego. Dzięki właściwościom swojej umysłowości i psy
chiki Henryk Dembiński wyjątkowo nadawał się na działacza i organizatora sze
rokiego frontu narodowego, szerokiego frontu jedności narodu. Śmierć z rąk sie
paczy faszystowskich nie pozwoliła mu doczekać chwili, kiedy taki jednolity 
front narodowy powstał w walce o wyzwolenie Polski z niewoli hitlerowskiej, 
a następnie w walce o budowę i umocnienie Polski Ludowej”.

Biografia Dembińskiego, którą w swoim Wspomnieniu o Henryku Dembiń
skim (poprzedzającym jego Wybór pism *)  dała Anna Jędrychowska, to cenny 
dokument tamtych czasów. Przy okazji warto uzupełnić w tej biografii szczegół 
mówiący o przygotowywaniu przez Dembińskiego do druku Młodego pokolenia 
chłopów Józefa Chałasińskiego oraz o jego pracach dla Państwowego Instytutu 
Kultury Wsi. Dembiński nie tylko wykonywał prace zlecone dla Państwowego 
Instytutu Kultury Wsi, ale, zwolniony za kaucją z więzienia, zaangażowany zo
stał do Państwowego Instytutu Kultury Wsi jako stały pracownik — za zgodą 
Juliusza Poniatowskiego, ówczesnego ministra rolnictwa (któremu podlegał PIKW).

* H. Dembiński, Wybór pism, Zakład Historii Partii przy KC PZPR, Warszawa 
1962, Książka i Wiedza, ss. 306. Patrzi także A. Jędrychowska, Zygzakiem i po 
prostu, Warszawa 1965, Czytelnik, ss. 374.
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«WSPÓŁPRACA POLSKO-RADZIECKA W ZAKRESIE SOCJOLOGII»

W artykule Jerzego J. Wiatra pt. „Współpraca polsko-radziecka w zakresie 
socjologii” („Nauka Polska” 1967, nr 1) czytamy m. in.:


