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REKOMENDACJE
Aura od miesięcy sprawia rol

nictwu ogromne kłopoty. Koń- 
czq się dopiero prace polowe. 
Zła pogoda zakłóca także kam
panię cukrowniczą. W reportażu 
„Cukier” R. Binkowski nie tylko 
re'acjonuje aktualne trudności w 
cukrowniach łódzkich, na przy
kładzie zakładu w Leśmierzu, 
lecz także ja:tanav.'ia się szerzej 
nad tym działom gospodarki rol
no-spożywczej.

Mija obecie 75 rocznica pow
stania łódzkiego Pogotowia Ra
tunkowego. Z tej okazji, ale w 
sposób nierocznicowy Z. Tar
nowska rozmawia i  dyrektorem 
tej placówki dr Adamem Pabi- 
chem.

Reportaż zagraniczny repre
zentuje relacja J. Wilmańskiego 
(kontynuacja cyklu „syberyjskie
go") pt. „Miasto w złotej doli
nie". Natomiast A. Grun tym ra
zem z londyńskich pubów prze
niósł się do podrzędnych kin 
non-stop. „Szatan i naga na 
wrzosowisku" to tekst rozrywko
wy, (smutny, ale to zmartwienie 
Brytyjczyków) ale jednocześnie 
brzmi jak ostrzeżenie przed za
lewem szmiry i filmowej tandety.

Jak zwykle w numerach 16- 
kolumnowych prezentujemy du
ży blok literacki. W. Pusz pisze 
o twórczości Leśmiana. W „Sło
wniku pisarzy łódzkich" Zyg
munt Fijas. JANA HUSZCZĘ  
znanego z wszechstronnej twór
czości literackiej prezentujemy 
także wszechstronnie, jako poe
tę, prozaika i tłumacza. Głośnej 
książce Kornhausera i Zaga
jewskiego „Świat nie przedsta
wiony" w miejsce stereotypowej 
recenzji, poświęcamy dwugłos 
łódzkich krytyków pod wymow
nym hasłem „Obietnice i na- 
dzieie".

Drugi blok tematyczny po
święcamy tym razem telewizji 
(za tydzień teatr, w którym 
zwracamy uwagę na ciekawa 
rozmowę z dr. Z. Bokrzańskim o 
publicystyce telewizyjnej.

Numer zamykamy 2-kolum- 
nowej objętości „Magazynem", 
w którym swoistej materii po
mieszanie, jako że w różne gusty 
czytelników tego działu celujemy. 
Sądzimy, że wśród tych pozycji 
będzie przynajmniej kilka traf
nych.

JERZY WILMAŃSKI

M I A S T O  
W ZŁOTEJ 
DOL I NI E

„Ż Y JEM Y  K R Ó T K O , ALE  

PlĘ .(N IE"  — powiedział Sławek  
i zamówił butelkę szam p ana  
Teraz słynne „sza m p an sko je” 
nazywa się „igristnoje", a le  

nikt tu p rzec ie i nie używa no
wej nazwy, skoro stara weszła  
do obiegu tak dawno i z takim  
impetem. A zresztą radziecki  
szam pan w cale  nie ustępuje  
winom z Szam pan ii ;  francuscy  
producenci sq tego świadomi, 
dlatego też wystąpili o zastrze

żenie nazwy.

A zatem na stolik barku moskiew
skiego lotniska Domodiedowo spły
nęła pierwsza butelka szampana. Do 
odlotu pozostało jeszcze trzy godziny.

Inni też chcieli żyć krótko, ale pię
knie. Co tu kryć — po dwu godzi
nach szampana w barze zabrakło. 
Prawie trzy tysiące kilometrów po
dróży do Nowosybirska, minęło jak 
z bicza strzelił. A raczej lepiej bę
dzie powiedzieć — jak z szampana 

strzelił.

Dalszy ciqg na str. 5

ANDRZEJ GRUN

SZATAN 
I NAGA 
NA
WRZOSOWISKU

Zaczyna się tak: bezkres wrzoso
wisk, pustkowie, gdzie sam czart 
mówi dobranoc. Pośród owego pust
kowia zamczysko z białego kamie
nia z wieżami 1 wieżyczkami, okolo
ne murem omszałym, wokół zam
czyska park stary, jakieś cmentarzy
sko na uboczu z na poły porozwala- 
nymi grobowcami, jakaś waląca się 
kaplica; desacz zacina, wichura, nie- 
topei-ze jak gawrony, kruki, puszczy
ki, sowy i inna nocna brać ptasia 
lata, pohukuje, popiskuje; księżyc (w 
pełni) co rusz przez zwały chmur 
przeziera, oświetla ową scenerię nie
samowitą, groźną, tajemną, Od czasu 
do czasu jakaś błyskawica przetnie 
nieboskłon granatowo-czarny, trupią 
poświatą zaleje chmury skłębione i 
ziemię i mury zamczyska, narobi 
hałasu nie wróżąc nic dobrego temu 
zakątkowi, co zda się być zapomnia
ny do szczętu przez Boga i ludzi. 
Atoli w wieży zamku żółta migotli
wa poświata obrysowuje prostokąt 
okienka. Poprzez wycie wichru, szum 
liści starodrzew ia, monotonny plus- 
kot deszczu z trudem przedziera się

Dalszy ciqg na str. 12

Za szklanymi lukami warników bulgoce brunatna ciecz. Jest gorąco, 

powietrze ciężkie i mdłe, o słodkawym zapachu. Obnażeni do pasa 

gotowacze otwierają niewielkie spusty, badając stężenie cieczy.

mm

Okrągła kolumna warnika sięga 
pierwszego piętra. Wystarczy wsypać 
do niej garść cukru pudru, aby bru
natna ciecz przemieniła się w gęsty 

syrop.
Ale to jeszcze nie jest cukier.

Syrop spływa na leniwie toczące się 

mieszadła.

— A gdyby tak stanęły?
— Co?
— Te mieszadła...
Inżynier Zbigniew Rakowiecki, dy

rektor d s technicznych, spojrzał na 
mnie z rozbawieniem.

— Z syropu byłaby krystaliczna ma
sa — powiedział. — Nic. tylko chwy
tać za kilofy i rąbać przez tydzień!

Cukier powstaje na wirówkach...

— Pan chciałby opisać cały proces?

— pyta Rakowiecki.

—  Z chemii byłem zawsze do tylu...

— Nie o to chodzi! Pan może opi
sać, ale w zarysie. W przemyśle spo
żywczym cukrownia jest zakładem o 
najbardziej skomplikowanym proce
sie technologicznym.

Zapamiętałem: transporter niesie 
buraki z placu do fabryki. Widziałem 
czyszczenie buraków z ziemi, wyłapy- 
wacz kamieni, myjnię z wirującymi 
w spienionej wodzie łopatami, ślima
kowy podnpśnik, ciągnący buraki na 
krajalnię, wytłaczalnie sokow, tran
sport wysłodków.

Zdziwiłem się, widząc leżące na 
przedpolu Leśmicrza hałdy szarego 
kamienia, dymiący nad senną osadą ko* 
min hutniczy. Potem już wiedziałem: 
aby powstał cukier, musi być kamień 
wapienny, który wypala się w piecu, 
gdyż w procesie technologicznym nie* 
zbędny jest tlenek wapnia i dwutle

nek węgla.

Utkwiła mi w  pamięci stacja satu
racji, z której odprowadza się do 
zbiorników ciężką, gliniastą maz — 
błoto defekosaturacyjne. Z tego błota 
nie wychodzi nikt. Przypomniałem 
sobie młodziutką dziewczynę, która o 
zmierzchu wpadła do zbiornika. Zdą
żyła jeszcze krzyknąć, dozorca słyszał 
ten krzyk, ale było już za późni. 
Bardzo długo nie można było odna

leźć ciała...

Dalszy ciqg na str. 7



KRONIKA PLASTYCZNA
.1—

W konkursie na plakat, zorganizowanym przez 
Główny Zarząd Polityczny WP i Zarząd Główny 
Związku Polskich Artystów Plastyków z okazji 30 rocz
nicy zwycięstwa nad faszyzmem, jury przyznało dwie 
równorzędne nagrody. Otrzymali je: Paweł Udoro- 
wiecki (Lódź) i Andrzej Drabik (Katowice). Na kon
kurs nadesłano 39 prac. Nagrody pierwszej w kon
kursie nie przyznano.

2—
27 listopada br. w Salonie Sztuki Współczesnej przy 

ul. Piotrkowskiej otwarta została Ogólnopolska Wy
stawa Satyry. Organizatorami wystawy są: Związek 
Polskich Artystów Plastyków — Okręg Łódzki i Biu
ro Wystaw Artystycznych. Jest to druga impreza tego 
typu; pierwsza odbyła się w 1959 roku z okazji 15-le- 
cia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warunkiem 
uczestnictwa w eksploatacji była wcześniejsza publi
kacja zgłoszonych prac.

Ogólnopolska Wystawa Satyry stanowi przegląd ak
tualnego dorobku najwybitniejszych polskich satyry
ków i prezentuje najnowsze tendencje i kierunki 
w tej dziedzinie twórczości plastycznej. Udział w wy
stawie zgłosiło 48 rysowników prezentując 190 
prac. Jury Wystawy pod przewodnictwem red. na
czelnego „Karuzeli”, Wojciecha Drygasa, przyznało 
następujące nagrody: 
pierwszą — Erykowi Lipińskiemu 
dwie drugie — Karolowi Baranieckiemu („Karuzela”) 
i Andrzejowi Stokowi
trzy trzecie — Jerzemu Jankowskiemu, Jerzemu Du- 
dzie-Graczowi, Stanisławowi Dąbrowskiemu.

Przyznano ponadto wyróżnienia następującym arty
stom plastykom: K. Fersterowi, M. Kameckiemu, 
A.M. Marcie, I. Bulli, J. Jurczyszynowi, E. Ludczyno- 
wl, S. S. Wielgusowi.

Ogólnopolska Wystawa Satyry w Lodzi ma być w 
założeniach swoich imprezą cykliczną.

PROSZĘ 0  GŁOS
Zdaję sobie sprawę z tego, że 

w rubryce PROSZĘ O GLOS 
redakcja publikuje wypowiedzi 
różnych autorów na zasadzie 
„wolnej trybuny”. Autorzy 
piszą więc w pewnym sensie 
na własną odpowiedzialność 1 
prezentują najrozmaitsze, su
biektywne poglądy — do czego 
zresztą mają prawo.

Sądzę jednak, że wypowiedź 
R. Binkowskiego w tejże rub
ryce w 48 numerze „Odgłosów" 
jest nadużyciem tej formuły, 
a postawa redakcji dziwi, że 
opublikowała ten tekst bez 
krytycznego komentarza.

Wiesław Jażdżyński słusznie 
krytykuje zjawisko konkurso- 
manii pleniącej się w najroz
maitszych dziedzinach życia. 
Na zasadzie „nie dajmy się 
zwariować” oponuje przeciwko 
Dodnoszenlu do rangi cnoty czy 
zasługi tego wszystkiego, co 
jest zwyczajną powinnością, 
albo przynajmniej winno nią 
być w imię zdrowego rozsądku. 
Autor „Życia na konkurs” nie 
proponuje wylania dziecka z 
kąpielą, wzywa tylko do um ia
ru I zachowania rozsądnych 
proporcji.

Ryszard Binkowski zajmuje 
w tej sprawie stanowisko dość 
irracjonalne. Bo nie może nie 
dziwić, że pisarz który sam w 
dużym stopniu zawdzięcza swą 
karierę literacką różnym kon
kursom. może wypisywać takie 
głupstwa. Trzeba mu więc przy
pomnieć, że gdyby właśnie nie 
konkursy kto wie, czy powsta
łyby tak wybitne książki jak: 
Juliana Kawalca „Tańczący 
jastrząb” i „Szara aureola”, 
Tadeusza Holują „Osoba”, Ha
liny Audersklej „Ptasi gości
niec”, Bohdana Czeszki „Tren”, 
„Skąpani w ogniu” Wojciecha 
Żukrowskiego, Wacława B iliń
skiego „Nairrndy i odznaczenia” 
1 wiele Innych.

Pytanie: czy konkursy są po
trzebne? — w świetle przedsta
wionych wyżej faktów, (części 
faktów, bo lista nagrodzonych 
w różnych konkursach wybit
nych książek zajęłaby cały 
felieton) — jest śmieszne I 
niegodne polemiki. Chodzi 
mi właściwie wyłącznie o 
autora „Pojednania".

Ryszard Binkowski Imputuje 
W. Jażdżyńskienni, że napisał 
powieść na zadany temat,

ie  gdyby nie konkurs napisałby
książkę inną, lepszą, bardziej 
„własną". Jest to zarzut nie do 
przyjęcia dla każdego kto zna 
poprzednie książki autora 
„Świętokrzyskiego poloneza” I 
wie, że głównym motywem je
go twórczości, jego obsesją p i
sarską, są problemy, do których 
wraca w „Pojednaniu” — trud
ny czas narodzin naszej ludo
wej państwowości.

Polemista Jażdżyńskiego pod
piera swoje insynuacje wyssa
ną z palca Informacją, że na 
głowę laureata posypały się re- 
cenzenckie gromy. To po pro
stu nieprawda, gdyż dziewięć
dziesiąt procent recenzentów 
(proszę mi wybaczyć te ra
chunki) wysoko oceniło autor
ski zamysł i jego artystyczną 
realizację. Nie chcę się zbytnio 
czepiać mojego z kolei pole
misty, ale aż prosi się przypo
mnienie mu choćby recenzji 
Barbary Nawrockiej „Toast za 
narodową zgodę”, w piśmie w 
którym pracuje.

A. G O R C Z Y Ń S K I
OD REDAKCJI: Naszych 

Czytelników informujemy, że 
w numerze 50 w dn. 12. X II. o- 
publikujemy stenogram z dy
skusji nad „Pojednaniem”, jaka 
odbyła się w listopadzie 
wśród członków łódzkiego Od
działu ZLP, z inspiracji Egzeku
tywy POP.

CZdŁENKO
TKACKIE 74U

Rozstrzygnięty został, szósty ■ 

kolei, ogólnopolski konkurs li
teracki o nagrodę „Czółenka 

tkackiego”, zorganizowany przoł 

WRN.WRZZ, ZLP, ZSMW I re
dakcję naszego tygodnika.

Jury pod przewodnictwem Ta

deusza Chróśclelewsklego przy
znało I nagrodę w wysokości 

3.000 zl I „Czółenko tkackie*' 
Jerzemu Lesławowi ORDANO- 
WI z Torunia. II nagrodę przy

znano Jadwidze KRAWCZYK s 
Rzeszowa, a wyróżnienia: Hen

rykowi Kawiorskiemu z Kielc, 
Maksymilianowi Kozłowskiemu 

z Bydgoszczy I Janinie Barczak 

z Plistkowa w woj. rzeszow
skim.

Laureatom konkursu składa

my serdeczne gratulacje. Nagro

dzone opowiadanie J. L. Orda- 
na pt. „Zycie w wybranej oko

licy” opublikujemy w później'* 
szym terminie.

(a.b.)

POLEMIKI

Kareł Baranltckf
Udi

I .  „M a r li:-  «  (a procuty 6d
.Kapitolu" (tuNt)

(I nagroda .  . .  ,

LITERAT OSZUST
W „Głosie Robotniczym" * dn. 29 listopada br. 

przeczytałem w rubryce: „Z akt prokuratury" notat
kę pt. „Nieliterackie skłonności". Zacytuję fragmenty:

„Do Sądu Powiatowego wpłynął akt oskarżenia 
przeciwko 41-letniemu Napoleonowi S., zamieszkałe
mu przy ul. Żeromskiego 1/17 oskarżonemu o wyłu
dzenie pieniędzy od Zenona G. i Włodzimierza R. Os
karżony, z zawodu literat, wyłudził od Zenona G. 
trzy tysiące złotych jako zaliczkę na poczet zapłaty 
za 100 dolarów, które miał mu rzekomo odsprzedać". 
Dalej czytamy: „Oskarżony w okresie od roku 1953 
do 1969 był piętnastokrotnie karany, w tym wiele ra
zy za podobne przestępstwa”.

Notatkę tę podpisano literką (D). Nie wnikając w 
to, ile liter można jeszcze za ową literką postawić, 
trzeba chyba z całą pewnością stwierdzić, że pisał to 
ktoś „z zawodu dziennikarz”. A zatem pobieżne cho
ciaż obycie ze słowem drukowanym powinno autora 
notatki skłonić do zastanowienia.

Mieszka 1 pracuje w Lodzi blisko 50-osobowa gru
pa pisarzy zrzeszonych w Związku Literatów Pol
skich. Nie ma wśród nich nikogo, kto „w okresie od 
roku 1953 do 1969 był piętnastokrotnie karany”. Z Na
poleonów jest nam bliżej znany tylko Bonaparte, •

I to wyłącznie z literatury I historii. Dlatego w notat
ce tej widzę tylko humbug I bzdurę, tym przykrzej 
*ze, żc dotyczące stosunkowo malej grupy ludzi 
prowadzących zresztą działalność publiczną, a więc 
szczególnie wrażliwych na tego rodzaju publiczne 
enuncjacje.

Z notatki wynika, że Napoleon S. od dwudziestu lat 
znany jest władzom jako oszust I waluciarz. Dwa
dzieścia lat to kawał czasu i było go aż nadto, aby 
władze mogły sprawdzić zawód tego pana. Przypusz
czam, że gdyby Napoleon S. podawał się za prokura
tora, bądź za dziennikarza — szare komórki spraw
ców tego prasowego wygłupu zaczęłyby natychmiast 
pracować. I na pewno nie mielibyśmy w kilkusetty- 
slęcznym nakładzie informacji głoszącej urbl et orbl, 
że prokurator bądź dziennikarz Napoleon S. wyłudził... 
1 tak dalej.

Aż się wierzyć nie chce, ie przez dwadzieścia lat, 
mimo piętnastu wyroków, chodzi sobie po świecie fa
cet i wmawia prokuratorom, że jest literatem. A oni 
wierzą, zamiast wziąć książkę telefoniczną i nakrę
cić numer Oddziału Związku Literatów Polskich.

Jak to nazwać?

Na dodatek Swawolny (D)yzio z poczytnej gazety 
tytułuje swój, przepisany z akt prokuratury, esej — 
„Nieliterackie skłonności”. Że to — panie dzieju — 
niby wierszyki, książeczki, a w gruncie rzeczy dolara
mi się handluje 1 ludzi nabiera.

Głupie to i śmieszne w gruncie rzeczy, a jednak zo
stawia niesmak. A jeśli ktoś myśli, że ów wygłup 
sprytnego oszusta ośmieszył tylko literatów, zapew
niam, że się myli. Ośmieszył w równym stopniu 
sprawców owej „sensacyjnej” informacji.

n

KSIĄŻKA

OD DIALEKTU do JEŻYKA
Przez wieki cale popularna metafora nazywała świat — teat

rem. Dziś jest on raczej stadionem. Duch rywalizacji unosi się 
nad światem. Wynalazczość techniczna, ekonomia, rolnictwo, 
zbrojenia, medycyna i wszystkie niemal dziedziny ludzkiego 
działania zdominował rytm mnożenia, wzrostu, intensyfikacji. 
Kolejne osiągnięcia stwarzają kolejne potrzeby, wyznaczają za
dania, z których każde następne jest pilniejsze od poprzednie
go. Przyśpieszaniu ulega nie tylko proces powstawania nowych 
zjawisk, lecz hołduje mu również proces rozpadu, zanikania, 
obumierania starych form życia.

O nauce współczesnej mówi się coraz częściej, że prowadzi 
wyścig z czasem. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę 
z podwójnego znaczenia przytoczonego porzekadła. Nauka jest 
silą inotoryczną cywilizacyjnego pędu, budzi niezadowolenie 
z tego, co jest, podnieca twórcze pasje człowieka, a jednocześ
nie mobilizuje do obrony tego, co przegrało, co się przeżyło, 
co utraciło praktyczną przydatność. Optuje za rzeczami spraw
niejszymi, funkcjonalnymi, a zarazem konserwuje niesprawne
i niefunkcjonalne.

Idea ochrony jest produktem idei rozwoju. Wiek dziewiętna
sty, wiek pary 1 elektryczności, stał się również wiekiem nauk 
historycznych. Wówczas to powstają „ratunkowe” dyscypliny 
wiedzy: archeologia, etnografia, dialektologia. Rozwija się 
zbieractwo, ruch antykwaryczny i muzealnictwo. Szczytnym 
celem cywilizacji okazuje się zarówno pokonanie natury, jak
1 jej ochrona, urbanizacja 1 zabezpieczenie zabytków, rozwój 
kulturalny ludu i pielęgnowanie jego tradycji. Walka z prymi
tywem i walka o prymityw, budowanie nowego i ocalanie sta
rego.

Podwaliny pod ten gmach wiedzy o ginącym świecie kul
tury materialnej 1 duchowej kładą badania terenowe o inwen- 
taryzacyjno-opisowym charakterze. Dopiero później nastaje era 
„gabinetowa” w archeologii, etnologii, językoznawstwie, okres 
interpretacji zgromadzonego materiału, porównań, pracy kon
cepcyjnej, konstruowania syntez. Nauka ma jednak to do sie
bie, że dokonuje się w niej nieustanna weryfikacja poglądów; 
każdorazowa konfrontacja uogólnień z rzeczywistością, hipotez

I źródeł, teorii 1 empiril, zmusza do modyfikacji wniosków coś 
zmienia, coś kompromituje, coś uzupełnia. Obserwujemy więc 
stałe rozszerzanie dokumentacji foklorystycznej i dialektogra- 
fieznej, aktualizowanie danych o zwyczajach i mowie ludu. 
Trwa wspomniany wyścig z czasem, gdyż pod naporem prze
mian społecznych szybciej niż niegdyś następują przekształce
nia tradycyjnych odrębności regionalnych. Przed kulturą, języ
kiem literackim nie sposób już prawie się schować: wszędzie 
dociera głos nauczycielki, lekarza, dykcja Hanuszkiewicza
I Edyty Wojtczak. Kultura jest zaborcza i usłużna, przybywa 
sama w odległe zakątki prowincji, nie trzeba przemierzać 
wiorst, by w niej uczestniczyć, by poddać się jej wpływom.

świadomość, że cały ten świat odmiennych sposobów wy
rażania się, wymawiania głosek, tworzenia słów, budowania 
zdań, nazywania rzeczy 1 przezywania ludzi, jakby wymyka 
się nam z rąk, dopinguje językoznawców do systematycznych 
penetracji terenowych, które zastąpiły dawne, amatorskie zbie
ractwo. Przyrost uzyskanego tą drogą materiału umożliwia 
opracowanie nowych ujęć całościowych, podsumowujących na
szą orientację w językowym zróżnicowaniu narodu. Wytworem 
takiej sytuacji naukowej jest monografia Karola Dejny „Dia
lekty polskie”.

Nieczęsto pojawiają się tego typu książki. Omawia ona pol
skie cechy dialektalne w skali nieporównanie szerszej, niż jej 
poprzedniczki, znacznie też bogatszym I naukowo skontrolowa
nym za.sobem ewidencyjnym dysponuje. Bilansuje wyniki wielu 
prac szczegółowych od pierwszych zapisów sondażowych, czy
nionych przez pionierów naszej wiedzy o mowie wiejskiej, aż 
po badania najnowsze, prowadzone w kilku ośrodkach uniwer
syteckich. Nie będę tu przedstawiał spraw szczegółowych, gdyż 
potrzeba do tego specjalistycznych kompetencji, trudno też się 
kusić o wydawanie opinii, wymagających znawstwa przedmio
tu. znikomego z mej strony i takiegoż zapewne ze strony więk
szości naszych Czytelników. Pragnę natomiast zwrócić uwagę 
na, zawarte w „Dialektach polskich”, idee metodologiczne i na 
społeczny sens tej pracy.

Już sam tytuł książki naprowadza na trop Językoznawczego 
światopoglądu autora. Nie traktuje on różnic dzielnicowych 
jako mutacji języka ogólnopolskiego, podrzędnych 1 wtórnych 
wobec tego, powszechnie nam panującego języka. „Dialekty 
bowiem nasze — pisze profesor Dejna — nie są pochodną ję 
zyka ogólnopolskiego, lecz częściowo odwrotnie — język ogól
nopolski podniósł do rangi obowiązujących norm niektóre ce
chy wyróżniające poszczególne dialekty". Przykładowo więc — 
brak tzw. mazurzenia, czyli wymawiania „c” zamiast „cz”, „s” 
zamiast „sz”, „z” zamiast „z”, w wielu regionach kraju nie

Jest wynikiem wpływu języka ogólnego, również owego mazu
rzenia pozbawionego, ale nie występowanie tego zjawiska w ję 
zyku ogólnym świadczy o wpływie dialektów niemazurzących 
na Język ogólny. Kształtował się on bowiem w różnych oko
licznościach historycznych, które stwarzały preferencje kultu
ralne dla poszczególnych regionów kraju: Wielkopolski, Mało
polski, Mazowsza, a tym samym dawały normatywne rekomen
dacje lokalnym cechom językowym, upowszechniały je i nobi
litowały.

Naukowa swoistość (w najszlachetniejszym znaczeniu tego 
słowa) monografii Karola Dejny polega nie tylko jednak na 
akcentowaniu partnerskiej roli dialektów w tworzeniu ogólno
narodowych dóbr językowych. Koncepcję tę wzbogaca stała 
obecność perspektywy historycznej i porównawczej. Dialektal- 
ność jest jakby w ogóle właściwością wszelkiej rzeczywistości 
językowej, rozpatrywanej w jej rozwoju dziejowym. Teryto
rialne grupy językowe, jak np. baltosłowiańska, prasłowiańska, 
lechicka, a wreszcie polska, były dialektami w stosunku do 
grup poprzednich, obejmujących szerszy zasięg geograficzny
i plemienny. Toteż w prezentacji polskich osobliwości dialek- 
talnych w pracy profesora Dejny widzimy interferencję różnych 
argumentów naukowych: danych opisowych i danych histo
rycznych, współdziałanie informacji zebranych współcześni# 
z informacjami, uzyskanymi poprzez analizę starych tekstów
1 teoretyczne rekonstrukcje. „Dialekty polskie" są więc syntezą 
„terenu” i „gabinetu”, kontaktów z językiem, który wciąż się 
zmienia 1 z językiem, który istnieje jedynie w zapisach kroni
karskich, urzędowych, religijnych 1 literackich.

Książka Karola Dejny adresowana Jest do czytelników, zaj
mujących się językoznawstwem z racji zawodu i studiów polo
nistycznych. Rzeczywiste znaczenie tego rodzaju syntez wykra
cza wszelako poza ich funkcje praktyczne. „Słownik języka pol
skiego” Lindego, „Bibliografia polska” Karola Estreichera, czy 
„Historia literatury niepodległej Polski” Chrzanowskiego (by 
wymienić tylko niektóre przykłady), to nie są tylko fachowa 
spisy słów, książek I ludzi, ale pewne czyny kulturalne, nie
zbędne dla normalnego życia 1 rozwoju wspólnoty narodowej, 
która potrzebuje zaplecza tradycji, świadomości swej specyfiki, 
poczucia tożsamości duchowej. „Dialekty polskie" można więc 
postawić w rzędzie dzieł, które są świadectwem naszego dorob
ku kulturalnego.

JERZY RZYMOWSKI
KArol Dejna: D ialekty  polskie. W rocław 1973, Zakład Narodowy tnv 
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Sytuacja na trzecim strategicznym 
froncie walki klasowej — froncie 
społecznym — również nie przedsta
w iała się korzystnie dla Unidad 
Popular. Zasadniczy cel koalicji Jed
ności Ludowej w walce o masy, o 
umocnienie jedności wszystkich pra
cujących, o zespolenie wszystkich 
partii politycznych lewicy — osiąg
nięto tylko częściowo. Tradycyjnie 
nie zawiodła klasa robotnicza, która 
przez cały czas trwania walki była 
awangardą rewolucji, stojąc na czele 
batalii o produkcję, jednego z bardzo 
ważnych odcinków rozwoju całego 
procesu rewolucyjnego. Ona to w 
głównej mierze zapewniała poparcie 
dla rządu Allende. Była jednak nie
jednorodna. a część jej szeregów ce
chowała bierność, brak świadomości
i zrozumienia ważności nowych za
dań oraz ekononiizm. umiejętnie pod
sycany przez chadecję, wokół której 
skupiły się niektóre warstw klasy ro
botniczej.

Niezwykle ostry charakter przybra
ła walka o średnie warstwy społe
czeństwa chilijskiego Mimo słuszno
ści ogólnych tez wysuniętych w pro
gramie Unidad Popular, a odnoszą
cych się do sojuszu klasy robotniczej 
z warstwami średnimi, brak było ja 
snej koncepcji polityki tak w sto
sunku do tego sojuszu, jak 1 samych 
warstw średnich. Szczególnie poważ
ne konsekwencje w tym Względzie 
pociągnęła za sobą wspomniana 
już rola, jaką odegrali lewicowi eks
tremiści z trockistowsko-maoistow- 
skiej MIK (Ruchu Rewolucyjnej Le
wicy) w stosunku do warstw śred
nich. Antagonizowały i  nimi Front 
Jedności Ludowej poprzez żądanie nie
zwłocznej socjalizacji zawartej w ich 
programie „hiirrarewolucvjnych” prze
obrażeń społecznych, co spowodowało 
iż sojusz klasy robotniczej z warst
wami średnimi ulegał coraz szybsze
mu rozpadowi Błędy, jakie popełnili 
lewary, w dużej mierze zaważyły 
więc na klęsce rewolucji.

Reakcja tymczasem skrystalizowała 
swój strategiczny plan obalenia rządu 
koalicji. Byl on oparły na dwóch wa
riantach: pierwszy — to wygranie 
walki o masy. zwycięstwo w wybo
rach parlamentarnych w 1973 roku i 
obalenie rządu Allende na drodze 
konstytucyjnej: drugi — na wypadek 
fiaska pierwszego przewidywał doko
nanie przewrotu politycznego.

Batalia o masy zakończyła się jed
nak porażką prawicy, wybory do 
parlamentu przyniosły partiom koali
cji 44 proc. głosów, to znaczy znacz
nie więcej, niż w wyborach prezy
denckich w 1970 roku. Oznaczało lo 
zarazem fiasko pierwszego wariantu
i rozpoczęcie przygotowań do kontr
rewolucyjnego przewrotu. Ich sygna
łem były prześladowania postępo
wych oficerów i żołnierzy w szere

gach chilijskich sił zbrojnych. Wyeli
minowano generałów, członków rządu 
Allende (m.in. dowódcę armii, gen. 
Pratsa), którzy głosili wierność zasa
dom konstytucyjnym. Na zaostrzenie 
sytuacji wewnętrznej kraju w tym 
okresie wpłynął wzrost fali terroru 
rozpętanego przez prawicę, dywersji
1 sabotażu ekonomicznego (ciągle 
strajki właścicieli ciężarówek i skle
pów), a także osłabienie sojuszu kla
sy robotniczej i warstw średnich. 
Klęskę rewolucji przypieczętował 
ostatecznie przeprowadzony 11  wrze
śnia 1973 roku faszystowski zamach 
stanu.

W całokształcie doświadczeń chilij
skich na szczególne podkreślenie za
sługuje rola odegrana przez armię. 
Chociaż problem ten będzie jeszcze

naruszał podstawowych Interesów 
chilijskiej burżuazji. Z chwilą jed
nak, gdy reformy dotknęły żywotnych 
podstaw jej egzystencji, nastąpiła 
znana już reakcja. Byłoby jednak u- 
proszczeniem uważać, że stało się to 
tylko dlatego, należy bowiem pamię
tać, iż armia, której trzon, zwłaszcza 
w marynarce, składał się wprawdzie 
z przedstawicieli oligarchii, osobiście 
zainteresowanej w dokonaniu prze
wrotu, była w dużym stopniu niejed
norodna. W armii cały czas ścierały 
się z różnym nasileniem dwie linie: 
legalistyczna i tzw. „golpistowska”. 
Wzrost tendencji reakcyjnych nastą
pił w niej jednak w dużej mierze 
pod wpływem kontrrewolucyjnego od
działywania partii prawicowych, 
zwłaszcza Partii Narodowej i chadc-

przedmiotem analizy kolejnego arty
kułu. poświęćmy mu już teraz nieco 

uwagi.
Armia zawsze stanowiła w Chile 

ważną siłę polityczną. Jej korpus ofi
cerski. wywodzący się w swej więk
szości z klas posiadających i warstw 
średnich, był zawsze wychowywany 
w poczuciu wierności doktrynie apo
lityczności sił zbrojnych, a ich praw
na neutralizacja zapewniona była 
koncepcją konstytucyjności rządzenia. 
Zgodnie z tą doktryną reprezentowa
ną przez generałów Schneidera i 
Pratsa armia nie powinna odgrywać 
w Chile samodzielnej roli politycz
nej, lecz' pozostawać narzędziem le
galnego rządu konstytucyjnego. Toteż 
w początkowym okresie rewolucji 
wojsko zachowywało postawę neu
tralną wobec poczynań frontu Unidad 
Popular. Trwało to dopóty, dopóki 
proces postępowych przeobrażeń nie

Fot. Archiwum

cjl. Nastąpiło niebezpieczne przegru
powanie sil, któremu rząd Jedności 
Ludowej nie przeciwdziałał we w ła
ściwy sposób, co w następstwie do
prowadziło — najpierw do przewrotu 
w armii, a później — w kraju. Błąd, 
jaki popełniono w stosunku do sił 
zbrojnych, polegał na tym, iż nie 
podjęto praktycznie żadnych środków 
w zakresie demokratyzacji sił zbroj
nych i policji. Mylnie sądzono, że ar
mia będzie się trzymać z dala od po
lityki, a wielu postępowych działaczy 
Chile nie doceniało klasowego cha
rakteru sił zbrojnych. Cena, jaką za 
te złudzenia zapłacił naród chilijski, 
była niezwykłe wysoka.

Przechodząc do ostatniej kwestii, 
do doświadczeń chilijskiego ekspery
mentu, należy podkreślić, iż w epoce 
monopolistycznego i -imperialistyczne
go stadium kapitalizmu, pełne po
twierdzenie znalazła leninowska nau

ZIELONE PRZYSPIESZENIE
Ten problem musiał wcześniej czy 

później niewątpliwie wyptynąC Kie
runki polityki społecznej, socjalne cele 
przyjęte przez VI Zjazd PZPR, a tak 
mocno zaakcentowane podczas 
Pierwszej Krajowej Konferencji 
Partyjnej, wskazywały przecież 
na konieczność dalszego konse
kwentnego rozwoju i unowocześ
niania tych dziedzin naszej gosp idarki, 
które w ślad za zwiększonym strumie
niem pieniądza — za dobrą, rzetelną i 
wydajna pracę — mogą odpowiedzieć 
proporcjonalnie dużą podażą rozmai
tych, a przede wszystkim akceptowa
nych społecznie na rynku produktów 
konsumpcyinych.

1 nie ma się co tu łudzić. Przemyśl, 
choćby najnowocześniejszy, wszystkich 
tych problemów wynikających z lak 
rozumianej polityki społeczno-gospo- 
darczej, nie jest w stanie rozwiązać, 
choć bardzo dużo może uczynić m in. 
w dziedzinie zmiany na bardziej ko
rzystną. struktury spożycia, właściw
szego wykorzystania w przetwórstwie 
różnorodnych surowców, w tym także 
pochodzenia rolniczego. Tutaj pozwolę 
sobie przytoczyć opinię wyrażoną przez 
Edwarda Gierka w przemówieniu sej
mowym z okazji 30rlecia.

„Na czoło wszystkich naszych za
dań wysunęliśmy realizację podsta
wowej zasady socjalizmu, która gło
si, że masy ludowe są główna silą 
twórczą rozwoju, a dobro człowieka 
nadrzędnym celem wszystkich poczy
nań społecznych”.

Oznacza to także — jak niedawno 
stwierdził na lamach „Trybuny Ludu 
I). Passent — przywrócenie równowagi 
między produkcja środków nrodukcji i 
produkcja artykułów spożycia, rozwią
zanie problemu mieszkaniowego, lak
i świadomość niezaspokojonych jesz
cze potrzeb i istnienie problemów 
wymagających rozwiązania.

Oznacza to również — powtórzę — 
konieczność podjęcia odpowiednich 
kroków i możliwie najszerszego dzia
łania dla rozstrzygnięcia jednego z 
najistotniejszych problemów a miano
wicie zaspokojenia społecznych potrzeb 
na żywność.

W tym miejscu koniecznie trzeba po
wiedzieć jedna rzecz: nie tylko my, 
nasz kraj stanął w obliczu problemu

żywnościowego, a ściślej mówiąc nie
zbędności podjęcia takiego działania, 
które zapewniło by znaczną intensyfi
kację gospodarki rolnej, zaspokoiło 
apetyt społeczny na produkty spożyw
cze. Nie jest też rzeczą przypadku, ze 
w ostatnich latach, w których niebaga
telnymi wyznacznikami sytuacji eko
nomicznej, społecznej, ba — także po
litycznej na świecie, były takie zjawi
ska jak kryzys energetyczny i surow
cowy, załamanie się tzw. „zielonej re
wolucji” w wielu krajach Trzeciego 
Świata — najbardziej nękanych kwe
stią żywnościową, a równocześnie bę
dących owym tyglem demograficznym

ka o dyktaturze proletariatu Jako 
Istotnym 1 nieodzownym składniku 
wszelkiej sprawowanej przez klasę 
robotniczą władzy. Doświadczenia te 
w pełni potwierdziły słuszność linii 
politycznej, głoszącej możliwość roz
woju rewolucji drogą pokojowi i de
mokratyczną. Wypływa jednakże z 
nich ważki wniosek, że władzę łat
wiej jest zdobyć, aniżeli ją utrzymać, 
zatem niezbędna jest elastyczna poli
tyka zapewniająca ścisłe zespolenie 
sił demokratycznych oraz jedność 1 
zwartość obozu lewicy. Innym, rów
nie ważnym czynnikiem decydującym
o sukcesie rewolucji, jest odpowied
nie polityczne i psychologiczne przy
gotowanie mas pracujących do obro
ny rewolucji przed zakusami w'roga, 
a w Chile problem ten nic został na
leżycie doceniony przez kierownictwo 
Unidad Popular. Z zagadnieniem tym 
ściśle wiąże się inna kwestia — jak 
stworzyć siłę napędową procesu re
wolucyjnego? Doświadczenia rewolu
cji chilijskiej pozwalają wątpić w 
słuszność dotychczasowej koncepcji 
pozyskiwania większości i form jej 
organizacji na zasadzie 50 plus 1. 
Wskazują one wyraźnie, że jeśli 
większość wyborcza nie jest zorgani
zowana. to jest to większość bierna, 
a zatem nie może gwarantować posu
wania się rewolucji naprzód. Stąd 
wypływa wniosek, że do złamania 
oporu obozu prawicy potrzebna jest 
większość, ale większość aktywnie 
działająca i trwale zorganizowana, a 
formą jej zespolenia mogą być róż
norodne, powszechne i masowe orga
nizacje ludzi pracy. Jest to o tyle 
istotne, że Jak dowodzi przykład Chi
le. ani parlament, ani zarządy miej
skie nie są w stanie zapewnić prze
jęcia całej władzy przez lud. Wpraw
dzie w programie Unidad Popular 
podkreślono konieczność organizowa
nia „komitetów jedności ludowej” i 
choć powstało ich blisko 15 tysięcy, 
koalicja nie zatroszczyła się, aby je 
należycie umocnić i przekształcić w 
zalążki władzy, okazując nazbyt wiel
kie poszanowanie dla norm konsty
tucyjnych, gdy w tym samym czasie 
prawica dawno już przeniosła walkę 
poza ich ramy. Efektem tej defen
sywnej postawy sił rewolucyjnych 
może być pogrzebanie szansy zwycię
stwa i skazanie rewolucji na klęskę.

Bardzo ważnym wnioskiem, płyną
cym z doświadczeń chilijskich, jest 
ponowne potwierdzenie się leninow
skiej tezy zawartej w dziele „Pań
stwo a rewolucja”, a głoszącej ko
nieczność zlikwidowania w toku pro
cesu rewolucyjnego, burżuazyjnego 
aparatu państwowego I zastąpienia go 
aparatem ludowładztwa. Z proble
mem tym ściśle wiąże się zagadnie
nie demokratyzacji armii i policji, 
które można rozwiązać i przyspieszyć 
przez: stworzenie ścisłej więzi między 
społeczną i wojskową polityką rządu

naszego globu, a także kłopoty w tej 
dziedzinie jakie wystąpiły w najzasob
niejszych społeczeństwach. Stąd mogło 
się zrodzić owo katastroficznie brzmią
ce pytanie: c zy  w s p ó ł c z e s n e 
mu  ś w i a t u  g r o z i  g ł ó d ?

Wróżby, prognozy, próby znalezienia 
odpowiedzi -  szczególnie na tego ro
dzaju pytania — są rzeczą piekielnie 
trudną, ale chyba warto w tym przy
padku zaryzykować. Nie jesteśmy przy 
tym oryginalni, bowiem nie ma chyba 
w świecie ani jednego dziennika czy 
tygodnika, który by dziś tego właśnie 
nie próbował. Biorę pierwszy z brzegu 
przykład. Oto co niedawno napisał ko
mentator ekonomiczny londyńskiego

demokratycznego; otoczenie stałą tro
ską moralno-politycznego stanu kadry 
wojskowej; rozszerzenie więzi arm ii 
z ludem; izolowanie reakcyjno-faszy- 
stowskich elementów w jej dowódz
twie, oraz przyciągnięcie na strong 
rewolucji jak największej części ma
sy żołnierskiej. Jeśli bowiem siły le
wicy mają zamiar nie tylko zdobyó 
władzę. ale również ją utrzymać, 
walka o armię staje się najważniej
szą częścią składową całego procesu 
pokojowego rozwoju i pogłębiania re
wolucji. Oczywiście sam proces de
mokratyzacji sił zbrojnych nie wy
starczy do skutecznej obrony zdoby
czy rewolucji. I tu wylania się pro
blem politycznego, organizacyjnego i 
psychologicznego przygotowania mas 
pracujących do jej obrony. Znaczenie 
doświadczeń chilijskich jest nie tylko 
charakteru narodowego, ale przede 
wszystkim międzynarodowego. Wynika 
z niego m.in.. iż sojusze partii poli
tycznych lewicy mają nie tylko moc
ne. ale i słabe strony. Najlepszym 
tego przykładem jest właśnie Chile. 
W  okresie nasilenia rewolucji wyraź
nie uwidaczniały się wszystkie pozy
tywnie aspekty sił lewicy tworzących 
koalicję. Istniejące sprzeczności były 
w tym okresie znacznie łatwiej l 
szybciej przezwyciężane. Inaczej, gdy 
rozwój rewolucji ulega zahamowaniu, 
wówczas wszystkie słabe strony tycli 
sojuszów wyłaniają się na pierwszy 
plan. W przypadku Chile nasilenia 
rozbieżności między partiami koalicji 
w drugiej fazie procesu rewolucyjne
go osłabiło zarówno pozycję samej 
koalicji Unidad Popular, jak i sojusz 
klasy robotniczej z innymi postępo
wymi warstwami społeczeństwa. W 
ostatecznym rozrachunku owre roz
bieżności były Jednym z głównych 
czynników zawężenia bazy społecznej 
rządu Jedności Ludowej, co niewąt
pliwie ułatwiło dokonanie wojskowe
go zamachu stanu.

Mimo to rewolucja chilijska stano
wiła bezsprzecznie wydarzenie o mię
dzynarodowym znaczeniu, którego 
nieprzemijająca wartość polega na 
tym, że w kraju tym podjęto śmiałą 
próbę zastosowania ogólnych prawid
łowości leninowskiej teorii rewolucji 
do zrealizowania jej drogą pokojowe
go rozwoju. Przebieg wydarzeń po
twierdził zarówno realność jak i słu
szność takiej koncepcji, przy czym 
porażka rewolucji bynajmniej ich nie 
dyskredytuje, ale wypływa z wyjąt
kowo złożonej sytuacji historycznej 
kraju, dodatkowo skomplikowanej in 
gerencją obcego kapitału, zaciekłym 
oporem prawicy, a także błędami i 
przeliczeniami popełnionymi przez 
rząd Unidad Fopular w okresie jego 
działalności.

ANDRZEJ BLAJER

„Guardiana” : „Przepowiednie są zaw
sze sprawą ryzykowną, ale nawet przy 
najprostszych metodach oceny świato
we perspektywy żywnościowej na naj
bliższe 15 lat wyglądają dosyć ponu
ro. Najprawdopodobniej zaś ucierpią 
na tym nieuchronnie miliony ludzi ob
szaru znanego pod nazwą Tr/.eciego 
Świata — obejmującego około ino kra
jów, gdzie nędza, choroby i niedoży
wienie należą do normalnych składni
ków życia. Jeśli obecne tendencje w 
zakresie przyrostu ludności i produkcji 
rolnej będą się utrzymywać, wkrótce 
może się okazać, że liczba niedożywio
nej ludności świata wzrośnie z około 
400 min do 750 min. Jednocześnie ra
chunki jakie rządy plącą za import 
żywności mogą w ciągu roku wyczer
pać połowę ich obecnych rezerw złota
i obcej waluty. Innymi słowy, w prze
ciągu dwóch iat grozi im bankructwo’ .

A teraz już od siebie: niestety fak
ty wyjęte ze statystyk Organizacji 
Narodów Zjednoczonych są alarmu
jące. Prawdą jest, że do 1972 roku 
światowa produkcja podstawowych 
Zbóż wykazywała nieustanny wzrost 
dotrzymując tempa dynamice przy
rostu popytu. Ale tak właśnie było 
do roku 197?,. kiedy nastąpił wyraź
ny spadek zbiorów, a oznaczało to 
zmniejszenie światowej produkcji 
żywności, run na zgromadzone zapa
sy i błyskawiczny wzrost cen. Trze
ba też powiedzieć jeszcze coś Innego, 
co także wyznacza aktualną sytuację
I problemy, które muszą być podjęte, 
więcej — rozwiązane, a mianowicie 
to, że wfcdług ocen Światowej Konfe
rencji Wyżywieniowej, do roku 198.> 
zapotrzebowanie na żywność na na
szym globie wzrastać będzie przy
puszczalnie w tempie 2,5 proc. rocz
nic co tylko zaostrza wyrazlstose 
kryzysu w jakim  się w tej chwili 
znalazł świat.

Przejdźmy jednak na własne, krajo
we podwórko. W porównaniu z życiem 
większej części ludności świata, a tak
że i naszym własnym sprzed choćby
20 lat, polskie społeczeństwo zalicza się 
dziś do dostatnich. W interesującej nas 
tutaj dziedzinie, w oczach i na „liczy
dłach” statystyków sytuacja naszego 
społeczeństwa wygląda następująco. 
Otóż w naszym kraju w latach 1971—74 
mieliśmy do czynienia z wysokim 
przyrostem spożycia żywności, co wy
różniało ten okres od poprzednich. 
Spożycie artykułów żywnościowych ro
sło w tym czasie, średnio w roku po 
około 5— 6 proc., co oznaczało wzrost 
niewiele niższy od spożycia ogółem 
oraz od przyrostu dochodu narodowego. 
!nna warta podkreślenia cecha odno
sząca się do sytuacji żywnościowej w

o k o  n a  g o s p o d a r k ą
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Polsce w tym samym okresie, to sto
sunkowo wysoki średnio poziom spoży
cia żywności w porównaniu z innymi 
krajami, licząc zarówno w kaloriach 
jak i ilości spożywanego białka. Można 
więc śmiało mówić, że w naszym kra
ju w ostatnich czterech latach wystą
pił wzmożony proces w z g l ę d n e j  
poprawy poziomu spożycia żywności 
co jednak nie oznacza, nie jest równo
znaczne z rozwiązaniem wszystkich 
problemów występujących w tej dzie
dzinie. Faktem jest przecież ciągle 
występowanie różnic w poziomie wy
żywienia poszczególnych grup społecz
nych, rozpiętości, które z punktu wi
dzenia społecznego 1 socjalnej polityki 
partii i rządu nie powinny i nie mo
gą mieć miejsca.

Mówiąc tak o tym okresio, nie moż
na też pominąć faktów wskazujących 
niedwuznacznie na występowanie ogra
niczonych możliwości naszej gospodar
ki, która w szeregu przypadków nie 
jest zdolna jeszcze odpowiedzieć sto
sownie wielką ilością produktów na 
potrzeby występujące na rynku arty
kułów spożywczych. Można i trzeba

Fot. Archiwum

też mówić o niewłaściwej strukturze 
spożycia, o ciągle nieefektywnym wy
korzystaniu płodów rolnych co wyni
ka ze słabości naszego przemysłu prze
twórczego, a także ze strukturalnych 
problemów naszego rolnictwa.

Nie wdając się w analizę szczegó
łów, można z tego wszystkiego wnio
skować, że mimo uzyskanych rezulta
tów plasujących nasz kraj jeśli chodzi
o sytuację żywnościową w grupie 
państw dostatnlejszych, nie jestesmy 
zadowoleni z dotychczasowych osiąg
nięć, że tutaj można się dopatrywać 
wielu hamulców rozwoju gospodarcze
go. a nawet powstawania pewnych na
pięć społecznych utrudniających w 
konsekwencji dalszy rozwój stosunków 
socjalistycznych w naszym społeczeń
stwie 1 kraju.

A chcemy przecież być społeczeń
stwem ludzi zamożnych. Wprawdzie 
obfitość dóbr nie jest ostatecznym ce
lem socjalizmu, ale jaka jest politycz
na i społeczna alternatywa ominięcia 
tej kwestii?

Słusznie więc sięgamy do proble
mu, który staje się dziś hamulcem 
naszego rozwoju. Słusznie więc sta
wiamy na rolnictwo dążąc do jego 
przemian strukturalnych w takim 
kierunku, by było ono gałęzią pro
dukcji o charakterze przemysłowym, a 
nie dziedziną w której chałupnicze 
metody pracy ciągle są elementem 
dominującym. Temu mają służyć 
ostatnie decyzje rządu i partii, na to 
zamierzamy wydać do roku 1980 o- 
koło 700 mld zł co w rezultacie po
winno przynieść wyraźną przebudo
wę struktury krajowego rolnictwa, 
przesunąć ciężar gatunkowy oa go
spodarstwa wielkotowarowe, o wyso
kiej wydajności i sprawności działa
nia, w dużym stopniu uodpornione 
także na przeciwności aury.

Chodzi więc nam o to, by w proce
sach przebudowy kraju wszystkie dzie
dziny naszego życia działające na rzecz 
człowieka byty równie sprawne i po
sługiwały się równie nowoczesnymi 
narzędziami pracy. Jest więc to wy
równywanie i przyspieszenie w tym 
wyrównywaniu. Jest to więc kolejny 
krok dla rozwiązania problemu, który 
nie tylko u nas. ale na całym świecie 
staje się problemem ludzkości.

KRZYSZTOF PO G O RZELEC
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• L I S T  •
Zupełn ie  oczywiste J*»t, źe praw ie każ

dy lubi dostawać lis ty , me mów ię tu o 
różnych przesyłkach z nakazem p łatn i
czym, Itp. Wydaje m| się Jednak, ie  z ca
łego m iasteczka Stlliw ater najbardzie j cze
kał na list Ray B u lfin . Przy tym  muszę 
dodać, ie  praw dą Jest także i to, że w ła
śnie on tych listów otrzym ywał mniej 
n iż  k tokolw iek w całej okolicy, ba, nawet 
m n ie j n iż  cl przeklęci hodowcy kró lików  
co to zam ieszkiwali polne tereny gdzieś 
tam  diab li wiedza gdzie.

— A niech to Ucho porw ie! — zak lą ł 

Ray ze sm utnym  wyrazem na swej chu
dej twarzy gdy dok ładnie j spo jrzał w glab 
•w o je j skrytk i opuszczając budynek urzę
du pocztowego. W takich razach Jego d łu 
gie, kościste ciało 1ak by zw isało i pochy
la ło  się pełne rozczarowania. — Nic nie 
m a dla m nie i tym razem, ale Jakieś głę
bok ie przeczucie m ów i mi, że w na jb liż 
szym czasie na pewno dostanę list.

I  tak, Jak wyżej opisanym  razem, było 
z n im  cały czas. On nie m ia ł żadnych 
krewnych, którzy by do niego mogli na
pisać, a ponieważ m ia ł zwyczaj wszelkie 
opłaty uiszczać gotówką, więc nie otrzy
m yw ał od przedsiębiorców hand low ych 
żadnych rachunków  ani też pism  przy- 
pom lna lących  o term inowych wpłatach. 
Chociaż, prawdę pow iedziawszy, raz w 
m iesiącu o trzym yw ał rachunek z gazowni
1 elektrowni, a czasem nawet pismo od 
kandydata ubiegającego się o stanow isko 
polityczne, nie licząc przesyłanego zawsze 

we wrześniu rocznego w ykazu  podatko
wego.

Innym  znów razem, nie częściej Jednak 
n iż  dwa lub  trzy razy w m iesiącu, listo
nosz Sld Stoney, roznosił p ism a rek lam o
we 1 Ray znajdow ał Je w swej skrytce na 
listy lak samo. Jak każdy m ieszkaniec te
go miasteczka. A ponieważ z n ik im  nic 
korespondował 1 nie znal n ikogo miesz
kającego poza Stlliwater, w ięc nie m ia ł 
żadnego powodu, aby pisać listy. Chociaż 

zdarzyło mu się raz — m iał wtedy około 
trzydziestki — wiele lat tem u, gdy napisał 
lis t do pewnej dziewczyny w tym  sam ym  
mieście, a napisał o tym , Jak bardzo ona 
m u  się podoba ! że jego zdan iem  Jest nie
zwykle ładna. Zakończy ł Ust ośw iadczy
nam i, ale do dziś nie otrzym ał odpowiedzi.

J a k  wszystkie podobne małe m iasteczka 
rozmieszczone wzdłuż wybrzeża zatoki, 
czy dalej — Stlliwater, k tóre posiadało 
tartak  nad rzeczką 1 około sześciuset 
m ieszkańców , a że nie leżało przy g łów 
nej Unl) kolejowej lub  przy autostradzie, 

pocztę otrzym ywało ty lko raz dziennie.

Zawsze po po łudn iu , nie licząc niedziel, 
naturaln ie , autobus z Nowego Orleanu za
trzym yw ał się na g łów nym  placu m iaste
czka naprzeciwko poczty I szofer otw ierał 
drzw i wyciągając na zewnątrz dwa lub 
trzy worki pocztowe zaw ierające listy, ga
zety 1 rozmaite przesyłki pocztowe. Gdy 
autobus wyruszał punk tua ln ie  — by ł na 
m iejscu zazwyczaj około czwartej, a wte
dy w k ilka m inu t później Sld Stoney 
przerywał urzędowanie w swym okienku
1 rozpoczynał sortowanie listów w k łada jąc  
je do odpow iednich przegródek.

W tym  czasie Ray B uffln  zam ykał swój 
rzem ieślniczy sklepik, gdzie w ykonyw ał

przeróżne usługi reperując odbiorn ik i ra
diowe, budzik i, strzelby — w iatrów ki etc.,
1 pędził przez porośnięty drzewam i p la 
cyk prosto do swej skrytk i pocztowej. 
S to jąc w je j pobliżu , oznaczonej num erem  

42, pełen napięcia spoglądał przez szybę 
na przesuwające się w rękach Slda Sto- 
neya koperty, który Je w tym czasie sor
tował, W ielu m ieszkańców  m iasteczka 
m iało  dla Slda, który byl republikan inem , 
pretensje o to, że zbyt wiele czasu zuży 

wa na sortowanie codziennej poczty, 
tw ierdząc przy tym, że dem okrata m ógł
by tego dokonać w ciągu piętnastu m inut, 
a nie trzydziestu lub więcej. Kiedy ktoś 
m ów ił o tym Sidow l, ten zawsze m iał go
tową odpow iedź tw ierdząc, że od czasu 

powierzenia mu sortowania i doręczania 
codziennej poczty, doszedł do wniosku, że 
stało się to d la niego nie jako  na jw ażn ie j
szą form ą pracy na rzecz społeczeństwa, 
w zw iązku z tym  obow iązek swój stara 
się w ykonyw ać sum iennie, nie zw aża jąc 
na to, ile czasu trzeba tem u poświęcić.

Zazwyczaj w pomieszczeniu pocztowym 
gromadził się głośny tłum  p lo tku jący  1 
dow cipku jący  w oczekiwaniu na listy, ale 
Ray B u ffln  raczej rzadko się odzywał sto
jąc  pełen nadziel, wpatrzony w szelesz
czące kolorowe koperty, m arząc o tym , 
by Jedna z nich spadla do Jego oszklonej 
skrytk i oznaczonej num erem  42, i stal tak, 
p ók i ostatni list nie został umieszczo
ny w odpow iedniej przegródce. Wreszcie, 
gdy Sld Stoney otworzył hałaśliw ie prze

gródkę I rozpoczął urzędowanie, byl znak, 
źe rozdane zostały wszystkie listy, wtedy 
Ray ostatni raz spoglądał w  stronę swojej 
skrytk i pocztowej 1 wtedy szedł powoli 
przez plac Jakby Jeszcze bardzie) w ychu
dły i pochylony pod ciężarem  ponownego 
niepowodzenia.

— Tam do licha , — k lą ł pod nosem. —
I  tym  razem też n ik t do m n ie  nie napisał.

Doszedł do swego warsztatu, otworzył 
drzwi, wszedł do wnętrza 1 tam , pochylo
ny nad stołem, siedział do późnego wie
czoru reperując czyjś budzik , radio czy 
w iatrówkę.

Dw aj m łodzi m ężczyźni z tego samego 
m iasteczka, G uy  Hodge 1 R a lph  Barnh lll, 
k tórzy zawsze by li skorzy zakpić z b liź 
nich, pewnego dn ia  zaczęli obgadywać 
Raya B ufflna 1 Jego m an ię  wyczekiwania 
na list i postanow ili podesłać m u taki list 
podpisany fikcy jnym  Im ien iem  l nazw is
kiem . Ich kaw ały  w zasadzie nie były 

bardzo złośliwe, bo wcale nie chodziło lm
o to, aby kom uś wyrządzić Jakąś krzyw 
dę. Oto na przykład daw ali sm arkaczow i 
25 centów pod w arunk iem , że będzie cho
dził od sklepu do sklepu i wszędzie kup i 
ty lko  jedno Jojo; albo znów  dla drak i 
w zyw ali ochotniczą straż pożarną do do
m u  m łodej pary, akurat odbyw ającej swo
ją  pierwszą noc poślubną...

A  p lanow ali wyplatać fig la Rayow l w 
ten sposób, że najp ierw  uprzedziliby  
wszystkich w urzędzie pocztowym o tym , 
że Ray m a otrzym ać list, a kiedy Ray Już 
w y jm ie  ten Ust ze skrytki pocztowej, ktoś 
głośno spyta go, czy to Jest Ust m iłosny, 
k tóry  dostał... Potem ktoś inny  wyrw ie 
m u  ten list z rąk  i głośno przeczyta, aby 
wszyscy m ogli słyszeć.

Gdy Już k up ili paczkę różowych kopert, 
G uy  i R a lph  poszli za róg do centrali te

lefonicznej, gdzie Grad* Brooka praoowa- 
la zwykle Jako telefonistka na nocnej 
zmianie.

Gracie była to pulchna, Jasnowłosa stara 
panna, która pracowała w urzędzie telefo
nów od czasu ukończenia szkoły łączności. 
Była cały czas samotna, a ponieważ pro
wadziła taki dziwny sposób życia, śpiąc 
w dzień 1 pracując nocą, było małe praw
dopodobieństwo, aby kiedykolwiek zmieni
ła swój stan cywilny.

A więc, gdy Guy Hodge 1 Ralph Barn- 
hlll opowiedzieli jej o swoim planie 1 po
prosili, by napisała Ust do Raya, ponieważ 
chcieli, aby list byl pisany kobiecym 
charakterem, Gracie powiedziała z obu
rzeniem, źe do czegoś takiego nie przyło
ży swojej ręki.

— To Jest świństwo — rzekła stanow
czym tonem. — A Ja nigdy nie będę bra
ła udziału w takich podłych czynach. Mo
żecie sobie poszukać kogoś Innego, by pi
sał wam takie rzeczy, a proszę nie róbcie 
tego Rayowi Buffinowl.

— Ależ Gracie, to tylko kawał — prze
konywał ją  Ralph — taki sobie dowcip. 
Każdy lubi czasem wypłatać swemu bliź
niemu Jakiegoś psikusa. A wyobraź ty so
bie teraz Raya, Jak dostaje list w różo
wej kopercie, | to w dodatku miłosny 
list od Jakiejś Myrtle, Jenny lub Floren- 
ce, która przyznaje sie do tego. że 
go ubóstwia skrycie i nie może Już znieść 
dłużej tego, aby mu wszystkiego nie wy
jawić. Jego smutek natychmiast zniknie 
z twarzy 1 to tak szybko, że nikt w ca
łym miasteczku go nie rozpoznał

— Nie! To co chcecie zrobić Jest okrut
ne — zaprotestowała głośno wycierając 
łzy. — Czegoś tak podłego nigdy bym nie 
zrobiła.

— No, Gracie — nie ustawał w prośbach 
Ralph — daj się namówić na tę zabawę. 
Napisz nam ten Ust. Nie powiemy Rayowl 
ani komukolwiek, że to ty pisałaś. Nie 
bój się, on nigdy się o tym nie dowie.

Odwróciwszy się nagle, ukrywając twarz, 

Gracie próbowała powstrzymać toczące się 

po policzkach łzy, ale nie udawało Jej się 

to. Zdawało się jej, że to Już cale życie 

przeszło od czasu, gdy otrzymała Ust od 

Raya Bufflna, w którym pisał jej o tym. 

Jak bardzo ona mu się podoba, Jak żadna 

Inna dziewczyna, kończąc ten Ust oświad

czynami. Akurat właśnie otrzymała dy

plom technikum 1 dopiero rozpoczęła pra

cę w tym urzędzie, a ponieważ była Jesz

cze młodą, pełną beztroski panną, nie my

ślącą na razie o małżeństwie, zignorowała 

ten Ust. Ostatnimi laty Gracie I Ray wi

dzieli się zaledwie parę razy, wymieniali 

grzecznościowe ukłony, ale za każdym 

razem, gdy widziała Raya wydawało jej się, 
że on Jest coraz smutniejszy 1 bardziej sa

motny. Ostatnio Jednak wszystko się od

mieniło 1 parę razy Gracie miała ochotę 

pobiec za nim, rzucić mu się na szyję

1 błagać go, by Jej przebaczył to, że mu 

nie odpowiedziała na list. Bo gdyby wów

czas na ten Ust odpisała, na pewno by 

się pobrali 1 żadne z nich nie byłoby tak 

samotne...

— Proszę clę, Gracie — błagał ją  Guy
Hodge — nie bądź uparta, nie pffuj nam 
zabawy, napisz ten Ust. Bo Jeśli nie 
chcesz, to poprosimy inną dziewczynę.

— Nie, nie róbcie tego — odparła szyb
ko wycierając łzy z oczu 1 policzków. — 
To Już lepiej Ja ten Ust napiszę. Nie 
chcę, by zrobiła to inna osoba.

— To rozumiem, Gracie — rzekł Ralph 
klepiąc Ją po ramieniu. — Wiedziałem, że 
masz poczucie humoru, a teraz omówimy 
szczegóły. Napiszesz więc, że od dawna go 
ubóstwiasz I że wreszcie zdecydowałaś się 
go poznać osobiście. W związku z tym, 
napiszesz, jeśli on nie ma żadnych obiek
cji, ty chciałabyś poznać go Jak najprę
dzej, ahy o tym wszystkim z nim poroz
mawiać. Daj mu do zrozumienia — in

struował Ją R alph  — to  w  grę może tak
że wchodzić nawet małżeństwo.

— W iem o czym m am  m u napisać — 
pow iedziała stanowczym głosem Gracie. — 
Idźcie sobie teraz, a Ja napiszę ten Ust
1 wyślę go Jutro rano.

G dy  ty lko  obaj chłopcy opuścili cen
tralę telefoniczną. Gracie p łaka ła  dłuższy 
czas. P óźną nocą napisała ten Ust do 
Raya Bufflna, a następnego ranka, gdy 
wyszła z dyżuru , wrzuciła Ust do skrzyn
k i na poczcie.

G uy  Hodge 1 Ralph Barnh ill oczekiwali 
Już tego popołudnia o czwartej gdy Ray 
wszedł na pocztę i stanął naprzeciwko 
swej skrytk i. O tej porze większy niż 
zwykle tłum  zebrał się w sali, bowiem 
wszyscy wiedzieli, co ma się wydarzyć, 
więc oprócz znaczących m rugn ięć i posz
turch iw ań rzadko ktoś coś powiedział.

Sld Stoney nawet nie zaczął sortować 
otrzym anej z Nowego Orleanu poczty, gdy 
Ray zobaczył Ust w swojej przegródce, 
zam rugał oczyma z niedow ierzania 1 długo 
w patryw ał się weń przez szybę skrzynki 
pocztowej. Potem trzęsącym i się rękam i 
otworzył skrzynkę i w y jął różową kopertę. 
Obracając Ją na wszystkie strony poszedł 
w sam róg sali, aby Ust przeczytać.

Jego ręce drżały  bardziej n iż  k iedykol
wiek, gdy rozrywał różową kopertę.
A gdy tak czytał — cały Jego smutek 
z twarzy zn ikać począł i Ray wreszcie się 
uśm iechnął. Po pośpiesznym przeczytaniu 
listu, zaczął go czytać drugi raz, a Jego 
wargi powoli 1 starannie zaczęły w ym a
w iać każde słowo. Gdy  skończył, Jego 
oczy przykryte drżącym i pow iekam i zam 
gliły  się, więc szybko przetarł dłonią 
swoją zdum ioną twarz. Nagle, w epchnąw 
szy list do kieszeni, wybiegł z budynku 
poczty nim  ktokolw iek zdąży ł coś do nie
go powiedzieć lub go zatrzymać.

Jak  ty lko zorientował się w sytuacji 
Ralph | Guy popędzili za nim , krzycząc 
by w rócił na pocztę. Ale Ray biegł co sił 
w stronę urzędu telefonicznego. A Gracie, 
zam iast przyjść do pracy, Jak zwykle o 
szóstej, tym  razem przyszła o czwartej po 
po łudn iu . Gdy Q uv 1 Ralph wpadli tam
— Gracie siedziała przed tablicą rozdziel
czą, a Ray Buffln  stał obok niej z na j
szczęśliwszym uśm iechem , jak i k iedykol
w iek m ogli zobaczyć na Jego twarzy.

Oczywiście, żadne z n ich  nie wypow ie
działo ani słowa, a oboje by li tym  wszy
stk im  za bardzo zaskoczeni, aby spostrzec, 
że Guy  i Ralph weszli do dy żurk i w ślad 
za Rayem . Zielone i czerwone św iatło co 
chw ila się zapala ło  1 gasło, Jako że roz
m owy telefoniczne nie dochodziły do 
skutku  z powodu braku połączeń. Wresz
cie Ray pochylił się 1 wziął rękę G racia 
w  swoją dłoń. Ona natychm iast na to za
reagowała p rzy tu la jąc  się do niego, pod
czas gdy łzy toczyły się je j po twarzy.

Guy 1 Ralph  wycofali się z poko ju . Be* 
słowa wyszli na ulicę.

— Do diabła, Jak to się mogło stać, ża 
ten dowcip nagle przybrał zupełnie po
w ażną postać? -  spytał Ralph, gdy szli 
z powrotem na pocztę. — W ydawało m l 
się, że wypłatam y Rayow l B.uffinow) po
rządnego figla, I teraz zupełnie nie w iem 
co się stało. Czy nie sądzisz, że Gracla 
Brooks podpisała ten list swoim nazw is
kiem  przez pom yłkę?

— Nie wydaje mi się, żeby to była po
m y łka  — odparł Guy ponuro. — Myślę, 
że oboje od dawna m ieli ochotę się po
brać, ale by li za bardzo nieśm iali, żeby 
to zrobić, Założę się, że nigdy by do tego 
nie doszło, gdyby nie nasz pomysł z l i 
stem.

— N ie m am  więcej zam iaru  robić dowci
pów, które są niew ypałam i — pow iedział 
Ralph z niezadowoleniem . — N astępnym  
razem jeśli coś zap lanu jem y, trzeba przy
pilnować, aby • wszystko poszło po naszej 
myśli. Nie chcę, aby o nas ludzie m ów ili, 
że nasze kawały są do niczego.

— Co by się nie m ów iło  — odrzekł G uy

— jestem Jednak z tego dowcipu zado
wolony, a zwłaszcza z Jego zakończenia.
I za każdym  razem, gdy zobaczę Raya 
B ufflna , będę sobie myślał, że Jednak 
zrobiłem w życiu komuś coś dobrego, bo 
od tego czasu Już n ik t na poczcie nie zo
baczy jego ponurej codziennie w yczeku ją
cej twarzy. I gdyby nie my -  on na ten 
swój list czekałby do końca życia.

Tłumaczy!; 

ROMAN GO RZELSKl

TELEFON NUMER 09
Z dyrektorem Pogotowia Ratunkowego — dr ADAMEM PABI- 

CHEM rozmawia Zofia Tarnowska

Był rok 1899 — rok rozwoju kapi
talistycznej Lodzi. Miasto liczyło 
wówczas prawie 400 tysięcy miesz
kańców kiedy powstało w Łodzi Po
gotowie Ratunkowe. Zorganizowali je 
lekarze, społecznicy, którzy powołali 
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Le
karskiej. W pamiątkowych księgach 
w idnieją fotografie pionierów — in i
cjatorów i wykonawców idei niesie
nia pomocy w nagłych wypadkach: dr 
med. Władysława Pinkusa i dr med. 
Alfreda Krusche. Pierwszy był wice
prezesem Towarzystwa, drugi — pier
wszym kierownikiem Stacji Pogoto
wia Ratunkowego. Cel działania no
wej placówki określono jak następu
je: ..udzielanie bezpłatnej, doraźnej 
pomocy lekarskiej w nieszczęśliwych 
wypadkach zdarzających się na u li
cach Lodzi, we wszystkich miejscach 
publicznych, w fabrykach, zakładach, 
na kolejach żelaznych Itp. w obrębie 
m iasU Łodzi”.

1 grudnia 1899 roku otwarto Stację 
przy ul. Spacerowej 9 (al. Kościusz
ki), Następnego dnia jedna z trzech 
karetek konnych wyjechała na wez
wanie. O godz. 4.30 wzywano lekarza 
do porodu na ul. Dzielną (Naruto
wicza). Następne dni — aż do końca 
roku — zapełniały się adnotacjami
o wyjazdach karetek. Interweniowa
no 204 razy.

W roku 1905 lekarze Pogotowia
nieśli ofiarną pomoc rannym uczest
nikom walk rewolucyjnych. Spoleczeń-

*two uhonorowało Ich podarunkiem: 
ufundowano stacji czwartą karetkę 
konną oraz zabezpieczono fundusze 
na zakup nieruchomości przy ul. Dłu
giej 83 (Gdańska) dla stacji. Tam też 
przeniesiono cały majątek wraz z 
transportem. I tam mieściła się stacja 
aż do 1952 roku...

Po wyzwoleniu Miejskie Pogotowie 
Ratunkowe zostało reaktywowane o- 
bok Pogotowia PCK i Ubezpieczalni 
Społecznej. W 1952 r. nastąpiła inte
gracja. W tym też roku łódzkie Po
gotowie Ratunkowe otrzymało nową 
siedzibę — przy ul. Sienkiewicza 
137/141.

*  *  *

Dzieje Łódzkiego Pogotowia Ratun
kowego, które 1 grudnia obchodziło 
jubileusz 75 lat, rozkładają się na 
wiele rozdziałów. Teraz chcielibyśmy 
porozmawiać o dniu dzisiejszym i o 
jutrze. O tym, co jest, czego brakuje
i dlaczego brakuje, o tym, co będzie 1 
jak będzie? Te pytania kierujemy do 
dyrektora Łódzkiego Pogotowia Ra
tunkowego — dra ADAMA PABI- 
CHA. I jeszcze jedno. — Kiedy Po
gotowie Ratunkowe zwolnione zosta
nie od obowiązku zastępowania pod
stawowej jednostki lecznictwa m iej
skiego: rejonu?

— Jest to pytanie zasadnicze. Ogól
nie można powiedzieć, że wtedy, kie
dy pion podstawowego lecznictwa o

twartego będzie w  pełni realizował
iwe obowiązki, a społeczeństwo wzy
wało w sytuacjach tego wymagają
cych. Obecnie telefony na stanowis
kach linii 09 działu wezwań dzwonią 
bez przerwy. Pogotowie, które ma za
łatwiać nagłe i ważne wypadki, peł
ni nadal 'rolę pomocnika poradni re
jonowych w ich normalnych obowiąz
kach. Gdy ktoś dzwoni do Pogotowia

dżące bez wytchnienia zespoły do fak
tycznego ataku serca docierają z o- 
późnieniem lub za późno. W intere
sie więc potrzebujących pomocy do
raźnej leży konieczność wzywania 
Pogotowia wyłącznie wówczas, gdy 
wezwanie jest w pełni uzasadnione. 
Dopiero wtedy Pogotowie zapewnić 
będzie mogło otrzymanie naprawdę 
szybkiej pomocy lekarskiej.

NA
RATUNEK !
J prosi o przysłanie karetki do cho
rego, powinien choć przez moment 
zastanowić się nad tym, czy istotnie 
interwencja jest w tym przypadku 
niezbęclna. Wielu wzywających Pogo
towie, chcąc zapewnić choremu szyb
ką pomoc, podaje bardzo często przy
czyny takie, jak: „atak serca, nie
przytomny, silne bóle brzucha, cho
ry konający, krwotok itp”. Nie są to 
wypadki sporadyczne, a nagminne. 
Dziennie jest ich po kilkadziesiąt. 
Zlecenia są przyjmowane, a po przy- 
jeździe okazuje się, że wizyta abso
lutnie nie kwalifikowała się do załat
wienia przez Pogotowie.

Nadmiernie to nas obciąża i jeż

— Ustalone zostało dawno, łe  le
karz Pogotowia Ratunkowego po
winien być specjalistą szczecinie 
wykwalifikowanym. Że od jego szyb
kiej decyzji zależy życie ludzkie. Czy 
możemy powiedzieć, że Pogotowie nic 
Jest już instytucją proszącą o pomoc 
kadrową bez wyboru, lecz stawia wa
runki specjalizacyjne i pod tym 
kątem dobiera kadrę? I jakie są 
warunki pracy tej kadry?

— Aktualnie Pogotowie zatrudnia 
ponad 90 pt*oc. kadry lekarzy na 
tzw. dyżurach. Ciężka 1 specyficzna 
praca oraz istniejący nadal deficyt 
kadry lekarskiej (szybki rozwój pla
cówek służby zdrowia i duże zapo

trzebowanie dla nich na kadrę le
karską), nie stwarzają sprzyjających 
warunków dla etatowego zatrudnie
nia się w Pogotowiu. Minusem są 
też nie uwzględnione możliwości spe
cjalizowania się w doraźnej pomocy, 
ani tzw. podspecjalizacji. Również 
nowe warunki płacy nie uwzględnia
ły możliwości dodatków specjalnych, 
płacenia lekarzom na tzw. dyżurach 
(możliwości takie istnieją tam, gdzie 
Pogotowie zostało włączone do ZOZ
1 istnieje jeden pracodawca), tym sa
mym wyłączony został dla tej grupy 
pracowników dodatkowy bodziec ma
terialny, zachęcający do Jpracy w pio
nie doraźnej pomocy. W tej sytuacji 
Pogotowie jest nadal instytucją pro
szącą o pomoc kadrową,

— Nowoczesno lecznictwo, w tym 
przede wszystkim takie je j reprezen
tacje J a k  pomoc doraźna, opiera swą 
p ra c ę  nie tylko na ludziach, lecz tak- 
żc n a  wyposażeniu w sprzęt. Oczy
wiście sprzęt technicznie doskonały, 
wspomagający pracę lekarza, ułat
wiający diagnozę i przyśpieszający 
ratunek Wydaje mi się, źe łódzkie 
Pogotowie — mimo znacznych postę
pów w tej mierze — jest niedostate
cznie „uzbrojone” w — powiedzmy — 
automatykę...

— Przez długi okres problem wy
posażenia Pogotowia w nowoczesny 
sprzęt techniczny spędza! nam sen z 
oczu.

Aktualnie jesteśmy wyposażeni w 
najnowocześniejszy sprzęt elektroni
czny, służący do szybkiej elektrohar- 
diodiagnostyki oraz elektrokardiote- 
rapil.

\



KORESPONDENCJA z ZAGRANICY

Dalszy ciąg ze str. 1

Zanim jednak po czterech godzi
nach wysiądziemy z ciepłego TU-104, 
•wróćmy myśl'? (błyskawicznie — 
szybciej niż odrzutowy samolot) na 
lotnisko Domodiedowo. Jest to naj
większy port lotniczy Kraju Rad 
■jeden z największych na świecie; 
słynne międzynarodowe Szeremietie- 
wo (gdzie lądują samoloty m. in. z 
Warszawy) wcale nie jest najwię
kszym lotniskiem, choć na pewno 
najbardziej luksusowym. Wiadomo — 
to wizytówka i brama Moskwy.

Domodiedowo natomiast jest lotni
czym gigantem, choć właściwie speł
n ia rolę portu komunikacji wewnę
trznej. Ale też lotnicza komunikacja 
wewnętrzna tego gigantycznego kra
ju  jest równie jak on gigantyczna. 
Dodajmy zresztą, że z Domodiedowa 
startują także samoloty do dalekich 
rejonów zagranicznych — do Dżakar
ty, Hawany, Tokio... Stąd niedawno 
wystartował w swój próbny rejs, no
wy radziecki „pasażer", TU-144. Na- 
razie ten naddźwiękowy kolos, lecą
cy na wysokości 20 kilometrów, kur
suje do Ałma-Aty, w przyszłości la
tać ma ponoć aż do Chabarowska. 
Odległość ponad 6 tysięcy kilometrów 
pokona w trzy godziny.

W Związku Radzieckim w komu
nikację lotniczą inwestuje się bardzo 
dynamicznie. Przy takich ogromnych 
odległościach nie opłaca się inwesto
wać w budowę nowych dróg i linii 
kolejowych dla przewozów pasażer
skich. Stąd ciągle nowości w pasa
żerskim lotnictwie. Już w przyszłym 
roku odbędzie swój pierwszy lot ra
dziecki aerobus IŁ-R6. Samolot po
mieści 350 pasażerów, przy czym dol
ny jego pokład, przeznaczony na ba
gaże, będzie również służył do prze
wozu kontenerów. Aerobus IŁ -88 bę
dzie miał prędkość lotu ok. 950 km/ 
na godz., zasięg — 35 tys. kilometrów.

Normalna sprawa, jeśli zważymy, 
żc „Aeroftot” przewozi dziennie 200 
tysięcy pasażerów, to przeciętnie, bo
wiem w okresie letnim dziennie znaj
duje się w powietrzu ponad 300 ty
sięcy pasażerów. Statystyka roczna 
mówi o 60 milionach pasażerów. Dwa 
razy tyle, ile liczy Polska!

Ale też, jak może być inaczej w 
kraju siedemdziesiąt razy większym 
od Polski. Nie dziwi więc. że bilety 
lotnicze są w ZSRR bodaj najtańsze 
,ria świecie, kosztują niewiele więcej 
.niż kolejowy bilet sypialny II klasy. 
Komunikacja lotnic/.a jest tutaj ko
niecznością i oczywistością I tak ją 
wszvscy traktują. Jak u nas PKS Le
ciałem z Bracka samolotem AN, kur
sującym na trasie Krasnojarsk — 
Brack — Irkuck — Ulan Udie. Krót
ka to trasa. Jakieś półtora tysiąca k i
lometrów. Więc w samolocie atmos
fera jak w „pekaesie”. Ktoś trzyma 
na kolanach koszyk owiązany płót
nem; jakaś studentka z siatką pełną 
książek...

Wróćmy jednak na Domodiedowo. 
Największe lotnisko Kraju Rad poło
żone jest najdalej od miasta. Ponad 
40 kilometrów. Autobusem do Mos
kwy jedzie się stąd półtorej godziny, 
niemal tyle co samolotem z Warsza
wy do Moskwy. Wszelkie wyliczenia

czasu, odległości, biorą w  leb, kiedy 
się człowiek przesiada non stop z au
tokaru na samolot i odwrotnie.

Z Irkucka do Bracka (550 km) — 
około godziny; z Irkucka nad Bajkał 
(70 km) — ponad 2 godziny... I czas 
zaczyna wirować, włączam w hotelu 
telewizor, leci dziennik wieczorny z 
Moskwy, a tu Syberia i głęboka noc...

I jestem — gdzie? W osadce Gu- 
siowka? W miasteczku Nowonikoła- 
jewsk? Czy w ponad milionowym

to dziwne? Skądże. Przecież już Ma
ksym Gorki, patronujący w latach 
dwudziestych czasopismu literackie
mu „Sybirskie ognie” wyczuł tę at
mosferę, surową le"- romantyczną, w 
której rodzą się talenty pisarskie.

Martynow urodził się w Omsku, 
pięćset kilometrów na zachód, ale, 
jak wiadomo, „sto kilometrów nie od
ległość...”. Dziś Martynow z woli tra
dycji „należy” do Nowosybirska.

JERZY WILMAŃSKI

MIASTO
W Z Ł O T E J DOLINIE

Nowosybirsku? Wszystkiego po tro
chu. Nowosybirsk jest tu od lat bez 
mała pięćdziesięciu, przedtem był No- 
wonikołajewsk, a jeszcze przedtem osa
da... Nad wielką rzeką Ob wyrosło 
ogromne miasto, największe miasto 
Syberii. Zaczęto je budować w 1894 
roku w związku z budową transsy
beryjskiej linii kolejowej.

A dziś? Nie chcę, aby to wyliczenie 
zabrzmiało jak kartka z folderu, lecz 
przecież dziś Nowosybirsk to maszy
ny (obrabiarki i sprzęt rolniczy), ele
ktronika, urządzenia precyzyjne, hut
nictwo żelaza i cyny, przemysł che
miczny, skórzany, odzieżowy, spożyw
czy, materiały budowlane, farmaceu
tyczne, tworzywa sztuczne... Wystar

czy?

Pisałem już kiedyś — Syberia ma 
taką skalę, że liczą się tu tylko rze
czy wielkie. Tylko tu mogło powstać 
to żartobliwe porzekadło: „Sto kilo
metrów — nie odległość, czterdzieści 
stopni — nie mróz, sto gram — nie 
alkohol, sto rubli — nie pieniądze".
1 wszystko to prawda, łącznie z os
tatnim. Zarobki są tu wyższe niż w 
części europejskiej — z reguły powy
żej tOO rubli do 200, przeciętnie. 
Plus 40-proc. dodatek za trudne wa
runki 1 premia za wytrzymałość. Po 
każdych pięciu latach automatycznie 
zarobki wzrastają o 10 proc.

Jadąc do Nowosybirska wiedzia
łem, oczywiście, o mieszczącym się 
tu Syberyjskim Oddziale Akademii 
Nauk ZSRR, słyszałem o słynnym 
„Akademgorodku”, ale dopiero z pu
blikacji Moniki Warneńskiej dowie
działem się, jaką kadrę znakomi
tych pisarzy wychowało to miasto.

Lidia Sejfulina, Wsiewolod Iwanow 
(ten od „Pociągu pancernego"), Sier
giej Zatygin — autor głośnego „Bia
łego parowu”, Georgij Marków, no i 
wybitny poeta Leonid Martynow. Czy

„Jak  szeroka Jest rzeka Cisza?
Możcś o tym  od kogo słyszałV 
Prawy brzeg Jest da leki, mglisty.
Ledwie św iatła w idać we mgle.
A my pojedziemy na wyspy 
Czy wiesz, że tam wyspy su dwie?
A jak  długa jest rzeka Cisza?
Możcs o tym  od kogo słyszał?”

Widziałem rozlewiska Angary z o- 

kna samolotu, złotozieloną tajgę i 

błękitne plamy rzeki, która już wła

ściwie rzeką być przestała. W okoli

cach Bracka rozlewa się w ogromne 

„brackie morze”, a na południe od 

Irkucka płynie wśród gór szerokim 

wąwozem doliny od Bajkału, skąd 

bierze początek... „Jak szeroka 

jest rzeka Cisza?”. Nie wiadomo, ta

kich rzek toczących wolno wody 

wśród gór i równin jest tu dużo — 
Angara, Ob, Irtysz, Jenisej... Ale le

cąc TU-104 na wysokości 10 tysięcy 

metrów widać tylko biały kożuch 

chmur i przeraźliwy błękit nieba. 
Gdzieś w dole padają deszcze, kłę
bią się rzeki i szumi złotozieloną taj
ga zawiewa śnieg, a tu, w górze, je
dnostajny szum silników i ludzie o- 
szołomieni warkotem i awiomarinem.

Na jednym z lotnisk chcę kupić w 
punkcie rńedycznym fiolkę awiomari- 
nu, który tu nazywa się aeron. Nie 
mam drobnych (fiolka kosztuje sie
dem kopiejek), „diewoczka" nie ma 
także drobnych, aby m i wydać bilon 

z dwu rubli.

—  Bierz, towarzyszu — mówi — 
dobrej podróży, czeka cię daleka dro- 

«a.
Ludzie są tu życzliwi i bezpośred

ni, nikt się nie „sadzi”, zda się,, że 
żvjemy w jakiejś wielkiej rodzinie. 
W hotelowym hallu zapalam naszego 
„Sporta”, stojący obok dryblas spo
gląda na opakowanie i pyta:

—  Innostrannyje?

•— D a  — mówię — lnnostrannyje.

—  Tak daj zakurić.
A potem kupuję w hotelowym bu

fecie butelkę „suchowo wina", stoją
cy obok czarniawy czterdziestolatek
o południowej urodzie przygląda się 
zakupowi z wyraźną dezaprobatą.

— Ono płochoje — mówi. — Na
zywam się Woskanian Maisko z m ia
sta Diliżan w Armenii, Mam w poko
ju  najlepsze wino świata — armeń
skie. Chodź, popróbujesz..

W ten sposób poznaję międzynaro
dowego sędziego piłkarskiego. Jeśli 
go kiedyś zobaczę na ekranie telewi
zora, zawołam: „But’ zdarow Woska
n ian”.

Ale dość dygresji. Jesteśmy w No
wosybirsku. Pogoda zrobiła się nieco 
łaskawsza — trochę słońca wychynę
ło zza chmur, kiedy przez most na 
rzece Ob pędziliśmy w tajgę nafasze- 
rowaną laboratoriami, salami wykła
dowymi, blokami mieszkalnymi. ,.A- 
kademgorodok” — słynne na cały 
świat miasteczko naukowe. Jakie tam 
zresztą „miasteczko"? Miasto po pro
stu. Opisane na wszystkie strony. 
Słynna „Złota Do lina’. Teraz, jesie
n ią jest naprawdę złota od zżółkłych 
modrzewi i brzóz. A wśród tych 
drzew setki bloków, pawilonów, in
stytuty naukowe, domy. akademickie..

Nie sposób ogarnąć ogromu tego 
miasta schowanego wśród drzew. 
Parę domów — i złota ściana lasu. 
Dwieście metrów dalej znów jakiś 
pawilon handlowy i ściana lasu. I 
znów — trzy bloki mieszkalne — i 
ściana lasu... Mówią, że jest tu spe
cjalny mikroklimat. Ale oprócz wa
lorów klimatycznych jest tu mikro
k lim at psychiczny. Wielkie miasto u- 
czonych zbudowane w tajdze, która 
stała się gigantycznym parkiem. M ia
sto w parku, odwrotnie niż bywa 
&ózie indziej na świecie — tam par
k i są w miastach.

Tajga poprzecinana asfaltem sze
rokich jezdni. Obok betonowe pasma

dla rowerów. Na balkonach rowery; 
Setki rowerów. Z domu do instytutu 
jeździ się rowerami. Dla zdrowia, dla 
relaksu, dla kondycji fizycznej.

„Akademgorodok” — Złota Dolina
— tajga, która stała się parkiem. A 
że do Moskwy daleko? Gdzie tam 
daleko? Niecałe cztery godziny po
dróży! Pare samolotów dziennie od
latuje do stolicy z lotniska w Nowo
sybirsku.

Blisko — daleko. Wszystko to ta
kie względne. W czasie wojny Nowo
sybirsk byl strasznie daleko od fron
tu, przeniesiono tu wiele farbyk z 
przyfrontowej lub zagrożonej strefy. 
Odgłosy wojny nie docierały do No
wosybirska, nie gasły nocami świa
tła, nie wyły syreny alarmowe, nie 
brzmiały detonacje wybuchów... A 
jednak docierały tu przecież — jak 
do każdego zakątka Kraju Rad — 
skutki wojny, zbierała ona swoje tra
giczne, krwawe żniwo także i w No
wosybirsku.

W  centrum miasta monumentalny 
pomnik z białego kamień a Na czo-

* łowej płycie tysiące nazwisk; .Jefi- 
mow, Pietrow, Bagarian, Lomow, Kra- 
snow, Luków, Striełkin, Atanasow... 
Szeregi nazwisk Sybiraków znad 
Obu... Ponad 30 tysięcy miesz
kańców Nowosybirska oddało swoje 
życie- w latach ostatniej wojny. I dziś
— mróz czy zawieja — na placu 
przed pomnikiem młodzi pionierzy, 
wnukowie tamtych poległych bohate
rów, pełnią honorową wartę.

Jest październik — w Nowosybir
sku pada mokry śnieg. Pogoda się 
znów popsuła, nadchodzi zima. Jak do
brze pójdzie, jeszcze dziś polecę dalej 
w tej szalonej, pośpiesznej podróży. I 
trochę żal, że nie mogłem trasą trans
syberyjskiej kolei wlec się niespiesz
nie przez jesienną równinę Syberii, 
m ijać maleńkie stacyjki, osady, wskroś 

złotozielonej tajgi...

Czas na strzemiennego. Choć' właś

ciwie nie trzeba — Syberia uderza

do głowy i odurza jak wino.

Fot. Janusz Kupiecki

W  tej sytuacji — kiedy poprawiło 
się wyposażenie techniczne — daleko 
pozostała w tyle baza lokalowa i 
środki transportu. Aktualne warun
k i lokalowe — ogromna ciasnota — 
nie pozwalają na wprowadzenie no
woczesności technicznych do szeregu 
stanowisk pracy, jak np. Biura Wez
wań. Dalsza, planowana na lata przy
szłe, modernizacja stacji stworzy wa
runki dla dalszego wprowadzenia po
stępu technicznego w samym budyn

ku.
Innym problemem jest transport. 

Karetka w chwili obecnej przestaje 
ju ż  być wyłącznie środkiem trans
portu, a coraz częściej staje się m iej
scem działania zespołu, miejscem 
walki o życie Zwiększająca się ilość 
różnorodnego sprzętu w wyposażeniu 
zespołu wyjazdowego stwarza pilną 
konieczność jak najszybszego odda
nia do dyspozycji Pogotowia karetek 
w pełni przystosowanych do pełnie
nia takiej roli.

— Ze szczególnym zadowoleniem 
odnotowujemy wykonanie postulatu o 
upowszechnienie umiejętności niesie
nia pierwszej pomocy w nagłych wy
padkach przed przybyciem lekarza. 
Czy pan Dyrektor uważa, żc Pogoto
wie jest w stanie przygotować nic 
tylko poszczególne grupy zawodowe, 
lecz całe społeczeństwo do merytory
cznego reagowania na wypadki przy 
pracy, na zatrucia, katastrofy drogo
we i temu podobne zagrożenia życia 
J zdrowia ludzkiego?

— Wvchodząc naprzeciw zapotrze
bowaniu społeczeństwa zorganizowa
no eksperymentalnie w roku 1973

przy Stacji Pogotowia Ratunkowego 
m. Lodzi tzw. „Szkoły Ratownictwa”. 
Jedyna tego rodzaju placówka w kra
ju i Europie wschodniej. Szkoła ta 
miała za zadanie przygotowanie spo
łeczeństwa do umiejętnego postępo
wania w stanach nagłego zagrożenia 
życia. Została wyposażona w nowo
czesny, unikalny na nasze możliwości 
sprzęt, aparaturę, materiały szkole
niowe i filmy.

Po okresie eksperymentalnym, tak 
należy określić czas od powalania 
szkoły do chwili obecnej, w wyriiku 
uzyskanych doświadczeń ustalono, że 
cały wysiłek należy włożyć w szko
lenie udzielania pomocy w nagłych 
wypadkach przez lekarzy medycyny, 
lekarzy stomatologów, średni perso
nel medyczny, inne grupy zawodowe 
których przedstawiciele z racji swej 
pracy z reguły jedni z pierwszych 
znajdują się na miejscu wypadku 
(pracownicy MO, Straży Pożarnej, 
BHP itp.) oraz nauczycieli zawodu in- 
struk‘«irów szkolących drużyny me
dyczno-sanitarne. Pod tym kątem o- 
pracowany został odpowiedni pro
gram szkolenia dla wymienionych 
grup. Natomiast szkoleniem maso
wym powinien nadal się zajmować 
PCK.

Pragnę jeszcze dodać, Iż zapotrze
bowanie na tę formę szkolenia prze
szło nasze najśmielsze oczekiwanie, 
bowiem mamy zgłoszenia z całego 
kraju. Liczymy na pomoc niektórych 
zakładów pracy i instytucji przy uzu
pełnianiu sprzętu w szkole, naprawie 
i regeneracji tegoż sprzętu i apara
tury, regeneracji i kopii filmów bar

dzo unikalnych, gdyż to, co robimy 
procentuje dla nas wszystkich, a jest 

niewymierne.

— Jesteśmy zdania, żc lekarz Po
gotowia powinien być szczególnie u- 
przywilcjowany. Jego czujność (tu 
mani na myśli Wasze hasło „ktoś nie 
śpi. aby spać mógł ktoś") iest — pro
szę mi darować porównanie- czujnoś
cią zająca śpiącego pod miedzą. 
Wiem, że taki człowiek godzi się

czuwać w warunkach zmęczenia po 
całodziennej pracy. Czy może być do
statecznie czujny w sensie nie bu
dzenia. lecz reakcji na objawy choro
bowe? Przecież Pogotowie powinno 
działać na zasadzie czujności straży 

pożarnej.
— Lekarz Pogotowia przychodzi na 

dyżur po swojej etatowej pracy i po 
dyżurze idzie ponownie do pracy. 
Zmęczenie psychofizyczne na pewno

Fot. Archiwum

więc występuje, tym bardziej że w 
czasie swojej pracy ma on stale do 
czynienia z tym, co dla człowieka jest 
najdroższe — z jego zdrowiem i ży
ciem. 1 tu wrracam do uwagi uczynio
nej poprzednio na temat niemożli
wość wypłacania lekarzom na dyżu
rach tzw. dodatków specjalnych. Po
zwalałyby one wynagradzać dodatko
wo np. za dyżury przy niepełnej ob
sadzie kadrowej, w sytuacjach awa
ryjnych czy przy wpływie nadmiernej 
ilości zgłoszeń. Pozwalałyby też karać 
za uchybienia nieprzyznaniem dodat
ku. Dodatki takie powinny być przy
znawane za przepracowany miesiąc z 

dołu.

W  obecnej ilości zgłoszeń wpływa
jących do stacji z wezwaniem karet
ki pogotowia, porównanie nas do stra
ży pożarnej wydaje się nam tak bar
dzo futurologiczne, że wprost nie do 
przyjęcia. I my chcielibyśmy posia
dać zespoły czekające na wezwanie i 
w pełni wypoczętą kadrę, jaka była
by wówczas szybkość i skuteczność 
działania!

— Widzę, ie to pytanie powinnam 

zarezerwować do Związków Zawodo

wych i resortu. Sądzę, że te instytu

cje znają sytuację Pogotowia nie od 

dziś i powinny starać się o udosko

nalenie jego funkcjonowania pod 

każdym względem. Tego żjczymy Pa

nu i całej załodze.

Rozmawiała: 
ZOFIA TARNOWSKA



LEKCJA LITERATURY “ I
Jest w twórczości Leśmiana kilka 

•wierszy, będących ciekawym stopem ty
powych oraz wyjątkowych w jego do
robku tematów i sposobów ich poetyc- 
ckiej realizacji. Zatrzymajmy się nad 
jednym z nich, noszącym tytuł „Trupię- 
gi”.

Pierwsza część utworu jest jakby defini
cją pojęcia występującego w tytule. Poe
tycka informacja podana została w czasie 
teraźniejszym, ale tylko po to. by pod
kreślić obowiązujący wśród pewnej gru
py społecznej powszechny i powtarzają
cy się zwyczaj pochówku zmarłego. To
też umierający, o którym opowiada nar
rator, nie jest jakimś konkretnym czło
wiekiem, wyposażonym we wskazane 
przez poetę indywidualne cechy — jest 
typem wyabstrahowanym reprezentan
tem pewnej zbiorowości ludzkiej.

Narrator przedstawia notatkę, która 
jest zapisem nie jednej, konkretnej, a 
wielu obserwacji. W obu składających 
się na analizowany ustęp zdaniach wie
lokrotnie złożonych spotykamy ten sam 
schemat przyczynowo-skutkowy: kiedy 
coś ma miejsce — to taki jest tego e- 
fokt. „Kiedy nędzarz umiera", to rodzi
na stara się dla niego o trupięgi; kiedy 
go już w nie obuje — to płacze. Nar
rator występuje więc tutaj w roli ob- 
iorwatora badacza.

Czy jednak pierwszy, graficznie wy
dzielony, fragment „Trupięgów” jest 
tylko i wyłącznie relacją, rejestrem fak
tów ułożonych wzdłuż osi: przyczyna — 
skutek? Zara? na wstępie spotykamy 
sugestywny obraz — Scenkę. Gdy nę
dzarz umiera, a więc gdy jeszcze zmaga 
się ze słabością, „śmierć swoje proso 
sypie mu na przynętę, by w trumnę 
szedł boso”.

Co to znaczy? Opowiadający sugeruje 
nam, że proces ludzkiego umierania ma 
nie tylko jednego bohatera — człowie
ka. Drugim, równie ważnym, jest 
śmierć.

Przytoczone wyżej zdanie, to obraz 
scenki myśliwskiej, to mające stary 
słowiański rodowód polowanie na ptac
two siecią, z przynętą w postaci ziar
na. A więc umieranie to swoista gra — 
o przewagę, o zwycięstwo jednej ze 
stron, w tym wypadku oczywiście 
śmierci. Jest to zatem już nie — jak 
poprzednio — zapis taktu, a jego inter
pretacja, ujawnienie rozumienia indy
widualnego, prywatnego, nie mającego 
statusu obiektywnej prawdy.

Lecz na tym nie koniec. Scenka wa
bienia przez śmierć człowieka na zgon 
ma charakter symboliczny. Opalizuje 
kilkoma nakładającymi się na siebie 
znaczeniami, z których każde ma te sa
me prawa bytu i akceptacji przez czy
telnika.

Śmierć nęci ziarnem człowieka ubo
giego. Ten, ponieważ byl bosy, był nę
dzarzem, uległ wizji sytości. Choć nie 
zostało to powiedziane wprost, leoz wy
nika 7. dalszego toku wypadków, że u- 
mierający „poszedł" na przynętę. Sta
rym słowiańskim obyczajem było zaopa
trywanie grobu w pożywienie dla du
szy zmarłego, właśnie w zboże. Umiera
nie nędzarza w „Truplęgach” „dzieje 
się” więc na dwóch planach: „interpre
tującym" planie polowania i „faktycz
nym” obyczaju słowiańskiego pochowku.

Ale to tylko jedna możliwość odczyta
nia. Przecież „Bóg”, „zboże", „bogac
two" to ta sama rodzina wyrazów. Sym
bol śmierci nęcącej zbożem nędzarza (w 
grę wchodzi tu nie tylko ubóstwo ma
terialne) może, choć nie musi (to funk

cja symbolu) sugerować wabienia i ule
ganie umierającego człowieka wizji 
Boga — „bogactwa” w lepszej pozaziem
skiej rzeczywistości.

A i to nie koniec. „Umieranie” dzie
je się oprócz planu polowania i po- 
chowku, także chyba na planie — tań
ca.. Juź obraz „grającej” z człowiekiem 
uczłowieczonej śmierci przypomina 
słynny średniowieczny danse macabre. 
A przecież podsypując ziarno polowało 
się na ptactwo, między innymi na Łu

bianą i powszechną przepiórkę. W Ja
kimś związku z tym faktem pooostaje 
powstanie rejestrowanego do dzisiaj w 
folklorze tSńca, już tylko jako weselne
go, zwanego „Przepióreczką”, w którym 
pan młody gonił i chwytał swą wybra
ną. Znamy chyba wszyscy — dzięki 
Żeromskiemu — pierwszy wers pieśni 
ludowej: „Uciekła mi przepióreczka w 
proso...” W wierszu Leśmiana spotyka
my tę samą parę rymów: proso — bo
so. I śmierć też stara się pochwycić wy
branego, tyle, że na zgon. A więc czę
ste u Leśmiana zderzenie przeciwieństw, 
paradoks wzbogacający nasze refleksje 
o ludzkiej egzystencji: poeta zdaje się 
sugerować, że taniec śmierci, to za)razem 
tan weselny i odwrotnie.

Śmierć to tylko czy aż połączenia 
się z bóstwem; osiągnięcie niebiańskie
go „bogactwa" — to unicestwienie. Mo
żliwości interpretacji tego poetyckiego 
obrazka — scenki jest zresztą wiele, 
symboliozny jego charakter zapewnia 
absolutną otwartość, nieskończoność do
mniemań.

Zwróćmy uwagę, że i w pozostałych 
partiach wiersza spotykamy charaktery
styczne, kreujące symbol, unikanie jed
noznaczności. Rodzina korzysta „z swej 
ofiarnej rozpaczy”, by obuć zmarłego. 
Ofiarna może znaczyć i „ofiarna" (goto
wa do poświęceń) i „ofiarująca”. W tym 
przypadku, co znowuż było jego zwy
czajem, „wraca" Leśmian do pierwotne
go znaczenia słowa: ofiarny, to „ofiar
ny'’, bo „ofiarujący".

I jeszcze jeden zwrot: trupięgi po
trzebne są „na wieczność, bo zbyt jest 
ciernista”. Wieczność ciernista? Jeżeli to 
ładne, to i równie banalne. Co Innego 
— „na wieczność ciernistą”. Mamy tu 
odwołanie się do zwrotu: „na drogę”. 
Wieczność to tyle, co podróż, w której 
się bywa, to zarazem miejsce, jak i 
okres czasu. Konsekwencją tej wielo
znaczności jest znowuż sugerowany tyl
ko ciąg egzystencjalnych refleksji.

Symboliczność to autorskie dochowa
nie wierności samemu sobie. Również 
dla Leśmiana typowa była także i w 
tym wierszu obecna — swoista „ludo
wość". Spożytkowanie w „Trupięgach” 
niepochwytnych w kołysce, „odwiecz
nych” słowiańskich obrzędów i obycza
jów: pochowku, polowania, tańca, to 
sięganie po najpierwotniejsze gesty 
człowieka, a nie żadna „chłopomania” 
czy regionalizm. Ludowość Leśmiana

polega na poszukiwaniu „pierwszych",
podstawowych, wiecznie aktualnych za
chowań i czynów, będących świadect
wem zmagania się człowieka ze swoim 
losem. Owe poszukiwania toczą się w 
aurze ludowych wierzeń i baśni, w 
świecie rozpoznawanym przez czytelni
ka, jako świat ludowy — choćby dzię
ki odpowiedniej stylizacji językowej i 
obecności ludowego bohatera.

W „Trupięgach" owa stylizacja Języ
kowa Jest dyskretna, to ledwie słownic

two odbierane Jako ludowa (truplęgl,
mitręga, cudaczny). Spotykamy też cie
kawy przypadek akceptacji „przepisa
nych" zachowań, stanowi go zapowiedź 
przechadzania się po obłokach „do trze
ciego razu” (do trzech razy sztuka).

Ciekawym, a zarazem najważniejszym 
elementem ludowości w „Trupięgach” 
jest bohater ludowy. Występuje on tyl
ko w pierwszym, opisowym fragmencia 
wier&za. To przede wszystkim umiera
jący, członek świata gestów pierwot
nych. Także narrator jest „krewnym” 
zmarłego i jego rodziny. Świadczy o 
tym wyraźny ton nie tylko współczucia, 
ile współodczuwania oraz traktowanie 
zmarłego z właściwym dla tego „świa
ta" spokojnym humorem, dystansem ży
wych przekonanych o nieunitanionoścl 
— więc: konieczności — końca. Rodzi
na zdobywa trupięgi — „grosz trwoniąc 
ostatni dla nóg niedołęgi”, po czym 
„stroi” go w owe ,.zbytki żebracze".

Ludowy bohater, ludowy narrator — 
to częsty schemat wierszy Leśmiana. 
Ale „Trupięgi” są także utworem „nie
typowym”. Aktorzy scenki stanowiącej 
pierwszą część wiersza są nędzarzami, 
ludźmi ze społecznego marginesu; świa
dectwem, „esencją" ich upadku są owe 
żałosne trupięgi. Bohaterowie Leśmia
na to najczęściej reprezentanci „ludu", 
obywatele „pierwotnego” świata — a 
zarazem nędzarze.

Nie ma tu jednak punktów wspól
nych z postaciami z twórczości skaman- 
drytów; „ludowy" i „nędzarz” nie zna
czy tu „przeciętny”, „jeden z wie
lu”.. Wręcz odwrotnie, Leśmianowski 
„człowiek z dołu” nie jest szary i zwy
czajny, bowiem jako Jednocześnie „czło
wiek pierwotny” reprezentuje wartości 
wyjątkowe, najcenniejsze, bo „pierwot
ne”. Te, które są niezbędne w artysty
cznej kreacji — przecież stylizacja nar
ratora na ludowego „pleciugę" jest ma
nifestacją przekonania, że twórczość, jak 
było „pierwotnie”, w fazie bezimiennego 
autorstwa, musi nieść treści wspólne dla 
całej wspólnoty, czerpiące z wizji ludo
wego kosmosu, Pierwsiza część „Trupię
gów realizuje istotny dla przekonań 
autora schemat' bohater ludowy jego 
wierszy to jednocześnie nędzarz — jego 
„krewnym" jest narrator.

Narrator utworów Leśmiana najczę
ściej „zgadza się” z podmiotem autor
skim (przedstawicielem autora w tek

ście literackim), ale prawie nigdy nia 
„wychyla się” zza niego. A w „Trupię
gach”? W drugiej części wiersza pod
miot autorski „odsuwa" tożsamego z nim 
narratora i zaczyna mówić do siebie, we 
własnym imieniu. „Ja — poeta” : arcy- 
rzadki to gest Leśmiana. To wyjątko
we „ja” zostanie zresztą powtórzone, 
ujawniając przy tym swą genezę: „Ja 
— gniewny”.

Pierwszy, „narracyjny" fragment wier- 
»za jest układem odniesienia dla wynu
rzeń lirycznych „Ja” autorskiego. Zna
lazł się w utworze po to, by podmiot 
autorski utożsamiając się z bohaterem 
ludowym — nędzarzem mógł dosadnie i 
w oparciu o określone zaplecze kultu
rowych gestów powiedzieć coś o sobie. 
Nie tylko więc „ja” tworzące identycz
ne jest i  narratorem, także podmiot 
autorski — narrator utożsamia się z nę
dzarzem — bohaterem ludowym. Owa 
tożsamość to rzadka u Leśmiana oś 
konstrukcyjna całego utworu.

Ewenementem jest także wyraźny ry* 
autobiograficzny w wyznaniach pod
miotu. Słowa: „Ja — poeta, co z nę
dzy chciałem się wymigać, Aby śpiewać 
bez troski i wieczność rozstrzygać, Gdy 
mnie w noc okradziono, drwię z ziem
skiej mitręgi" — mogą być, choć nie 
muszą, świadectwem stanu poety — no
tariusza po katastrofie finansowej, spo
wodowanej przeiz jego dependenta. O- 
kradziony poeta, więc nędzarz, ma tę 
pewność, co i „ludowy” umierający, że 
nie powędruje w zaświaty boso, że do
stanie swoje trupięgi. Jedyna różnica, 
to fakt, że trupięgi poety już czekają 
w zaświatach, jako „dar kochanki” lub 
„wrogów chytra zapomoga” (może na
leży domyślać się „uszycia butów”).

Oznaka najdotkliwszej nędzy, symbol 
najgłębszego upadku biedaka, stają się 
trupięgi dystynkcją i wartością zmarłe
go. Poeta obiecuje przechadzać się w 
owym trumiennym, dziadowskim „obu
wiu” przed boskim obliczem, w zaświa
tach, „po obłoków grzbiecie” (znowu 
obrazek stylizowany w zgodzie z wyo
braźnią ludową) — po wielekroć: „i raz 
jeszcze — 1 nieraz”, tam i z powrotem 
— „chełpliwie". Ba, przyrzeka on tu
pać na Boga — właśnie tymi trupię- 
gami — jeżeli ten, „wzgardzi mną, jak 
nicością, obutą zbyt licho”.

Nieważne czy i co będziemy rozumieć 
przez trupięgi, traktowane jako sym
bol. Istotne, że „nędzny” człowiek, zwa
biony przez śmierć symbolicznym zbo
żem, zamierza spierać się z Bogiem o 
szacunek dla jego nędzy — szeroko, nie 
wyłącznie materialnie, rozumianej. W 
akcie gniewnej ludzkiej dumy postana
wia poeta — człowiek, byt skończony, 
wymóc na bycie nieskończonym — Bogu, 
szacunek dla tragizmu ludzkiej egzy
stencji.

„Trupięgi”, jak 1 inne „zagrobne” 
wiersze z tomiku „Napój cienisty”, lo
kują się w nurcie egzystencjalnym poe
zji Leśmiana. W wierszach tych Bóg nia 
jest juź przedłużeniem człowieka, prze
staje być marzoną możliwością. Życiu 
„tam”, przeciwstawione jest życie „tu
taj”. Człowiek sprzeciwia się Bogu, nia 
znajduje w niebiańskim, szczęśliwym 
wiecznotrwaniu rekompensaty za ziem
ską, nędzną doczesność. W umieszczanej 
w wypisach szkolnych „Urszulce Kocha
nowskiej” bohaterkę wiersza spotyka w 
niebie rozczarowanie, nie udaje się jej 
bowiem w pełni odtworzyć tam rzeczy
wistości ziemskiej. W „Trupięgach" 
prawdziwą i jedyną wartością zmarłe
go są w niebiosach ziemskie trupięgi 
— atrybut ostatecznej doczesnej nędzy: 
tutaj powód dumy, przyczyna nobilita
cji.

W ostatnim pośmiertnie wydanym 
tomiku, w „Dziejbie leśnej”, bohater 
wierszy Leśmiana spokornieje tragicz
nie, wołając w jednym z najbardziej 
dramatycznych utworów:

„Boże,, odlatujący w obce dla nas
strony,

Powstrzymaj odlot swój —
I  tul z płaczem do piersi ten wiecz

nie skrzywdzony, 
Wierzący w Ciebie gnój!”

W „Trupięgach” poeta świadomie u- 
tozsamiający się z „nędzarzem” dumnie 
i gniewnie domaga się od Boga — by
tu nieskończonego — respektu i posza-< 
nowania dla trupięgów, dowodu hero
icznego pogodzenia się człowieka z tra
gizmem jogo skończonej egzystencji.

WIESŁAW PUSZ
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BOLESŁAW LEŚMIAN

Zygmunt Fijas urodził się 28 czer
wca 1910 roku w Nowym Sączu. Stu
diował w Krakowie; tam też miesz
kał jeszcze jakiś czas po wojnie, 
przenosząc się na stałe do Lodzi w 
1946 roku. Naszemu miastu pozostał 
zresztą wierny do dnia dzisiejszego.

Zadebiutował na łamach prasy ja 
ko satyryk w 1933 roku. Drukował 
także bezpośrednio po wyzwoleniu, 
ale jego pierwsza samodzielna książ
ka ukazała się dopiero w 1954 roku. 
Był to „Portret z sera”, wydany na
kładem S W. „Czytelnik” w ramach 
Biblioteki Satyry (nb. wznowiony już 
w  cztery lata później). Książka za
wierała utwory, będące małymi for
mami literackimi ze szlifem humory
stycznym (humoreska, groteska, żart 
literacki), powstałe w latach 1945— 
1953. Następna większa pozycja to 
zebrane utwory trzech cykli („Piąte 
przez dziesiąte”, „Kazania na niedzie
le i święta”, „Z księgi urlopowej”) 
oraz — tak nazwane przez autora — 
„Próbki bez wartości", pod wspólnym 
tytułem; „O szkodliwości kominów”.

6

(Wydawnictwo Łódzkie 1964). Kolej
ny zbiorek m iniatur literackich Fija
sa wydaje „Czytelnik” w dwa lata 
później — „Z notatnika prowincju
sza”, a w 1970 roku Wydawnictwo 
Łódzkie proponuj® czytelnikom naj-

próbki poetyckie 1 dramaturgiczne 
Fijasa, znajdujemy bowiem (w zbio
rze „Z notatnika prowincjusza”) wier
szowaną retorykę, a także formy, 
które określić można mianem — ab
surdów poetyckich; jeśli zaś chodzi

ZYGMUNT FIJAS
obszerniejszy zestaw humorystycz
nych opowiadań tego autora „Twarzą 
do tyłu” ; warto dodać, że książkę tę 
wzbogacił przerywnikami (a także za
projektował obwolutę) Stanisław Ibis- 
-Gratkowski. Wreszcie ostatnia, z do
tychczas wydanych pozycji Zygmunta 
Fijas, przypominająca swą zawar
tością poprzednie książki, to zbiór 
grotesek pt. „W krainie majaczeń”, 
który wydrukował w 1972 roku war
szawski „Czytelnik”. Jak zatem w i
dać — a dodać by należało jeszcze 
wiele pojedynczych utworów Fijasa 
publikowanych często w prasie, m.in. 
w łódzkiej „Karuzeli” — dorobek 
twórczy tego autora jest bogaty, a 
jego groteski i humoreski zajmują w 
samych tylko wydaniach książkowych 
prawie tysiąc stron druku.

W twórczości Zygmunta Fijasa wy
suwa się na plan pierwszy wierność 
autora pewnemu typowi wypowiedzi 
literackiej; ale Jednocześnie zwraca 
uwagę to, że wypracowywany przez 
Fijasa model sylwetki „pisarza hu
morysty” zawiera w sobie różnorod
ne bogactwo odmian uprawianych ga
tunków. Mamy w tych książkach do 
czynienia z szeroką gamą sposobów 
literackiego wysławiania: poczynając 
od opowiadania humorystycznego i 
anegdoty, poprzez satyrę, pastisz czy 
humoreskę, aż po „czystą” groteskę. 
Osobnego wyliczenia domagają się

o dramaturgię w wydaniu Fijasa, to 
umieścić ją by należało na granicy 
parodii i teatru (miniaturowego, 
rzecz jasna) rozrywki, czego przykła
dem może być chociażby „dramat ra
diowy” (jak twierdzi autor w podty
tule), zamieszczony w książce „Por
tret z sera". Zresztą podtytułów jest 
u Fijasa sporo — chce on jak gdyby 
dookreślić w ten sposób swoją wypo
wiedź, zalegalizować formułę, w któ
rej wyraża taką czy inną myśl. Ma 
to także swoje dobre strony, bowiem 
potrafi niejednokrotnie przykuć uwa
gę czytelnika do którejś z małych ca- 
łostek literackich wzbudzając szcze
gólną ciekawość: tak właśnie bywa 
w  wypadku znakomicie spreparowa
nej parafrazy z „Odysei” Homera (tom 
„Twarzą do tyłu”), który to fragment 
dostrzega każdy, nawet li tylko kart
kujący książkę. Skoro już mowa o 
pojedynczych przykładach, warto 
wspomnieć o dowcipnym zestawieniu 
dokonanym przez Fijasa w pierwszej 
książce (a warte jest to uwspółcześ
nienia!) i opatrzonym tytułem „Ulice 
Wielkiej Łodzi’, które szczególnie 
dla mieszkańców naszego miasta ma 
swoisty wydźwięk.

W typie pisarstwa reprezentowa
nym przez Zygmunta Fijasa do ran
gi najistotniejszego problemu urasta 
sprawa tematyki. Jak wiemy, autor 
„Portretu z sera” wydawał swoje

książki w różnych okresach politycz- 
no-światopoglądowych, stąd też nale
żałoby przypuszczać, że taki dobór 
tematów, jaki znajdujemy na kartach 
pozycji książkowych Fijasa był suge
rowany istniejącą sytuacją. Być może 
w istocie ta ostatnia nie pozostawała 
ibez wpływu na działanie pisarza o 
takim profilu twórczym, ale lektura 
jego dotychczasowego dorobku wska
zuje na to, iż wymienność zagadnień, 
szeroki wachlarz tematów jest dla 
Fijasa czymś charakterystycznym. 
Odnosi się wrażenie, że niezwykle 
lotny umysł pisarza nie mieści się w 
ramach takiej samej, czy nawet zbli
żonej, koncepcji tematycznej. (Poza 
tym, brak ścisłej ciągłości w zakresie 
podejmowania zagadnień znajduje 
swe odbicie w niuansach stylistycz
nych poszczególnych utworów). Autor 
„O szkodliwości kominów” czerpie 
sporo z codziennych obserwacji, da
jąc niejednokrotnie zdeformowany o- 
,braz społecznych (i prywatnych) wy
naturzeń, które głęboko zakorzeniły 
się w glebie „normalnego” życia. Dar 
bystrego postrzegania wielu drobiaz
gów codziennej egzystencji Polaka 1 
•umiejętności oryginalnej transforma
cji tychże w kształt utworu literac
kiego, ułatwia Fijasowi korzystanie z 
tej przebogatej, a jednocześnie auten
tycznej i wiarygodnej, bazy tematy
cznej. Specyficznym jej odłamem jest 
„kuchmistrzostwo” pisarza — Fijas, 
nie ukrywając tego w żadnej ze 
swych książek, jest zafascynowany 
sztuką kulinarną i potrafi — na 
płaszczyźnie literackiej —  wydobyć z 
tej kobiecej domeny wiele elementów
o dużym ładunku humorystycznym. 
Znajomość wielu dziedzin życia, jak 
■również życiowe doświadczenie pisa
rza, pozwala mu eksploatować także 
,inne, nie pozbawione zabarwienia 
humorystycznego, zakresy ludzkiego 
działania. Pozwala sobie również ten 
świetny satyryk na drwinę z samego 
siebie, a momentami 1 na cienką au-

tokrytykę — wydawca Jego drugiej 
książki zwrócił uwagę czytających na 
wyimaginowany rysopis Fijasa, przez 
samego autora sporządzony, umiesz
czając go na obwolucie „O szkodli
wości kominów", Osobną zaś wylę
garnią pomysłów autorskich jest od
woływanie się do własnych niedaw
nych przeżyć estetycznych, for
mułowanie przejrzystych aluzji 1 
przeprowadzanie oryginalnych prób 
wartości — część utworów Fijasa to 
■reminiscencje z lektur, efekty zet
knięcia z dziełami sztuki, ustosunko
wania do różnych przejawów życia. 
W tym wszystkim pomaga Fijasowi 
nie tylko błyskotliwa inteligencja, 
znaczna kultura literacka i wybitna 
wrażliwość, ale także oczytanie, zna
jomość kultury antycznej, posługiwa
nie się fragmentarycznie) językami 
obcymi, wreszcie — warsztat pisarski 
ina wysokim poziomie, co jest bez wą
tpienia zasługą pracy nad sobą.

Zresztą w przypadku Zygmunta Fi
jasa bezspornym tego dowodem jest 
jego sprawność myślowa i pisarska. 
Jest to satyryk z prawdziwego zda
rzenia, potrafiący budować kaskadę 
humorystycznych zwrotów i skoja
rzeń, operujący z równą swobodą ko
ronkową polszczyzną, co żargonem 
środowiskowym. Niebanalne ujęcie 
.tematu, liryczny humor, subtelną sa
tyrę, zaskakującą pointę — to wszy
stko można znaleźć w licznych grote
skach autora „W krainie majaczeń”. 
A dodać trzeba, że w twórczości Zy
gmunta Fijasa podstawową koncep
cją wypowiedzi literackiej jest kon
sekwencja wobec przyjętego założe
n ia realizacji pomysłu. Ten atut czy- 
■nl utwory zrozumiałymi i interesują
cymi nawet dla niewyrobionego czy
telnika.

KRZYSZTOF DRZEWIECKI
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Cukier w życiu lak chleb i sól.
Co dnia sypiemy do kawy, herbaty, 

mieszamy, nie liczymy łyżeczek i 

gramów.
Jeden burak waży od 410 do 7a0 

gramów. Dla prostszego rachunku: 
burak o wadze jednego kilograma da
je 11 deka cukru. Kto lubi stodko, 
ten do dwóch herbat ląduje buraka...

— Chce pan go zobaczyć? Zaraz 

przyniosę!
— Przecież mogę sam pójść...
— Eee tam. drobnostka! — młody 

człowiek w granatowym drelichu wy
biegi z pokoju i po chwili wrócił z 
zawieszonym na drucie burakiem, 
który starczyłby na śniadanie dla wą
tłego Cvklopa.

— Niech pan potrzyma!
Chwyciłem za drut i szarpnęło mi

rękę do ziemi, bo nie jestem z Cy
klopów.

— Ile waży? — spytałem.
— Ponad siedem kilogramów.
— Taki zwyczaj u cukrowników — 

wyjaśnił Stanisław Lesyng, zastępca 
dyrektora d s surowcowych. — Co ro
ku znajdzie się okaz, który można po
kazywać gościom.

— A jak jest realnie?
— Z czym?
— Z plonami, dostawą, przerobem.. 

Dziś mamy 11 listopada i odebraliś
my 163 tys. ton, z czego przerobiono 

100 tys. ton.
— To znaczy, że jest dobrze?
— Przynajmniej staramy się. aby 

było dobrze. Informujemy, uświada
miamy, apelujemy do rolników o ryt
miczne dostawy. Oczkiem w głowie 
jest dla nas wieś wdrożeniowa, tzn. 
taka, w której stosuje się nowoczesną 
technologię uprawy, np. używanie do 
siewu nasion jednoklełkowych, i gdzie 
rolnicy nie pozostawiają w polu ob
ciętych z liści buraków, gdyż te tra
cą cukier.

Ale aż tak dobrze nie jest. Plano
waliśmy uzyskanie cukru w granicach 
11,88. a osiągamy 11,06. Plantacje też 
są zróżnicowane, o wydajności od 250 
do 600 kw. 7 hektara. Jest to spowo- 

. dowane nie tyle słabszą lub gorszą 
technologią uprawy, ile zróżnicowa
niem opadów. które stały się dla nas 
i plantatorów prawdziwą zmorą. 
Przedłużona wegetacja, asymilacja 
mniej intensywna, a przez to obni
żona zawartość cukru. No i spletrzc- 
nie prac nMowych, Cala historia' z 
cukrem zaczyna się w polu...

Ano właśnie. Od razu wlazłem do 
środka, a wszystko zaczyna się w po
lu.

Zapłakana ta jesień, pola grząskie, 
cale rodziny chłopskie wyciągają rę
kami buraki z biota. Maszyną nie 
wiedzie. Furmanką też nie da rady. 
Wielu rolników w koszach, płachtach 
i w workach wynosi buraki na dro
gę. aby załadować na wnzy. Albo 
zwozi je w podwórka, gdzie ociekaią 
7. błota, i dopiero wtedy do punktu 
odbioru.

Chłopi klną. Bo i cztery konie nie 
wyciągną dziesięciu metrów buraka 
z błota.

Samochody, traktory, chłopskie fur
manki ciągną do terenowych punktów 
odbioru. Rolnicy otrzymują premię 
dowozową za dostawę własnym tran

sportem. .
Punkty odbioru pracują od świtu 

do nocy. Konkretnie: do dwudziestej 
drugiej, a jeśli trzeba, to i dłużej, w 
niedziele i święta, bez względu na 
warunki pogodowe. Ludzie się nie ła
mią, wytrzymują atak tej słodkiej 
nawały. Czesław Tomczak, inspektor 
odpowiedzialny za gospodarkę surow
cową, Czesław Cieślak, inspektor z 
punktu terenowego w Grabowie.

Na punktach w Daszynie i Siedlcu 
położono płyty betonowe, trylinkę;

zapchały, pogruchotały.
— Trzeba było parę lat temu plac 

utwardzić, ale pomyślunku nie ma!
Jest natomiast koniunktura na cu

kier. Tonę cukru można już sprze
dać za tysiąc dolarów...

W cukrowni „Leśmierz*1 wiedzą o 
tym. Spytajcie operatora sprzętu za- 
ładowawczego, Mariana Barskiego. 
Plac utwardzony, równe pryzmy, w 
miejscu, kół podnośnych — pompy 
buraczane; wyładowywanie ręczne 
tylko z wozów, z innych pojazdów — 
hydrauliczne; na przechowalnictwo — 
urządzeniem „kompeks", a na pochyl
ni z przyczep prosto na transporter 1 
do produkcji.

C U K I E R

konie, wozy i buraki nie topią się w 
błocie. Ładowarki w ruchu, to przy
śpiesza robotę, nie męczy. Bioto w 
Kraskach i Młynowie. Fundusze są, ale 
nie, ma kto, zatpżyć utwardzenia, czym 
rtta należy się zbytnio przejmować, bo 
i tak brakuje materiałów budowla

nych.
Kto ma ucho wrażliwe i chce je 

ciut-ciut zahartować, ten niech jedzie 
do punktu odbioru w Zdunach za 
Łęczycą, a usłyszy świst batów, kwik 
koni. ciężkie mięsem rzucanie, gdzie 
Wersalem iest:

— Kto lichy, ten za śprychy, a kto 
pierdoła, ten za kota! Hej, siup!

Pośród czarnej, rozrobionej kołami 
bryi, góra buraczana bieli się. wysma
gana deszczem i wiatr,em. Obok wy
najęty. trochę suchszy plac, ale z 
wagi jedzie sie tam przez grzęzawi
sko. Konie w błocie po pęciny, wozy 
po osie.

Drenowanie jest.
— Spieprzone, panie!
— Zarwało się, panie, rurki się

Fcf. Włodzimierz PARYS
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Dziesięciu kierowców PKS zrezy
gnowało z wolnej niedzieli.

Gfltawac^e cukrzycy I. m. in. Józef 
Sypniewski, Stanisław Olczak, z po
wodu braku obsad pracowali i pra
cują po dwanaście godzin na dobę. 
Tak samo ci z brygady awaryjnej, 
turbiniści, ślusarze obchodowi, śrubo- 
wnicy i robotnicy sezonowi, stający 
do obsługi stacji.

Buraki zwoziło dziesięć wozów z 
przyczepami z I Oddziału PKS w 
Lodzi, ciągniki z kółek rolniczych, 
furmanki chłopskie, PKP — wąski 
tor i własna kolejka.

Konieczny był maksymalny wysi
łek i sprawna organizacja pracy. 
Kiedy brakuje surowca, trzeba opła
cać robotników sezonowych i płacić 
za węgiel, bo urządzenia muszą pra

cować.
W województwie łódzkim są cztery 

cukrownie: Leśmierz, Ostrowy, Do

brzelin I Wieluń. Cukrownia w  Wie
luniu stanęła na kilka dób, Ostrowy 
i Dobrzelin przyhamowały. Leśmierz 
pracował i pomagał Wieluniowi, ale 
dyrektor naczelny cukrowni „Leś- 
mierz“, mgr Irena Hargezheimer, 
miała kilka swoich „najważniejszych 

dni życia".

Mówi:

— W ubiegłym roku kampania 
trwała 130 dób, do 21 stycznia. Ale 
w styczniu buraki tracą zawartość 
cukru, dlatego obecnie chcemy za
kończyć pracę w grudniu.

Kampania rozpoczęła się 18 wrześ
nia, skup — 12 września. Aura po
krzyżowała plany i wszystkie harmo
nogramy wzięły w łeb. Mieliśmy m i
nimalny zapas surowca na placu fab
rycznym, zamiast na półtorej, tylko 
na pół doby i wtedy trzeba było za
działać strategicznie, aby nie dopuś
cić do obniżenia tempa przerobu. U- 
dało się! Obecnie systematycznie 
przekraczamy dobowy plan. Surowca 
mamy pod dostatkiem, 18 tys. ton 
przekażemy do cukrowni na dolnym 

Śląsku.

Oczywiście, wszystko należy za
wdzięczać ludziom, zwłaszcza wielo
letnim pracownikom sezonowym, któ
rzy przyśpieszyli prace we własnych 
gospodarstwach i przyszli do cukrow
ni. Rencistom podwyższono zarobki I 
oni też pomogli.

Załoga cukrowni Wschowa zaapelo
wała do wszystkich „słodkich fabryk" 
w kraju o taką gospodarkę surow
cem, aby wytworzyć z niego maksy
malną iiość cukru.

Leśmierz podjął apel. Zmniejszy 
straty produkcyjne o 0,47 proc. i pla
nowane ubytki o 0,3 proc. Musi być 
prawidłowa segregacja surowca, pryz
my równe, bo przy falistych czubki 
szybko przemarzają. Trudno uniknąć 
wycieków i przecieków na urządze
niach i pompach, ale można zapobiec 
stratom na dyfuzji, w błocie defe- 
kosaturacyjnym i w melasie.

5.

Sto pomp pracuje w cukrowni Leś
mierz.

Zakład stary, bo założony w 1838 
roku, początkowo poruszany siłą wo
dną, od 1854 roku maszyną parową.

I nowy. Właściwa przebudowa roz
poczęła się w 1969 roku. Zainstalo
wano nowe urządzenia, m. in. stacje 
filtracji soków, wirówki do cukrzycy 
I, II i III, łapacze piasku i kamieni, 
no\vy piec wapienny, urządzenie do 
dyfuzji ciągłej.

Zmniejszono zatrudnienie o 50 
proc., na zmianie pracuje tylko 70 lu 
dzi. Jednakże wskutek rozbudowy 
stan zatrudnienia w liczbach bez
względnych się nie zmienił.

Inżynier Rakowiecki zatrzymał 
mnie przy zagęszczalnikach.

— Tu zainstalowano automaty — 
powiedział — Stare urządzenie co 
kilka godzin trzeba było rozkładać i 
otrząsać ramy z błota. Pracowało je
denastu ludzi, teraz pracuje jeden. 
Pan pomyśli, co by było * obsadą, 
gdyby nie modernizacja.

Właśnie! Co by było? I jak jest t 
zatrudnieniem.

Wpadłem do działu spraw osobo, 
wych. Szefowa chwyciła za słuchaw

kę i do pani dyrektor, ponieważ bała 
się udzielać informacji.

No i 'bardzo dobrze. I tak wszyst
ko wiem. Zatrudnionych jest, łączni* 
z sezonowymi, 590 osób, czyli że oko
ło dwustu robotników ciągle brakuje, 
mimo stałej akcji werbunkowej we 
wsiach województwa łódzkiego 1 po
za jego granicami. Trzon załogi sta
nowią ludzie starsi, głównie właści
ciele niewielkich gospodarstw, zwią
zani z cukrownią przez wiele sezo
nów. Co roku stają przy tych samych 
urządzeniach, to już niemal fachow
cy. Dzieci plantatorów też są dobry
mi pracownikami.

Robota w sezonie nie łączy z za
kładem. Jest przygodą, można przyjść 
i odejść. Watahy miglanców, obibo
ków, cwaniaków przewijają się pnzez 
cukrownie. Najgorszy „kwiat“ Ozor
kowa.

Zabawa ważniejsza n iż robota, 
można zapić, dwie godziny wcześniej 
zejść ze stacji, a urządzenie za setki 
tysięcy złotych niech szlag trafi. Albo 
trzy dni bimbania, sorty mundurowe 
oraz inne utensylia pod pachę i wio! 
na bazary. Ostatnio trafił się dziki 
tramp, wędrujący od Gryfic do Lap. 
który po trzech dniach imputował 
podcięcie żył, żeby od cukrowni wy- 
dębić odszkodowanie.

Zakład konfekcyjny w Ozorkowie l 
łęczycka kopalnia odciągnęły męż

czyzn.
Irena Hargezheimer:
— Nie tylko te sprawy. Na stacjach 

pełna automatyzacja, potrzebna więc 
młoda kadra fachowców. Niedawno 
uciekli do Lap dwaj cukrownicy ze 
średnim wykształceniem, młodzi, ale 
z praktyką. Jak ludzi zatrzymać, co 
im zaoferować? Zakład zmodernizo
wano i poważnie rozbudowano. W 
planach rozbudowy powinno się zna
leźć zaplecze socjalne, ale się nie 
znalazło. Nie mamy mieszkań. Jest 
tak. jak z tym utwardzeniem placów 
na punktach odbioru; są pieniądze i 
dokumentacja, nie ma wykonawcy. 
Właściwie to znaleźliby się murarze 
z okolicy, ale gdzie będą mieszkać! 
I  kolo się zamyka.

Cieszy to, że około 50 proc. załogi 
stanowią ludzie mocno związani % 
cukrownią, a wśród nich tacy z dwu
dziesto- 1 trzydziestoletnim stażem, 
trafiają się też jubilaci pracujący u 
nas czterdzieści lat. Część pracowni
ków stałych przechodzi na emeryturę 
i nadal zajmuje mieszkania. Nowych 
nie ma gdzie umieścić. Hotel stary, 
parterowy barak...

A koniunktura na cukier rośnie I 
tonę można sprzedać za tysiąc dola
rów.

W Leśmierzu o tym wiedzą, mimo 
trudności zakład idzie pełną parą, da
jąc ‘200 ton cukru na dobę; Wieluń, 
Dobrzelin, Ostrowy też nie odstają, 
toteż cukru będzie chyba pod dostat

kiem.

Kiedy po raz pierwszy stanąłem z 
dyrektorem Rakowieckim w stacji 
wyparnej, nie mogłem znieść ostrego 
zapachu odparowywanego soku. Prze
siąkłem tym zapachem 1 nosiłem go 
z sobą przez dwa dni. W „słodkiej 
fabryce11 nie ma słodkiego życia...

RYSZARD BINKOWSKI

Światowa krytyka filmowa jedno
głośnie porównuje reżyserski start 
Petera Bogdanovicha, Amerykanina 
jugosłowiańskiego pochodzenia z de
biutami, które w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych miały miejsce we 
Francji. Peter Bogdanovich, tak jak 
wówczas Franęois Truflaut i Claude 
Chabrol. był krytykiem filmowym 
i tak jak oni stanął za kamerą. Bunt 
francuskich krytyków miał jednakże 
inne swe źródła niżeli te, które ujaw
nia dziś Bogdanovich. Tamci pragnęli 
zerwać z zasianą tradycją rodzime] 
kinematografii, ze znienawidzonym 
„kinem papv". Bogdanovich manifes
tuje swój szacunek i przywiązanie do 
amerykańskiej tradycji filmowej: 
„Poszukiwania 1 eksperymenty ame

rykańskich awangardzistów filmo

wych pozostawiają tnnie obojętnym 

1 zimnym. Kocham tradycję i chciał

bym być jej kontynuatorem, Stanow

czo bliższy mi jest Orson Welles niż 
Jack Nicholson”. Dodajmy tu jednak, 
że reżyser i aktor w jednej osobie — 
Orson Welles reprezentuje tradycję 
najznakomitszą, przywołanie zaś naz
wiska jednego z czołowych aktorów 
„zbuntowanego” kina amerykańskie
go — Jacka Nicholsona („Pięć łat
wych utworów” i „Porozmawiajmy o 
kobietach") pozwala widzieć Petera 
Bogdanovicha w tym planie amery
kańskiej kinematografii, który nieja
ko „poza kadrem” pozostawia trady
cję równie trwałą jak ta znakomita, 
tradycję komercjalnej wylęgarni 
filmowych snów.

Tę bliższą prezentację Petera Bog- 
danovicha, którego pierwszy dopiero 
film mają okazję obejrzeć widzowie 
naszych kin, usprawiedliwia najgłęb
sze przekonanie o tym, iż o twórcy 

tym mówić będziemy jeszcze wielo

krotnie. O jego „Papierowym księży

cu” czy „Daisy Miller” pisze s za
chwytem światowa krytyka, można 
jej słowom wierzyć, gdy ogląda się 
zrealizowany w 1971 roku „OSTATNI 
SEANS FILM OW Y”.

Pierwsze minuty filmu zaskakują, 
wydaje się bowiem, że oglądamy film 
sprzed dwudziestu lat. Przywykliśmy 
do tego, iż wspólczynnikiern dzisiej
szego amerykańskiego filmu jest bar
wa, toteż czarno-biały film  Bogdano- 
vicha i realia lat pięćdziesiątych po
jawiające się już w pierwszych uję
ciach filmu — wygląd miasteczka, 
stroje, muzyka, każą myśleć o spot
kaniu ze starym kinem. _ Mierzenie 
tymi kategoriami związków Petera 
Bogdanovicha z tradycją byłoby jed
nak zabawną pomyłką. Wybór czar
no-białej taśmy był decyzją twórczą 
służącą idei i klimatowi filmu. Wy
bór czasu akcji i jego realiów, sądząc 
z przestania filmu, nie byt jednakże 
mówieniem o czasie przeszłym.

Życie w  pokazanym miasteczku, 
gdzieś w Teksasie, niewiele się zape
wne zmieniło. Jeśli tak, to w zewnę
trznych jego przejawach, w nowych 
modelach samochodów, wystroju ba
ru, urządzeniu domów, w których 
znalazły się telewizory i... w zam
knięciu jedynego w miasteczku kina.

Tytułowy ostatni seans filmowy 
wydaje się w filmie Bogdanovicha 
zamykać jakiś okres, okres nadziei i 
marzeń, które towarzyszą młodzień
czemu wiekowi. I choć w filmie m a
rzenia te i ich klęska związane są 
z życiem jego bohaterów, ich perspe
ktywa wydaje się szersza. Bogdano- 
vich żegna w swym film ie pewien 
młodzieńczy okres cywilizacji X X  
wieku, byl nią między innymi czas 
kina. Epoka telewizji uczyni ludzi je
szcze bardziej samotnymi, bardziej 
bezwolnymi wobec czynników, deter
minujących duchową jalowość ich 
egzystencji.

Ten wątek „Ostatniego seansu fil
mowego”, osadzony niejako w dru
gim planie problematyki filmu Bog- 
danovicha, stanowi jednak jej nie
zwykle istotne dopełnienie. On też w 
głównej mierze ujawnia postawę 
twórcy, który wierzy w posłannictwo 
sztuki, którą uprawia i widząc 
jej zagrożenie, staje w obro
nie jej wartości. Czyni to prze
de wszystkim poprzez własną propo
zycję kina wysokich wartości moral

nych, kina apelującego do uczuć wyż
szych. „Ostatni seans filmowy”, nio
sący obraz utraty tej sfery wartości 
I tych właśnie uczuć ma skłaniać do 
refleksji, wyrwać ze stanu apatycz
nej zgody na uczestnictwo w świecie 
obumierających wartości moralnych.

Film Bogdanovicha, pozornie bar
dzo prosty w realizacji, daleki gwał
towności współczesnych mu prób ata
kowania widza, w istocie, jest dzie
łem o niezwykłej i bardzo nowocze
snej formie artystycznej, w której re
alizmowi obrazu obyczajowego towa
rzyszy zupełnie znakomita penetracja 
psychologiczna, a niedopowiedzenie 
staje się czynnikiem zmuszającym 
widza do aktywnego uczestnictwa w 
dyskursie moralnym, będącym głów
ną ideą tego filmu.

Związki z tradycją, ujawnione głó
wnie w wierze w wychowawczą fun
kcję sztuki, splatają się w „Ostatnim 
seansie filmowym” z pełną świado
mością kina nowoczesnego, tak w 
formie wyrazu artystycznego jak i 
sposobu oddziaływania na widza 
współczesnego, który nie lubi być 
pouczany wprost, lecz zmuszany przez 
sztukę samą do aktywności przeżycia 

i interpretacji.

EWA NURCZYŃSKA
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TELEWIZJA
ra t □

Być może nigdy nie przyszłoby mi to do głowy, aby zajqć się publi- 
cystykq w telewizji, ale mnie o to poproszono. Siedziałem więc cały 
październik przed telewizorem, przełqczajqc kanały z I programu na 
drugi rezygnujqc z cikawszych pozycji na rzecz tych, których oglqdanie 
było moim obowiqzkiem. A skoro już to zrobiłem, skoro zreferowałem 
autorom programów publicystycznych Telewizji Polskiej to wszystko, 
co o publicystyce telewizyjnej myślę, to nie widzę powodu, aby o tym 
nie napisać, tym bardziej, że z publicystykq u nas nie jest najlepiej i 
to nie tylko w telewizji.

Wiele do tej pory mówiło si« o 
kryzysie reportażu. Wydaje mi się, że 
nadszedł czas, aby powiedzieć sobie
o kłopotach z jakimi boryka się pu
blicystyka. W naszym dziennikarstwie 
dokonało się dość dokładne wymie
szanie gatunków i każdy z nas szczo
drą ręką czerpie elementy innych 
gatunków, wzbogacając nimi swoje 
prace. Nie jest to kłopot tylko nasz, 
bowiem również w literaturze radzie
ckiej można spotkać na przykład ter
min „publicystyki informacyjnej" róż
niący się od „publicystyki analitycz
nej" innymi sposobami wyrażenia o- 
gólnych prawideł publicystyki.

„Nieprawda — pisze J. P. Procho- 
row w szkicu „Partyjność informacji" 
opublikowanym przez „Książkę 1 
Wiedzę" w zbiorze pt. „Informacja — 
propagandy — opinia publiczna" — 
że informacja daje tylko przedstawie
nie faktów (co, gdzie, kiedy) — ona 
tak czy inaczej komentuje fakty, cho
ciaż zwykle w „ukryty" sposób. Jeś
li tak jest, to nic ina żadnych pod
staw, by mówić o informacji i publi
cystyce jako różnych typach twór
czości. Informacja jest nie szczegól
nym typem, lecz rodzajem publicy
styki, jest rodzajem publicystyki in 
formacyjnej. Różnica więc między 
informacyjnymi gatunkami publicy
styki a gatunkami anałityczno-publi- 
cystycznymi, jak wykazuje ich bada
nie, tkwi wyłącznic w tym, że ogólna 
dla całej publicystyki prawidłowość 
przejawia się specyficznie w każdym
* jej rodzajów".

Doskonale rozumiem, że obok kło
potów, z jakim i borykają się publi
cyści prasy 1 radia, a które są wspól
ne i dla publicystów z telewizji i 
które polegają na ograniczoności do
stępu do wielu faktów, telewizja bo
ryka się jeszcze z kłopotami formal
nymi. Publicysta zobowiązany jest do 
własnej interpretacji faktów, do wy
krycia wynikających z nich prawi
dłowości i przedstawienia kierunku 
rozwoju Interpretowanych zjawisk 
społecznych, gospodarczych czy kul
turalnych. Ale publicysta ma niejed
nokrotnie kłopot z dotarciem do tych 
faktów, jako że zdarza się, iż ich 
twórcy wolą nie ujawniać przed o- 
pinią społeczną zjawisk dla nich nie
korzystnych, nie pomni, że publicy
sta pragnie je skomentować w Inte
resie społecznym.

Telewizja jest w ciągłej pogoni za 
widowiskowością. Jest to zdrowa ten
dencja, ale rodząca też nieporozumie
nia. Telewidzowie — sądząc z listów
— wysoko oceniają audycję Ośrodka 
TV Wrocław — „Postaw się a nie 
zastaw". Jest to typowy przykład po
dawania treści publicystycznych w 
formie rozrywkowej, widowiskowej.
Gorzej jednak, kiedy twórcy telewi
zyjni na siłę pragną treści publicy
styczne ubrać w formę widowiska.
Przykładem takiego nieporozumienia 
może być audycja Ośrodka TV Szcze
cin — „Drugi oddech Luxpo!u“.

LUCJUSZ W-ŁODKOWSKI
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Audycja ta — emitowana zresztą 
w tym samym czasie, kiedy w pro
gramie I TV nadawano „Kobrę" — 
miała przedstawić osiągnięcia „Lux- 
polu" ze Stargardu Szczecińskiego. 
Wprowadzono więc do hali fabrycz
nej chóry dziecięce, zespól młodzieżo
wy, który odtańczył m iłą melodię, 
ale trzonem programu była rozmowa 
w dyrektorskim gabinecie przedstawi
cieli kierownictwa fabryki. Rzeczywi
stość „Luxpolu“ sprezentowano w to
nie lukrowatym — „wszystko gra". A 
przecież rzeczywistość przemysłu lek
kiego, bo do tego przemysłu należy 
„Luxpol“, nie jest wcale różowa. Wy
stępują kłopoty z kooperacją, groma
dzą się zapasy wyrobów gotowych 1 
półproduktów, nie zawsze zadowala
jące są dostawy przędzy. Przemysł 
ten intensywnie modernizuje się. in 
teresujące byłoby, jak w świetle tych 
kłopotów radzi sobie „Luxpol“, jak 
wygląda jego współpraca z handlem, 
jak przezwycięża występujące różno
rodne trudności, aby osiągać dobre 
wyniki. Ale tego autorzy audycji nie 
powiedzieli 1 nie pokazali.

Istotną słabością telewizyjnej pu
blicystyki są rozmowy z bohaterami 
i uczestnikami programów. Na przy
kład w październikowej audycji Ewy 
Cendrowskiej „Dziecko w świecie do
rosłych" reporter pyta młodzież w 

'św ietlicy: „Powiedzcie, co wy lu ro
bicie?" Pytanie to może i miałoby 
sęns, gdyby na ekranie n ie  b y ł o  
w U dać , co oni tam robią. W innej 
audycji emitowanej przez Ośrodek 
TV Poznań, bibliotekarka z Goliny 
odkrywa przed telewidzami epokową 
niemal rewelację: „Podejjzcwam, że 
ludzie dobierają książki według wła
snych upodobań". Można byłoby da
lej znęcać się nad rozmowami pro
wadzonymi przez reporterów telewi
zji, gdyby nie chodziło o coś więcej. 
Oglądając październikowe programy 
publicystyczne, doszedłem do wnio
sku, że telewizja ma poważne kłopo
ty z pokazywaniem ludzi. Nie są to 
kłopoty powszednie, bo w tymże mie
siącu nadano interesujący program o 
słupskiej gastronomii („Anatomia 
sukcesu"), w którym znaleziono a- 
trakcyjną i interesującą formę poka
zania ludzi, ich poglądów 1 opinii. 
Trochę to sposobem ekspozycji przy
pominało „Bank miast", byl „oskar
życiel" i był „obrońca* 1 ta wtórność 
osłabiała nieco fórmalną wartość au
dycji, ale mimo tego, „Anatomia suk
cesu" interesowała widza, gdyż w 
sposób ciekawy traktowała o spra
wach prozaicznych — żywienie zbio
rowe, gastronomia — a przecież bli
skich nam wszystkim.

Można byłoby tu powołać się na o- 
statnie audycje „Pegaza", gdzie dobór 
problemów i ludzi jest tak interesu
jący, że chociaż rozmówcy siedzą w 
skórzanych fo<telach i na ekranie po
zornie nic się nie dzieje, racje roz
mówców, ich argumenty trzymają 
widza w stanie ciągłego zaintereso
wania, a bywa i napięcia.

Myślę, że są w naszym życiu — I 
to w każdej dziedzinie — takie spra
wy, które żywo wszystkich obchodzą 
i że telewidzowie chętnie posłuchali
by rozmów na interesujące ich prob
lemy. Pod warunkiem jednakże, że 
rozmówcy będą istotnie mieli coś do 
powiedzenia, że ich dobór będzie się 
dokonywał na zasadzie racji, poglą
dów i argumentów, a nie na zasadzie 
przypadku. Poza tym wydaje mi się, 
że w telewizji powinna również obo
wiązywać powszechnie stosowana w 
dziennikarstwie zasada, że to, co u- 
kazuje się na łamach prasy czy na 
antenie radia stanowi tylko część 
materiału, jaki zgromadził dzienni
karz. obowiązywać go powinna zasa
da selekcji i po to, aby artykuł czy 
audycja były interesujące i trafiające 
w sedno sprawy,, musi on dokonać 
wielkiej pracy gromadzenia materia
łu, z którego później „montuje" osta
teczny kształt, jaki ma zamiar spre
zentować czytelnikowi czy słuchaczo
wi. Oglądając niektóre programy te
lewizyjne odnosi się wrażenie, że 
dziennikarz nie miał albo czasu, albo 
innych możliwości dla dokonania 
montażu 1 pokazał wszystko, co był 
zgromadził.

Innym mankamentem telewizyjnej 
publicystyki — a nie wolna od niej 
bywa i publicystyka prasowa — j e s t  
w s z y s t k o i z m .  Próba powiedzenia 
wszystkiego i pokazania wszystkiego
o danym problemie osłabia analizę. 
Podobnie jak próba zbyt dokładnego 
wyważenia racji, wszystkich za i 
przeciw osłabia ostrość publicystyki. 
Jest to w większości przypadków 
„publicystyka informacyjna" a nie 
„publicystyka analityczna". A przecież 
zadaniem publicystyki jest nie tylko 
opisywać świat, ale też wskazywać 
kierunki 1 sposoby jego zmieniania.

Wszystkoizm daje o sobie znać za
równo w formie jak i w treści pu
blicystycznych audycji. W październi
ku 1974 roku — w okresie udziału 
Lodzi i województwa łódzkiego w 
warszawskiej „Panoramie Trzydzie
stolecia" — Ośrodek TV Łódź nadał 
audycję w programie II — „Trybuna

osiedla". Audycja ta, podobnie Jak 
emitowana przez OTV Łódź „Druga 
młodość miasta", spotkała się z po
zytywną oceną Naczelnej Redakcji 
Publicystyki TVP. Nie zwalnia to 
jednak od krytycznej oceny „Trybuny 
osiedla". Wydaje się, że grzechem tej 
audycji był wszystkoizm zarówno w 
formie jak i w treści.

Publicyści telewizyjni w poszuki
waniu widowiskowości dla swoich 
audycji bardzo często sięgają po środ
ki należące do Innych gatunków. 
Łódzcy realizatorzy — podobnie jak 
szczecińscy w przypadku „Drugiego 
oddechu Luxpolu“, ale ze znacznie 
lepszym rezultatem — sięgnęli po 
wszystko, co mogłoby uatrakcyjnić 
Ich audycję, starając się* pokazać 
możliwie dokładny portret jednego z 
bałuckich osiedli. Tymczasem głów
nym problemem audycji był udział 
mieszkańców w zarządzaniu osiedlem. 
Na ekranie telewizyjnym mieli oni 
możność spotkania się z przedstawi
cielami władz Bałut i podyskutowa
nia z nimi o tym wszystkim, co ich 
Interesuje, co ich niepokoi. Ale chcąc 
pokazać portret dzielnicy realizatorzy 
zbyt wiele rhiejsca poświęcili scha
rakteryzowaniu osiedla, pokazaniu i 
chórów szkolnych, i świetlicy mło
dzieżowej, 1 niedostatków handlu, tak 
że zabrakło miejsca na samą rozmo
wę. na to, co w tej audycji mogłoby 
być najcelniejszego, najwartościowsze
go. „Trybuna osiedla" mogła stać się 
przykładem dla Innych miast Polski 
funkcjonowania samorządu mieszkań
ców, mogłaby stać się szkołą kształ
cenia postaw obywatelskich.

Wszystokizm jest przeciwnikiem 
Ideowego zaangażowania, osłabia o- 
strość spojrzenia, prowadzi w prostej 
drodze do montowania „obrazków z 
życia", do ilustrowania życia. Prowa
dzi w każdej publicystyce do unika
nia konfliktów, a przecież już w star
szych klasach szkoły średniej, na lek
cjach propedeutyki filozofii uczą, że 
nie ma postępu bez walki sprzecznoś
ci. Niektórzy publicyści — 1 nie tylko 
telewizyjni — zapominają o tym I 
traktuią swoich odbiorców Jak ludzi 
niezdolnych do myślenia, jak ludzi,
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którym trzeba w s z y s t k o  powie
dzieć o danym problemie, o danej 
sprawie.

Publicystyka powinna wynikać z 
zaangażowania w żywotne sprawy 
społeczeństwa, powinna być wyni
kiem zaangażowania w realizację 
programów partii. Powinna zatem 
wynikać z głębokich przesłanek ideo
wych. Dziennikarza socjalistycznego
— pisał swego czasu M. I. Kalinin — 
powinna stale cechować troska o to, 
czy zdoła on tak „zebrać fakty, zgru
pować jc i nadać im taką formę, aby 
wyrażały one głęboką myśl". .Jednak
że — jak dalej utrzymywał M. I. Ka
linin — partyjność publicystyki po
winna polegać nie na tym, że tę 
głęboką myśl wyraża się „nie w sen
sie tego, aby na końcu lub na począt
ku artykułu znalazły się słowa „par
tyjność", „socjalizm" itp., lecz żeby 
same fakty, sam skutek doprowadzały 
czytelnika do partyjności". Ale, aby 
taki efekt osiągnąć trzeba głęboko 
wniknąć w istotę problemu, poznać 
go dokładnie i zrozumieć prawa nim 
rządzące.

Można spotkać się z takimi poglą
dami, których autorzy skłonni są u- 
znać publicystykę społeczną, gospo
darczą, a nawet kulturalną za twór
czość mało fltrnkcvjną, nikogo nie in 
teresującą, a czaSem wręcz nudną. 
Poglądy takie kształtują sie glównia 
na przykładach bezkonfliktowych, 
płytkich audycji i artykułów. Wyni
kają z ucieczki przed kontrowersyj
nością, przed pokazywaniem typo
wych dla współczesności konfliktów. 
Te konflikty istnieją i udawanie, ża 
Ich nie ma wyrządzą wiecej społecz
nej szkody niż gdyby pokazało się ja 
w całej ich istocie i ukazało się spo
soby czy sugestie ich rozwiązania. 
Nikt nie może wymagać od publicy
sty receoty na sposoby rozwiązania 
spraw, które pokazuje, ale to nia 
zwalnia go z ideowego obowiązku u- 
kazywania zjawisk i spraw w  Ich 
dialektycznym rozwoju, stawiania 
przed społeczeństwem pytań, ukazy
wania tego wszystkiego, co hamuje I 
przeszkadza w społecznym rozwoju, 
w naszym narodowym wysiłku,

SIEDZĄC W FOTELU
Z ADIUNKTEM ZAKŁADU SOCJOLOGU KULTURY UNIWERSYTE

TU ŁÓDZKIEGO — DR ZBIGNIEW EM BOKRZAftSKIM  ROZM AW IA M AR
CIN RODAK.

— Moja propozycja Jest bardzo pro
sta. Jest Pan telewidzem, czyta Pan 
gazety i czasopisma, ma Pan pewien 
pogląd na stan naszej publicystyki. 
Czy mógłby Pan, siedząc w fotelu, 
przed telewizorem, czy po Jego wyłą
czeniu nad otwartym tygodnikiem 
lub gazetą, podzielić się swoimi re
fleksjami na temat stanu i poziomu 
naszej publicystyki? Podzielić się re
fleksjami Jako JeJ odbiorca, a Jedno
cześnie socjolog kultury?

— Mają to być refleksje snute i  
pozycji widza, z pozycji odbiorcy?

— Tak.

— No cóż, spróbujmy. Akurat tak 
•tę dobrze składa, że niedawno obej
rzałem kilka audycji publicystycznych 
w  telewizji 1 mogę podzielić się uwa
gami na ten temat. Tym bardziej że 
brałem udział w dyskusji nad tymi 
audycjami. W tej dyskusji postawio
no publicystyce telewizyjnej — bo o 
niej głównie mówię — poważny za
rzut braku kontrowersyjności. Gdy
byśmy abstrahowali od konkretnych 
warunków historycznych, politycz
nych l społecznych, to taki zarzut 
można postawić. Ale mnie się wydaje, 
że w każdych warunkach istnieje za
kres tematów i spraw, o których się 
nie mówi, których się nie porusza, 
gdyż mogłoby to wywołać niepotrzeb
ny rezonans społeczny. Oczywiście w 
różnych warunkach będą to różr.e 
sprawy.

— Panu chodzi o tzw. sprawy draż

liwe. Ktoś kiedyś powiedział dowcip
nie, że nie ma pytań kłopotliwych, sa 
tylko kłopotliwe odpowiedzi. Moim 
zdaniem rzecz polega nie na tym, że 
w każdym społeczeństwie są sprawy,
o których lepiej nie mówić, a tylko 
na tym, jak mówić, jak/pokazywać te 
wszystkie sprawy, które interesują 
Polaków w 1974 roku? I Jeśli naszej 
publicystyce — a przecież nie tylko 
telewizyjnej — stawia się zarzut, że 
jest nlekontrowersyjna, to przede 
wszystkim dlatego, że nie pokazuje 
aktualnych spraw w sposób kontro
wersyjny, że zapomina o starej praw
dzie, iż „każdy medal ma dwie stro
ny”.

— Tutaj muszę dopuścić do głosu 
socjologa 1 Jako socjolog przypom
nieć panu, że żyjemy w określonych 
warunkach i nasz odbiorca telewizyj
ny jest uwarunkowany przez określo
ną tradycję. Przypomnę tu książkę 
Krzysztofa Teodora Toeplitza „Miesz
kańcy masowej wyobraźni”, gdzie au
tor mówi o „szacowności” naszej ma
sowej widowni, a pamięć o tym ka
że prezenterom telewizji nawet zapo
wiadać program na dzień następny w 
niezwykle wytwornej formie. Na 
szczęście ostatnio odchodzi się od tej 
formy, bo zamiast całej wypowiedzi 
mamy plansze, ale 1 tak spiker czy 
spikerki celebrują choćby tylko te 
krótkie omówienia niektórych punk
tów programu.

To oczywiści# drobiazg, ale Jakże

niezmiernie charakterystyczny. Krzy
sztof T. Toeplitz, wspomina w swojej 
książce o setkach listów od widowni 
telewizyjnej, kiedy przed kamerami 
ukazał się aktor komediowy i przez 
cały czas trzymał rękę w kieszeni. 
Pod presją tradycyjnych nawyków 
widowni dokonuje się proces sakra
lizacji telewizji. I ten proces ma nie
wątpliwy wpływ na telewizyjną pu
blicystykę:

— Czy jest to tylko wpływ trady
cji?

— Oczywiście, że nie tylko.. Trzeba 
przecież pamiętać, że nasze społeczeń
stwo przechodzi gwałtowny proces 
awansu. Audytorium Telewizji Pol
skiej składa się w przeważającej mie
rze z ludzi, którzy przeszli lub prze
chodzą ten proces 1 nie mają ugrun
towanego statusu społecznego Dlatego 
też widownia nasza z trudnością go
dzi się na sytuację, w której będzie 
się ją traktowało w sposób poufały, 
w sposób żartobliwy. Reakcją na ta
ki sposób będą protesty, a to rodzi w 
telewizji dążenia do sakralizacji.

— A jakie to ma konsekwencje dla 
publicystyki?

— Publicystyka po prostu unika 
wielu tematów, które mogłyby urazić 
odbiorcę, naruszyć jego niepewny sta
tus społeczny, wywołać zamieszanie 
w jego świadomości. Publicystyka Jest 
również pod naporem widowni, któi a 
domaga się sztywnego traktowania, 
sakralizacji, niemal „baroku”, a może 
nawet „stylistyki rokokowej”.

— Czy sądzi Pan, że Jest to u pu
blicystów proces świadomy?

— Sądzę, że publicyści mniej lub 
bardziej świadomie zdają sobie spra
wę z tego, co u nas „nie uchodzi” 
i dobierają taką formę i stylistykę, 
aby tylko nie urazić odbiorcy. Jaskra

wo widać to we wszystkich rozmo
wach prowadzonych przed kamerami 
TV czy mikrofonami Polskiego Ra
dia, gdzie przyjmuje się sakralizowa- 
ne, pełne namaszczenia stanowisko, 
a to przecież utrudnia porozumienie.

— Myślę, że tutaj pewną rolę od
grywa tradycja jeszcze czasów szla
checkich, z której wywodzi się nasza 
forma wzajemnego zwracania: „pan", 
a której nie spotkamy w wielu kra
jach Europy, gdzie ludzie zwracają 
się do siebie przez „ty” lub „wy’ . 
Tradycja powoduje po części, że roz
mówcę traktuje się jak „wielce sza
cowną osobę, która zechciała poświę
cić część swego cennego czasu na 
przekazanie telewidzom kilku cennych 
obserwacji 1 informacji”, a nie jak 
partnera w rzeczowej, merytorycznej 
dyskusji.

— Czasem ten, który pyta nie czuje 
się partnerem dla tego, kogo przy
szło mu pytać.

— To pan powiedział, nie ja. Nie 
chciałbym być jednak źle zrozumii- 
nym. Nie namawiam do agresywności 
przed kamerami telewizyjnymi czy 
mikrofonami radiowymi, ani — broń 
boże — do chamstwa. Byłbym po pro
stu szczęśliwy, gdybym na ekranie te
lewizyjnym mógł częściej widzieć tak 
interesujące dyskusje, jakie można na 
przykład obejrzeć w „Pegazie”.

— Ale też w skórzanych fotelach 
„Pegaza” zasiadają częstokroć godni 
siebie partnerzy, polemiści wysokiej 
klasy, antagoniści, różniący się poglą
dami I stanowiskami.

— To jest też ważne, ale myślę, 
że w ocenie naszej telewizyjnej pu
blicystyki popełniamy często dość 
istotną pomyłkę. Otóż istnieie. przeko
nanie, że nowy środek przekazu po
winien wprowadzać do życia również

— llllll....Uli u ' I' III Hilnllilliipi

nowe treści, że ten proces dokonuje 
się niejako automatycznie. Telewizja 
jest wprawdzie związana z drugą po
łową X X  wieku, a więc jest na 
wskroś nowoczesnym środkiem prze
kazu, ale to jej wcale nie przeszka
dza, że może wprowadzać do życia 1 
popularyzować również treści ana
chroniczne. Dowodzi tego choćby 
przykład Japonii, gdzie nastąpiła do
skonała symbioza najnowocześniejszej
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| TELITELEWIZJA -  FILM

I I I  Ogólnopolskie Sympozjum Fil
mu Naukowego i I I I  Festiwal Filmów 
Dydaktycznych przebiegało w atmo
sferze frustracji i ogólnego zniechęce
nia. Odbywająca się co dwa lata im 
preza miast nabierać wigoru 1 rozma
chu, a także wiary w coraz lepszą 
przyszłość więdnie w oczach, a glosy 
grona szlachetnych idealistów, którzy 
próbują animować audiowizję w pol
skiej oświacie, w tym roku jako żywo 
przypominały „wołanie na puszczy". 
Objaw paradoksalny, albowiem wyda
wałoby się, że w eksplozji oświato
wej, którą przeżywamy, dziękując 
Bogu, że już nie musimy chodzić do 
«zkoly, nowoczesne techniki naucza
nia są sprawą o podstawowym zna

czeniu.

Tymczasem tak nie Jest — 1 ten stan 
•taje się zatrważający. Obserwując o- 
brady sympozjum, przysłuchując się roz
mowom kuluarowym, rozmawiając z or
ganizatorami dochodziłam do zdumie
wającego złudzenia, że oto spotkaliś
my się kilkanaście lat temu 1 chodzi 
mam o przekonanie kompetentnych i o- 
ficjalnych czynników o doniosłości na
szej sprawy. III Sympozjum i Festiwal 
Filmu Dydaktycznego odbywały się. mi
mo doskonalej organizacji, w niepoko
jącej ciszy społecznej. Było spotkaniem 
ludzi, którzy doskonale wiedzą czego 
chcą 1 jak bardzo lest to potrzebne spo
łeczeństwu, ale załatwienie tego już nie 
od nich zależy. Ludzie ci przypominali 
awangardystów, których dążenia, postu
laty i pretensje zbywa się lekceważą
cym gestem, a Ich samych traktuje jak 
niepoważnych natrętów. W tej sytuacji

__ i to 1est P ra że n ie  genera lne  wynie-
eione z sympozjum — szerokie wpro
wadzenie środków audiowizualnych do 
naszego szkolnictwa wszystkich szczebli 
zaczyna tracić jakiekolwiek realne kon
tury i przemienia się w szlachetną u- 
itopię.

Próbuję nieudolnie oddać tutaj rozpa
czliwy ton, który zdominował debaty 
naukowców, filmowców, działaczy, nau
czycieli, dziennikarzy i innych pasjona
tów tyleż przekonanych o ważności 
swej misji, co bezsilnych. Obawiam się, 
że ci ludzie zaczynają opuszczać ręce 
po trzecim spotkaniu, że przysłowie 
„do trzech razy sztuka” może się fatal
nie sprawdzić.

Obowiązek nakazuje wymienić choć
by zakresy tematyczne debat sekcyj
nych 1 Ich ukierunkowania metodyczne. 
Obradowano w ramach następujących 
sekcji tematycznych: humanistycznej, 
medyczno-biolosicznej, rolniczo-przy- 
rodnirzej 1 technicznej oraz w sekcjach 
metodyki: pracy z filmem w szkołach 
ogólnokształcących 1 zawodowych, szko
łach wyższych i nauczania przez telewi
zję. Już ten pobieżny rzut oka na roz
piętość zainteresowań i naukowej pene
tracji dowodzi, że sympozjum daje o- 
braz kompletny problemu i dotyczy nie 
tylko audiowizji w dydaktyce, ale rów
nież w procesach badawczych.

Jest rzeczą oczywistą, że środki au
diowizualne w nauce i dydaktyce sta
nowią dwa aspekty tej samej problema
tyki. I jest oczywiste, że kamera fil
mowa, aparat fotograficzny, magneto
fon. rzutnik, magnetowid czy system te
lewizji zamkniętej winny stać się natu
ralnymi instrumentami w pracy nie 
tylko biologa, fizyka czy medyka, ale 
także historyka, językoznawcy, socjolo
ga czy etnografa. Ale rzeczywistość 
przeczy oczywistości. W naukach ścis
łych i technicznych audiowizualne na
rzędzia zdobv|y już sobie w miarę peł
ne prawo obywatelstwa, stały sie wa
runkiem sine qua non efektywności na
ukowego warsztatu. Gorzej z humanis
tyka, gdzie chyba atawistyczna niechęć 
do techniki powoduje, że humanista 
nadal jedynym zaufaniem darzy trady
cyjne metody dociekań i uprzywilejo-

TADEUSZ SZCZEPAŃSKI

AUDIOWIZUALNA

UTOPIA
wuje pisemne źródła wiedzy o ludz
kim święcie.

Właśnie obrady sekcji humanistycznej 
tegorocznego sympozjum koncentrowały 
się wokół metodologicznych problemów 
korzystania z dokumentu filmowego ja
jco źródła historii. Wygłoszone referaty 
(doc. dr hab. Zbigniewa Gawraka i dr 
Stanisława Ozimka) ujawniły ignoran
cję historyków wobec informacyjnych 
wartości źródeł filmowych. Korzystanie 
z filmu jako źródła historii wymaga 
bowiem wielu . zabiegów weryfikacyj
nych, a następnie starannej i metodycz
nej archiwizacji dokumentalnych taśm, 
jak również stworzenia odpowiednich 
warunków warsztatowych w sensie te
chnicznym. Istnieje paląca potrzeba 
stworzenia specjalistycznych filmotek, 
które systematycznie będą gromadziły 
filmy naukowe wraz z dokumentacją 
naukową, udostępniały je historykom, a 
także inspirowały filmowy zapis współ
czesności dla potrzeb przyszłej historio
grafii. Dopiero przekonanie historyków 
o unikalnych wartościach poznawczych 
żródel filmowych może spowodować 
włączenie dokumentu filmowego w pro
ces dydaktyczny. Metodologiczna oboję
tność historyków wobec zapisów audio
wizualnych jest fragmentem szerszej 
sytuacji w humanistyce. Rozmiary szkód 
poznawczych, jakie powoduje tego ty
pu konserwatyzm, może ocenić tylko 
przyszłość, gdyż obecnie bezcenne do
kumenty, częstokroć o zupełnie niezna
nych wartościach bezpowrotnie niszcze
ją  pozbawione naukowej opieki.

Osobliwym paradoksem III Festiwalu 
był brak filmów popularnonaukowych 
zrealizowanych przez polską telewizję, 
która ich na festawal po prostu nie 
przysłała. Tymczasem wiadomo z tele
wizyjnego ekranu, że starania eduka
cyjne naszej TV są świetnie zorganizo
wane i stoją na wysokim poziomie me
rytorycznym. Mówił o nich na obradach 
sekcji metodyki nauczania przez tele
wizję kierownik Redakcji Programów 
Szkolnych TVP — Eugeniusz Paszkie
wicz. Jego referat byl głosem praktyka 
i sprowadzał, chwilami może zbyt prze
sadnie, teoretyczne projekty pedagogów 
i dydaktyków na niewdzięczny ugór 
realiów. A zatem przede wszystkim o- 
baljł pewoc mity, tecluuczae, które krą
żą w środowisku jako zbawienne pa
naceum na wszelkie kłopoty audiowi
zualnej natury. Do nich należy w pier
wszym rzędzie mit magnetowidu, który 
istotnie jest sprzętem o nieograniczo
nych możliwościach dydaktycznych, ale 
jego aktualny stan techniczny w wersji 
polskiej, niezwykle wysoki koszit oraz 
skomplikowana obsługa i konserwacja 
praktycznie wykreślają go z planów in
westycyjnych naszej oświaty w nieda
lekiej przyszłości. W bieżącej sytuacji 
należy, nie oglądając się na to, co być 
może kiedyś się spełni, wykorzystywać 
środki dostępne w sposób przemyślany 
1 skuteczny. W myśl tej realistycznej 
reguły postępuje nasza TV, przy czym
— co od razu należy mocno podkreślić
— racjonalność i precyzja jej inicja
tyw tylko w nikłym stopniu pokrywa 
się z ich skutecznością.

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że 
nauczyciele nie są przygotowani do ko
rzystania z pomocy telewizora i nadal 
hołdują tradycyjnej metodyce werbalnej

1 nie tylko dlatego, że częstokroć ogólny
interes społeczny edukacji telewizyjnej 
humorystycznie przecina się z interesi- 
kiem partykularnym. I tak np. postara
no się o idealną i kosztowną zarazem 
synchronizację lekcji telewizyjnych z 
godzinowym planem pracy szkół. Oka
zuje się jednak, że w niektórych gmi
nach' dyktaturę sprawuje PKS, która 
dowożąc dzieci do szkół uzależnia ter
minarz lekcji od swojego rozkładu jazdy.

Ogólna niemożność celowej synchro
nizacji programu szkolnego z oświato
wym programem telewizyjnym bierze 
się przede wszystkim z braku odpo
wiedniego zaplecza technicznego w pol
skich szkołach, w których miejscem dla 
telewizora Jest zwykle jedynie świetli
ca lub gabinet dyrektora. Pod tym 
względem bije nas na głowę chociażby 
Kuba, gdzie nauczanie telewizyjne 
wprowadzono szerokim frontem do 
szkolnictwa i dlatego w każdej kla
sie kubańskiej szkoły znajdują się dwa 
telewizory — jeden do użytku, a drugi 
w rezerwie. Trudno myśleć o nowocze
sności naszej oświaty, jeżeli nie pokona 
się tej koniecznej bariery inwestycyj
nej.

W tym układzie ogromny wysiłek or
ganizacyjny i merytoryczno-dydaktyczny 
idzie na marne, grzęźnie w społecznej 
próżni. Wystarczy obejrzeć choćby kil
ka emitowanych w godzinach rannych 
lekcji telewizyjnych, aby się przekonać 
o ich trudnych do przecenienia wartoś
ciach dydaktycznych, potwierdzonych 
zresztą specjalnymi badaniami nad ich 
efektywnością. Jest ona wyższa o 20— 
30 proc. w przypadku uczniów średnich 
w porównaniu z  tradycyjnymi metoda
mi nauczania.

Znacznie lepiej przedstawia się ten 
obszar telewizyjnej edukacji, który nie 
wymaga koordynacji ze szkolą, ale sta
nowi samodzielną instytucję nauczającą. 
Mowa o Nauczycielskim Uniwersytecie 
Radiowo-Telewizyjnym i Telewizyjnym 
Technikum Rolniczym. Wszechnice te 
obejmują w sposób zorganizowany swo
im zasięgiem 42 tys. (NURT) i 25 tys. 
(TTR) słuchaczy.

Wnioski, które wynikają z  obrad III 
Sympozjum Filmu Naukowego i Dydak
tycznego nie sprzyjają optymistycznym 
wizjom. Przeczą hasłom postępu i no
woczesności w nauce i oświacie, który
mi na co dzień szermujemy. Każą mó
wić o opóźnieniu cywilizacyjnym w nie
zwykle istotnej dziedzinie życia społe
cznego.

W tej pesymistyczne] perspektywie 
kroplą gorzkiej ironii była sesja nauko
wa zorganizowana na otwarcie sympo
zjum przez Zakład Wiedzy o Filmie i 
Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego, a 
poświęcona 100-leciu filmu naukowego. 
W bieżącym roku mija bowiem setna 
rocznica zastosowania przez francus
kiego astronoma Pierre‘a Janssona tzw. 
rewolweru fotograficznego do obserwa
cji przejścia planety Wenus przez kolo 
słoneczne. Byl to pierwszy wypadek fil
mowej rejestracji zjawiska fizycznego, 
który otworzył dziieje filmu jako instru
mentu poznania rzeczywistości. Ironia 
historii polega na tym, że konstrukto
rem aparatu Janssena byl polski fizyk 
Adam Prażnoowski...

techniki z tradycyjną kulturą. Myślę, 
że i u nas telewizja — jako nowo
czesny środek przekazu rozpowszech
nia i przenosi pewne relikty przeszło
ści, utrwalone przez tradycję stere)- 
typy zachowań, nawyki obyczajowe 
i to w znacznej mierze krępuje pu
blicystów i publicystykę. Proszę jed
nak tego nie rozumieć tek, iż .P 
uważam, że u nas nic się n it zmieni
ło, że nie kształtują się nowe nawy
ki. Ale nowoczesnego środka przeka
zu nie można wyodrębniać z tradycji 
kulturalnej i społecznej.

— Utrzymuje Pan, że to głównie 
odbiorca, ulegając tradycyjnym nawy
kom i sposobom myślenia, wywiera 
wpływ na publicystykę — głównie te
lewizyjną. A jak Pan wobec tego 
wytłumaczy niezwykle u nas powo
dzenie i popularność felietonu? Rozu
miem, że felieton ukazuje się przede 
wszystkim na łamach czasopism, ale 
felietony publikują również gazety 
codzicnne. Jest to forma publicystyki 
1 trudno mi uwierzyć, żc to nie ci 
sami widzowie, którzy odwracają się 
od publicystyki w pismach i w tele
wizji, chętnie sięgają po felieton.

— Ale jak moje czytelnicze do
świadczenie poucza, felietony są naj
częściej poświęcone czerstwym buł
kom lub odpadającym obcasom,

— No, nie tylko. Są też felietony 
podejmujące pewne problemy natury 

ogólnej.

__ Ogólnej — to prawda, ale są to
też rozważania uogólniające konkret
nie do nikogo nie adresowane Bardzc 
rzadko kiedy ktoś oburza sic na fc- 

lietotonistę, chyba, że ten go wytknie 
po imieniu.

— Telewizja też korzysta / tej fo r 

my, też emituje felietony i choć mają

one inny charakter, to przecież są na 
ogól chętnie oglądane.

— Prosił mnie pan na początku, 
abym patrzył na publicystykę telewi
zyjną siedząc w fotelu i z pozycji od
biorcy snuł swoje refleksje Będzie to 
akurat na temat, jak powiem kilka 
słów o atrakcyjności form stosowa
nych przez telewizję w audycjach te
lewizyjnych. Otóż mnie, jako widzo
wi, wydaje się, że dla każdej audy
cji telewizyjnej decydujące są dwie, 
trzy pierwsze minuty. Jeśli autor po
trafi je tak wykorzystać, że widz nie

' podniesie się z fotela i nie wyłączy 
telewizora, to wygrał, to zatrzymał 
widza na całą audycję. Na podstawie 
tego, co miałem okazję widzieć, nie 
zawsze te dwie, trzy minuty mają dla 
audycji pozycję strategiczną. Często 
są już z góry stracone przez to, że 
nie są atrakcyjnie zabudowane. Po
tem już audycji nie uratują ani pio
senki, ani tańce, ani inne formalne 
łamańce.

— Podważa Pan przekonanie, le 
„piosenka jest dobra na wszystko”.

— Może ona i jest dobra, ale nie 
uratuje audycji, jeśli autor w samej 
treści tego, co chce przekazać, nie 
znajdzie atrakcyjności, jeśli treść nie 
podyktuje mu atrakcyjnej formy. 
Udało mi się widzieć niedawno taką 
audycję, w której realizatorzy w 
pierwszych minutach przygotowuią 
się do wyjazdu. Biorą kamery, ładu
jąc sprzęt do nysy ruszają.

— W rozmowach, jakie prowadzili, 
wysiadając z nysy, nic było przeciw
stawnych racji, le rozmowy nie mo
gły zatrzymać uwagi widza, zaintere
sować go. Nie wiem, czy widział 
Pan „Panoramę” nadaną niedawno z 
Krakowa. Wydaje mi się. że tam właś
nie w kilku krótkich odcinkach uda

ło się powiedzieć o wielu sprawach 
Krakowa i krakowian więcej niż by 
się wydawało, że można w tym cza
sie powiedzieć. A udało się właśnie 
dlatego, że .-calizatorzy zetknęli z so
bą racje przeciwstawne.

— Widziałem tę audycję I zgadzam 
się z taką opinią. W wyższej uczelni, 
kiedy przychodzi nowy asystent 
wśród wielu spraw, o których mu się 
mówi, na pierwszym mieiscu uczy się 
go, że do ćwiczeń ze studentami na
leży dobierać takie tematy, które 
można byłoby oświetlać przynajmniej 
z dwu punktów. 1 Jest to najstarszy 
sposób uczenia ludzi samodzielności 
myślenia, dochodzenia do pewnych 
prawd i przemyśleń.

— Publicystyka też pełni rolę spo
łecznego dydaktyka.

— Oczywiście. Nie przeceniając 
zresztą tej roli, trzeba pamiętać, że 
publicystyka uczy społecznego i poli
tycznego myślenia o wielu codzien
nych sprawach, uczy rozprawiania o 
tych sprawach. Nie ze wszystkim sty
kamy się sami, ale wszystko powinno 
nas interesować i interesuje. O wszy
stkim też staramy się rozprawiać. I 
kiedy patrzę na niektóre rozmowy w 
telewizji, widzę, że jest to powtórze
nie sposobu mówienia z innej audy
cji. Ludzie wzorują się na tym, cc 
widzą, co słyszą i co czytają. Publi
cyści powinni zatem pamiętać o tyni, 
o ciążącej na nich odpowiedzialności 
za styl społecznego rozprawiania o 
społecznych sprawach Polaków.

— To bardzo trudny obowiązek.
— Trudny, ale wydaje mi się, że 

niezbędny, że on istnieje, czy nam się 
to podoba, czy nie.

Rozmawiał: MARCIN RODAK

ZAMIAST PODRĘCZNIKA
Ukazał się kolejny, piąty Już 

numer dwumiesięcznika ..Sztuka”. 
Pismo to zastąpiło skostniały do 
szczętu „Przegląd Artystyczny”, 
wydawanie którego było już nie 
tylko niepotrzebne, ale w wielu 
aspektach wręcz szkodliwe, de
strukcyjne i dezinformujące. Ko
lejne numery „Sztuki” środowis
ko plastyczne i wszyscy różnorod
nymi dziedzinami twórczości pla
stycznej zainteresowani przyjmo
wali — jak dotychczas — przy
chylnie 1 z zainteresowaniem.

W artykule odredakcyjnym w 

numerze pierwszym „Sztuki” mie
liśmy okazję przeczytać, co nastę
puje: „Z punktu widzenia pro
gramu „Sztuka" jest całkowicie 
nowym pismem. W sytuacji, kie
dy w Polsce ogólnie dostępne by
ły jedynie dwa pisma wyłącznie 
poświęcone plastyce współczesnej: 
„Projekt” i „Przegląd Artystycz
ny’, przy czym pierwsze z nich 
glowną swą uwagę skupiło na za
gadnieniach użytkowych dyscyplin 
plastyki, ograniczenia „Przeglądu 
Artystycznego" pozbawiły wiele 
ważnych zjawisk współczesnej 
sztuki możliwości publicznego ko
mentarza i głębszej analizy. Po
za obrębem uwagi pisma pozosta
wały pozawarszawskie ośrodki ar
tystyczne. Sprawozdawczy cha
rakter większości materiałów, re
zygnacja z ambicji teoretycznych 
uniemożliwiały wypracowanie po
jęć niezbędnych dla lepszego zro
zumienia postaw, dążeń i prac 
współczesnych artystów, utrud
niały krystalizację stanowisk e- 

stetycanych. Warto jednak zau
ważyć, że tak jak prawem i o- 
bowiązkiem twórców jest wybór 
programu artystycznego — tak 
prawem i obowiązkiem krytyki 
jest wybór oparty na staraniach 
o rzetelne zrozumienie 1 wyjaś
nienie zjawisk sztuki. Ryzyko pu
blicznej manifestacji dzielą do
maga się od krytyki podjęcia 
trudu i niebezpieczeństwa publi
cznej oceny. Jeżeli ocena nie ma 
mieć charakteru arbitralnego — 
musi być poprzedzona gruntow- 
niejszą pracą teoretyczną. Odwy
kliśmy od niej. W myśleniu o 
sztuce kierujemy się zbyt często 
regułami mody intelektualnej bądź 
mocno zakorzenionymi stereoty
pami. Zmarnowaliśmy wiele cza
su, zaprzepaściliśmy do tej pory 
olbrzymią szansę, jaką dawał 
nam dorobek teoretyczny znako
mitych polskich artystów — teo
retyków, estetyków, i filozofów, 
do dziś w kraju niedostatecznie 
znanych, rozumianych i ocenio
nych. Dorobek niektórych nam 
współczesnych teoretyków sztuki, 
filozofów, przedstawicieli marksi
stowskiej myśli daje nam również 
olbrzymią szansę osiągnięcia wy
sokiego poziomu refleksji nad 
sztuką 1 uzyskania zdecydowanej 
przewagi nad ośrodkami myśli e- 
stetycznej, mającymi niezasłużony 
rozgłos. Wymaga to rzetelnego, 
poważnego samodzielnego wysiłku 
wielu. Bez tego jednak nie osią-- 
gniemy samodzielności także i na 
polu pracy artystycznej. Redakcja 
„Sztuki" zamierza podjąć rzetel

ną pracę w tym kierunku. Wiele 
jest do zrobienia. Trzeba przede 
wszystkim zbudować warsztat pra
cy dla krytyków sztuki. I trzeba 
odbudować zaufanie do krytyki 
artystycznej u ludzi sztuki i 

wśród odbiorców”.
Powyżej cytowany program Jest 

interesujący 1 ambitny, a . 
trzeba dodawać, że na rodzimej 
niwie nader pożądany. Tak się 
jednak dzieje, że często między 
zamysłem a realizacją powstają 
dość istotne rozbieżności. 
kładem takiego stanu rzeczy Jest 
ostatni, piąty właśnie numer 
„Sztuki”, poświęcony w przeważa
jącej części problemom grafiki 
współczesnej. Znalazły się w nim 
obok materiałów istotnie cieka
wych. rzeczowych, skłaniających do 
dyskusji i refleksji nad tą dzie
dziną sztuki również pozycje bu
dzące poważne zastrzeżenia. Są to 
mianowicie obszerne wykłady na 
tematy warsztatowe poszczegól
nych technik graficznych. I tak 
Hans D. Voss opowiada o sito
druku. czyli popularnej dziś se- 
rigrafil, zaś Jerzy Wagner nader 
obszernie rozwodzi się o różnych 
technikach graficznych, jak lino
ryt, gipsoryt, miedzioryt, sucho- 
ryt, innymi słowy o drukach 
wypukłych, wklęsłych, płaskich 1 
innych.

Są to oczywiście sprawy waż
ne i interesujące, ale, że tak po
wiem — akademickie, szkolne. 
„Sztuka” nie jest chyba po to, 
aby zastępować podręczniki tech
nologii. To, że brak jest u nas 
takowych podręczników nie upo
ważnia tego rodzaju pisma do ich 
zastępowania (chociaż należy do
cenić szczytne intencje redakcji). 
Nie widzę powodu, dla którego to 
pismo ma wyręczać kogoś tam. 
Jakieś tam instytucje czy osoby 
od przygotowania 1 wydawania dru
kiem obszernych podręczników 
technologi z poszczególnych dzie
dzin sztuki. Jedzie mi to na od
ległość „polskim chałupnictwem”. 
Brak u nas odpowiednich podrę
czników technologii jest — nazy
wając rzecz łagodnie — auten
tycznym skandalem 1 to chyba 
bez precedensu, tym bardziej, ża 
funkcjonują u nas aktywnie śred
nie i wyższe szkoły artystyczne 1 
że na dodatek posiadamy ponad 
osiem tysięcy plastyków — profe
sjonalistów.

Nie zwracałbym może uwagi na 
ten (wydawać by się moglę — ale 
to złudzenie) fakt, gdybyśmy mie
li pism takich jak „Sztuka” 
pięćdziesiąt. Niestety, tak się ja
koś składa, że mamy jedno 1 na
leżałoby gospodarzyć nim mądrzą 
1 oszczędnie. Oczywiście, że ist
nieje potrzeba Informowania 
twórców o najnowszych tworzy
wach artystycznych i najnow
szych technikach, ale pisanie o 
tym, jak się „robi” drzeworyt 
czy gipsoryt, to chyba jednak 
gruba przesada.

ANDRZEJ GRUN

EPITAFIUM DLA BALETU 
KLASYCZNEGO

„...sztuka tańca, uwłaszcza k lasycm ego.
Jest bardziej bolesna od sztuki m im u . 
A lbow iem  tunccrz na scenie tańczy ponad 
swoją potrzebę" — ptsaJ Etlenne De- 
or»ux, w ielki aktor i  m im  francuski. Con
rad Drzewiecki doskonale to rozumie, d’.a- 
"tego powalał do życia „Polski Teatr T ań 
ca” , litóry naawai przewrotnie „Baletem  
Poanańaktm ".

G łów nym  elementem sztuk i baletowej 
Jest Łanu»c (zaikomponowany ruch), nato
m iast Oouirad Drzewiecki „steaitraiiaowal" 
bailet, zrów nując tym  saimym trzy składo
we Jego c zy nn ik i: ruch, m uzykę 1 sceno
grafię. Stały się one rów now artościow ym i 
kom ponentam i spektaklu. S tąd ow a prze
wrotność zestaw ienia „Balet* 1 „1 ea.tr 
Tańca” Btaenne Deoro‘ux zafascynowany 
łJdwairdem Gordonem CraLgiem napisał:

.....prawa teatru należy dopiero odkryć.
Sprawą naglącą Jest Ich odkrycie, nie zaś 
„próby11 zależne od „w idzim isię11 tw órcy".

Czy Conrad Drzewieakt o ak ry l prawa 

sztuki baletowej? W sensie uzyskania no
wych środków w yrazu na pewno tak. 
Um ieścił bowiem taniec na pograniczu 
pantom im y i aktorstwa dramatycznego, 
um ie jąc twórczo wykorzystać zsyntetyzo- 
wame ekw iwalenty znakowe tych dwóch 
dziedzin teatru. D ram atyzm  aScoJl spek
tak lu  Jest u Conrada Drzewieckiego kom 
ponowany nie ty lko poprzez taniec, ale 
przede wszystkim  za pomocą srytmtzowa- 
nego gesrtu ściśle pow iązanego z wewnęt
rznym  kom ponow aniem  ro li. M uzyka 
często Jest współtworzona ze scenariuszem 
gestu 1 tańca. Znakom itym  przykładem 
może być „E p ita fium  dla Don Ju an a11. Za
stosowano tu ta j collage m uzyczny oipra- 
cowooy przez samego Conrada Drzewiec
kiego 1 Inżyn iera Eugeniusza Rudnika. Na 
tej samej zasadzie byta tworzona sceno
grafia W ładysława W igury, korzystająca, 
jak choreografia 1 muzyka^ z atmosfery 
XVir-wleoaneJ hiszpańskiej szititki.

Wróćmy jedna/k do alctora — tancerza w 
teatrze Conrad* Drzewieckiego, Powie-

AztffliMmy, fce lesrt <*n Jednocześnie 1 ak to
rem, l m im em , l tancerzem. Zastanówm y 
sie zatem na azym  polega owa syntez* 
Indyw idualnych  środków  wyrazu.

„W  przedstaw ieniu teatralnym  wszystko 
Jest znak iem . (...). Teatr posługuje sie za
rów no słowem, jak  1 pozaJezykowymi ty « 
stęm am l zna czcili owy n u '1.

A k tor posługuje sie stowem. JntemaoJ* 
oraz Enaikami ozaisowo-przesBrzennyml 
Jak m im ika , gest 1 ruch sceniczny. M im  
1 tancerz operu ją  tylko sferą znaków  cza- 
sowo-przeslrzennych, wobec tego poprzez 
nie muszą wyrazić o wiele więcej niż 
ak tor dramatyczny. U Conrada Drzewiec
kiego m im ika  Jest bogats-oa n iż  w balecie 
k lasycznym , wyraća siany uczuciowe tan 
cerza, w n iew ielk im  ty lko stopniu coeruje 
„m ask ą11. Podobnie gest 1 ruch sceniczny 
m im o , iż  zw iązany z m uzyką, nto Jesit 
Jej podporządkowany.

G łów nym  elementem byw * w teatrze 
Conrada Drzewieckiego dram atyzm  po- 
•tael. On właśnie rządzi aktorem] form uje 
go. na nim  budu je  ak tor swoja koncepcje 
ro li. Postać bowiem Jesit struk turą 1 ma 
charakter <-vnte*vezov i symboliczny. Po
staci dram atu rą zróżnicow ane nie tyle 
przez cechy charakteru Me przez modna 
struktury. „Modus ten wiąże sie najściślej 
z funkc ją , jak ą  dla postaci p r ze m a rz ł 
autor w dram acie". Conrad D-zewleckt 
utożsam ia sie z autorem, bowiem to on 
budu le  'vrs:z - utwór d ram a
tyczny. I  to Jest Jeszcze Jedno zarndnic-e 
prawo teatru Conrada Drzewieckie*!-.. Ta 
now*. technika „wvtcinpzi pr»eel»tnli>'t6w; 
czyni u iv tr k  ze średnich talentów  I us
krzydla geniusza".

KAZIMfERZ A. LEWKOWSKI
Gościnne wynteny POT.SKTEGO TEATEU 
TAŃCA, Łódź, październ ik  1874 r.
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OPOWIADANIE DLA W IK A
Ciężkie to było życie-
Musieliśmy znać dzieje Polski dzielnicowej i siedemnaście dat 

z historii Francji. 1 to, że przez krzywą Cassiniego rozumiemy 
krzywą o tej własności, iż iloczyn odległości każdego jej punk
tu od dwóch stałych punktów jest wielkością stalą. 1 to. że 
człowiek jest zoon politikon. I jeszcze to, że sine amicitia vita 
est nulla.

Do najbliższej froterki było ze trzysta kilometrów. Dobrze, 
że nic o niej nie słyszeliśmy, gdyż o tyle byliśmy wolniejsi. A 
nawet, gdyby taka byta, to do czego ją podłączyć? Do lampy 
naftowej, kryjącej Dłomyk pod b!ękitnvm kloszem?

Nasze koleżanki chciały, żeby z nimi inteligentnie rozmawiać. 
Ty masz płyty i stereofonię. masz radio tranzystorowe. Jeżeli 
idziesz na spacer z dziewczyną, to nastawiasz radio i możesz 
być niemową.

Cięż,kie to było życie-
Jeżeli chcieliśmy czegoś miłego posłuchać, musieliśmy iść do 

zagajnika lub do lasu, gdzie śpiewały ptaki. Były to jednak 
melodyjki staroświeckie i niezbyt skomplikowane. Nic więc 
dziwnego, że chłopcy sami uczyli się śpiewać, gdyż zawsze 
wśród nich znajdował się jeden z gitarą lub mandoliną, który 
im akompaniował.

Te same dziewczyny lubiły mieć sztambuchy, zwane inaczej 
albumikami, do których trzeba było na pamiątkę wpisywać

wiersze. Najwięcej zyskiwało się sympatii, jeżeli któryś potrafił 
sklecić 1 wpisać wiersz własny. Zresztą, dziewczynom też nie 
żyło się łatwo: musiały nosić granatowe spódniczki aż dc ko
lan i białe bluzeczki. Nie wolno im było palić papierosów i 
musiały wracać do domów przed godziną dwudziestą drugą.

Ciężkie to było życie.
Wzdłuż dróg szumiały brzozy, gdyż samochodów było tak 

mało. iż drzewa im nie przeszkadzały, furmanki zaś lubiły za
trzymywać się w zielonym cieniu, żeby mogły odpocząć końskie 
ogony, które w upale musiały bez przerwy odpędzać gzy.

Niektórzy wierzyli, iż księżyc iest planetą zamieszkaną.
I piśmienni wiedzieli, że muchomory są grzybami trującymi.
Trzeba było słuchać starszych lub przynajmniej udawać, że 

się ich słucha, nie wolno było w ich obecności leniwie się prze
ciągać lub podciągać spodnie, a nawet nie wolno było chodzić 
z nimi na wódkę.

Ciężkie to b.vio życie.
Toteż większość z nas zginęła na wojnie. A nasze dziewczy

ny, porywane i wywożone, pogubiły sztambuchy, zwane albu
mikami.

Jeszcze w powojach lub w zielonych falach opalone ich 
łydki.

Jan Huszcza

PRZEPIS
NA CHWILOWY POWROT
Słowo do słowa Gałqź z jabłkiem 
do dzwoneczków z pszczołq 
Okna wstawione w drewniane ściany 
Cztery słupy pod strzechą 
zaraz stanq się stodołq

Ktoś z ganku na kogoś woła 
ale na próżno 
bo dzień pracowity 
snopy w mendle ustawiać 
gałęziami olchy 
ocierać pot z czoła

Wynurzyć z bezsennej nocy 
turkot wozu na gościńcu 
Rozgałęzić czerwieniejqcq jarzębinę 
na zielonym dziedzińcu

Item umieścić pod zagajem 
łakę z kminkiem kwitnqcym biało 
dla chleba dla serów

Przetasować pory roku 
wywołać ze trzy ruczaje

A gdy wzejdzie księżyc 
CT*»kctć w altanie
Na Aniutę na Malwinę na Matyldę
qHw» to i owo sie pozacierało 
za każdym razem ulegajqc przemianie 
w coraz innq żałość

A-

Ten wiersz kaleki 
kikut
Tylu nie wraca z wojen 
inni wracajq 
z ciemnościq w oczach
o kulach

Skqd tu rymy 
skoro
ryby brzuchami mqcq powietrze 
w lesie
pił mechanicznych dzięcioły
Nafta zanosi się od śmiechu
Ten wiersz kaleki 
Codziennie gdzieś pięściami 
wpychajq do gardła 
okrzyki

Nie starczy go 
na imię kobiety
o piersiach stromych 
Na wejście we wrzosy
o zachodzie

Tylko kłujqce 
trawy wielbłqdzie 
zamiast łqk

To powłóczenie zdaniami 
zaniedbywanie słów 
Wydzieranie sylab z tkanek 
Strzelanie do samogłosek 
by syczqc 
milkły

Jak ma zabrzmieć 
z przepalonych 
skrętów drutu 
z kilku patyczków 
z domysłu źdźbła
On może 
od Hiroszimy

A .  G & J r i

PRZEKŁADY JANA HUSZCZY
*  *  *

To jest piqta roku pora,
Tylko jq chwalić się godzi. 
Jeszcze wolność była wczoraj, 
Lecz oto miłość nadchodzi.

Wysoko niebo wzleciało,
Tracq swój kontur przedmioty. 
I już nie obchodzi ciało 
Rocznicy swojej tęsknoty.

K ieJy człowiek umiera,
Zmienia się na swoich podobiznach. 
Inaczej patrzq oczy. Usta 
Innym uśmiechajq się uśmiechem. 
Spostrzegłam to, gdy wróciłam 
Z pogrzebu pewnego poety.
I odtqd sprawdzałam to często,
A mój domysł zaWsze się potwierdzał.

ANNA ACHMATOWA

G R u f a

JESIEŃ
I znowu tęsknię za bocianami,
Jak po bliskim mi człowieku,
Gdyż jesień rudymi czółnami 
Odwiozła cicho je do Greków 
Lub do Egiptu, gdzie słońce wita — 
Byl«j dalej od przewlekłej słoty...

Tu, jak mnisi w przemokłych habitach, 
Stojq sady, strzeżone przez płoty.

NINA MACIASZ
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„Swiiat n ie  przedstaw iony” Ju liana  
Kornhausera 1 Adama Zagajewskiego J*‘st 
wydarzeniem  ku ltura lnym  Istotnej wartości, 
gdyż długo musie liśm y oczekiwać na tale 
śm iały  atak na szańce współczesnej pol
skie) ku ltury , a literatury w szczególności. 
Autorzy  tej generalne) rozprawy, balansu
jące j na 'igranlczu eseistyki 7 publicysty
k ą . myśli swe w ypow iadają k larow nym , 
n ie skażonym  „gwara ib low ską” lęayklem, 
co leszcze nic oznacza, ie  wykład ów czy
ta jącem u nie przysparza niejasności, zw ła
szcza gdy chodzi o logiczność wywodu. 
N iezaprzeczalnym walorem tej pozycji jest 
próba wyrwania współczesnej literatury * 
błogostanu półśrodków , zc świata gotowe
go w świat sta jący się. U jaw n ien iu  nie
bezpieczeństw czyhających w tym pozornie 
bezkonflik tow ym  świecie towarzyszy cel, 
am bitny  ze wszech m iar. zapobieżenia ka
lectwu kulturow em u społeczeństwa ży jące
go nad Odra ! W isłą. Ale książka krakow 
skich poetów nie wymaga paneglryków ł 
inteligencją autorów  było sprowokowanie 
dyskusji wokół palących kwestii natury 
m oralnej, filozoficznej, artystycznej. R zu 
cenie rękaw icy zobow iązuje. Z braku m oż
liwości szerszego wywodu ograniczam się 
do rejestru uwag i zastrzeżeń — m o im  
zdan iem  — najważniejszych.

1. Autorzy poddają w wątpliwość spo
łeczną jednomyślność, wychodząc ze słu
sznego zresztą założenia, potwierdzonego 
dziejami gatunku homo sapiens, iż nie- 
redukowalna i niepowtarzalna jest ludzka 
osobowość. Rozważania Ich przebiegają 
wokół relacji: świat obiektywny — rze
czywistość językowa, przy czym nie
ustannie akcentują ni.ewspółmierność tej 
ostatniej wzglądem członu pierwszego. 
Metoda ta — wydaje mi się — że jest 
przerysowana i dość zawodna, bowiem 
nie sposób uniknąć pytań najpierwszych: 
co rozumiemy przez świat obiektywny, 
skoro jest taki, jaki w naszych umy
słach a więc tym samym nleredukowal- 
ny jak świat duchowy jednostki? A jeśli 
nawet przystaniemy na tę metodę, win
niśmy mieć na uwadze, że sztuka jest 
tylko cząstką człowieka i że życie nasze 
przerastało i przerasta swoją treścią 
sztukę. Jak zresztą część ma oddawać 
całość? Może co najwyżej wyrażać okre
ślone stany, refleksje, uczucia, ale nie 
wszystkie jednocześnie. Rozumiem, że 
autorom chodzi o pełniejszą ekspresję 
naszej rzeczywistości duchowej; *zresztą 
czy pełniejszą, to też wątpliwe. Dosłownie 
całemu współczesnemu światu kultural
nemu, który cierpi na chaos pojęć I war
tości, krytycy przeciwstawiają poezję 
tzw. Nowej Fali, widząc w niej naj
wartościowsze elementy konstytutywne, 
prowadzące do wolności jako afirmacji 
własnej osobowości.

Uznając w pełni zasługi nowego poko
lenia poetyckiego w walce o odfałszowa- 
nie świadomości, nie sposób jednak nie

dostrzegać ubóstwa duchowego, Jaki* 
niesie z sobą owa poezja. Zarzut ten 
odnosi się w pierwszym rzędzie do na
der jednostronnego widzenia człowieka 
jako istoty społecznej. Negacja totalita
ryzmu, anonimowości, „samotnego tłu
mu” daleka jest jeszcze od ujawnienia 
różnorodności duchowej rzeczywistości. 
Narzuconej jednomyślności przeciwsta
wiają jednomyślność oddolną, czyli, try- 
wializując — demagogia contra demago
gii. Dla poetów i krytyków Nowej Fali 
grzechem jest pisać wiersze kontempla
cyjne, historiozoficzne, subtelne liryki 
miłosne, bowiem — zdaniem ich — od
wracają one uwagę czytelnika od rze
czywistości, jak by to kreacja, kontem
placja, zachwyt, uniesienie, czułość, mi
łość nie były ludzką rzeczywistością. Czy

zbliżenie go do kolokwialnego, kompozy
cję collage'u. Zresztą ich poetycka reali
zacja zasadniczo się różni np. od wier
szy Krynickiego czy Barańczaka, którzy 
mocno tkwią w tradycji Awangardy 
Krakowskiej, gdy tymczasem Kornhau
ser i Zagajewski realizują zasadę poezji 
odmetaforyzowanej. stąd operują języ
kiem reklamowych napisów, propagan
dowych haseł, gazetowych frazesów, po
wiedzonek ulicznych, słowem — tworzy
wem niewybrednym. Obawiam się, że 
w tak sformułowanym i praktykowanym 
programie autorzy — wbrew zapewne 
dobrym intencjom — popełniają 
nagminny błąd współczesnych wie
lu eksperymentów artystycznych; 
tworzywo poezji „terazowców” jest na
der nietrwale, zmienne jak czasy, w któ-

rość nie jest też żadną propozycją arty
styczną, rozwiązaniem formalnym. W 
przypadku krakowskiej grupy TERAZ 
poezja jako mowa wiązana tak została 
rozwiązana, że grozi jej rozwiązłość (o 
ile już nie znajduje się w tym stanie). 
Panując nad tworzywem artysta daje 
tym sposobem wyraz, że potrafi pano
wać umysłem nad losami tego świata. 
Prawda to aż nazbyt oczywista, aby sze
rzej na ten temat się rozpisywać.

3. To, że autorzy, zwłaszcza Kornhau- 
ser, nie mają jasno wypracowanych 
kryteriów ocen, a o których brak po
sądzają wszystkich współczesnych z wy
jątkiem swoich kolegów, świadczy cho
ciażby znamienny przykład. Dla autora 
„W fabrykach udajemy smutnych rewo
lucjonistów” Herbert nie jest w pełni

obstając wyłącznie przy jak najbardziej
słusznej krytyce kultury masowej nie 
zubaża się tym samym naszego życia 
wewnętrznego?

2. Minimalizmowl temu towarzyszy, o 
paradoksalne, niebywały maksymalizm. 
Intencją Kornhausera i Zagajewskiego, 
wprawdzie nie wyrażoną wprost, jest 
słynna teza Marksa, którą parafrazuje
my: „Dotychczas artyści interpretowali 
świat, chodzi jednak o to, aby go zmie
nić „Zmiany można dokonać poprzez 
zmianę języka, szczególnie poprzez de- 
maskację języka środków masowego 
przekazu. Jak to zrobić? Autorzy dyspo
nują konkretną propozycją: mówić ję
zykiem teraźniejszości, aby być zrozu
miałym i być najbliżej „świata obiektyw
nego”. Poeci z grupy Teraz odrzucają 
zatem wszelkie pseudonimowanie. W 
pewnym momencie wyznają, iż w okre
ślonej sytuacji historycznej szczerość 
może być programem artystycznym. To 
wstrząsające i zarazem naiwne wezwa
nie. Czy aż tak jesteśmy zakłamani, że 
musimy ze szczerości czynić program? 
Naiwne, bo wiadomo, iż wszelka dobra 
sztuka ma na celu ekspresję życia du
chowego, przeto zadaniem i środkiem 
jednocześnie jest szczere wyrażanie. 
Przez szczerość jednak autorzy rozumie
ją odpoetyzowanie języka poetyckiego

rych żyjemy. X właśnie tworzywem, Je
go jakością chcą się przypodobać swojej 
epoce. Atoli upodabniają się, miast wy
odrębniać, zlewają sie z powszedniością, 
miast wydzierać z niej to, co łączy ją 
z przeszłością i — być może — z przy
szłością. Czy Dante, Kochanowski, Szek
spir, Mickiewicz pisali językiem swoich 
współczesnych? I tak, i nie. Po prostu 
językiem artystycznym. Niezastąpioną 
lekturą w tej dziedzinie jest klasyczna 
praca Wiktora Weintrauba pt. „Styl Ja
na Kochanowskiego" (1932); znajomość 
jej, przypuszczam, przyczyniłaby się za
pewne do formułowania ostrożniejszych 
w tym względzie postulatów. Obawiam 
się też, że tym sposobem przyczyniamy 
się jeszcze bardziej do tworzenia chaosu, 
na którego brak nie możemy narzekać. 
W którym momencie zaczyna się poezia, 
a kończy publicystyka, co wyróżnia zapis 
poetycki od zwykłej refleksji czy opisu?

Na to pytanie nie znajdziemy w „Świe
cie nie przedstawionym” odpowiedzi. 
Aby doszło do względnego przynajm
niej porozumienia między rzeczywistoś
cią istniejącą a rzeczywistością języko
wą, niezbędnym warunkiem jest oczy
wiście szczerość. Nie jest to jednak kry
terium wystarczająco, ażeby nastąpiła 
harmonia, za którą tęsknią — mimo kry
tyki klasycystów — „terazowcy”. Szcze

wartośctowym poetą, gdyż zachowuje 
sceptyczny dystans wobec współczesnoś
ci, natomiast ta sama uwaga w odnie
sieniu do ostatnich wierszy Krynickiego 
ma charakter apologetyczny. Nieporozu
mieniem istotnym jest wychwalanie 
wierszy Leszka Moczulskiego kosztem 
Tadeusza Różewicza. Otóż zdaniem Za
gajewskiego ambitny program jego po
kolenia zawarty jest w słowach młodego 
krakowskiego poety:

Dosyć zagipsowanego w ustach krzyku. 
Dosyć martwego powietrza.

Różewicz mówił to samó, tylko nie uży
wał słowa „dosyć”, gdyż jest artystą l 
dobrze wie, że dosłowność zabija sztu
kę. Poezja odarta z tajemnicy przestaje 
być poezją.

Najważniejszą wewnętrzną sprzecz
nością jest jednak rozpiętość między 
programem a realizacją. Program zakła
da aktywną postawę myślącą, wiedzę 
pojmowaną jako działanie skuteczne, 
tymczasem cytując fragment wiersza 
Krynickiego stwierdza Kornhauser: 
„Nie jest to jednak zwykły opis czy 
prosty zestaw „gazetowych migawek”, 
ale taka obserwacja obiektywnej rze
czywistości która poawala podmiotowi 0- 
kreślić swoją sceptyczną niewiarę wo
bec wielu „nierozwiązalnych spraw”.

Nierozwiązywalną sprawą jest społeczna 
anonimowość, zbiorowe milczenie i 
zbiorczy indyferentyzm, które sprawiają, 
że rozsądny głos, szczere wyznanie czy 
poetycka próba profetycznej reakcji nie 
spełniają swoich podstawowych założeń, 
toną w powodzi Innych, fałszywych 
działań". Doprawdy nie rozumiem teraz 
po co atakować anonimowość, skoro z 
góry się zakłada, że atak ów jest bez
skuteczny, w niczym nie zmieniający 
sytuacji duchowej społeczeństwa. To 
już nieporozumienie wielkiego kalibru. 
Zresztą broń autorów obraca się prze
ciwko nim samym.

4. Autorzy, zwłaszcza Zagajewski, 
czerpią wzór postawy krytycznej z pism 
Stanisława Brzozowskiego, zatem więk
sze mają zastrzeżenia pod adresem 
współczesnej literatury polskiej aniżeli 
otaczającego ich świata. Wskazują, jak 
ogromne obszary rzeczywistości pozo
stały do uprawienia przez literaturę re
alistyczną. Ow „świat nie przed.stawiony” 
domaga się opisu, literatura pozostała 
w tyle za przemianami społecznymi i 
świadomościowymi. Nienowy to postu
lat. Wołanie o arcydzieło rozlega się na 
łamach prasy literackiej od kilku lat.
O wiele łatwiej jest przeprowadzać kry
tykę i wykazywać braki współczesnej 
prozy anieżli ją tworzyć i przede wszy
stkim wydawać. Poza tym w rzeczy
wistości permanentnych konieczności 
trudno liczyć na przypadek. Akurat 
„Świat nie przedstawiony” należy w o- 
becnej produkcji wydawniczej do .przy
padków i tego szczęścia szczerze kryty
kom krakowskim zazdroszczę.

5. Myli się Kornhauser twierdząc, że 
świat kultury Herberta Jest skamieliną. 
Jeżeli nie jest się w stanie czegoś po
jąć, tedy należy milczeć albo okazywać 
tolerancję, tak chociażby, jak to czyni 
drugi autor tej książki. Nie trzeba być 
wytrawnym czytelnikiem, aby dostrzec 
zasadnicze różnince między ujęciem li
teratury przez Kornhausera, a postępo
waniem krytycznym Zagajewskiego, któ
ry ma o wiele szerszą historyczną i fi
lozoficzną perspektywę widzenia spraw 
kultury. Rozbieżności zarysowują się już 
teraiZ, dlatego wątpię, aby mial szansą 
przyszłościowe program, który już u sa
mych podstaw zawiera wiele sprzecz
ności. Lad temu nada historia, oczy
wiście przez nas, tak bardzo się między 
sobą różniących, tworzona.

ZIEMOWIT SKIBIŃSKI

Człowiek dobrze wychowany wie. le
nie o wszystkim wypada mówić publicz
nie. Minimum oglądy wymaga zarówno 
wstrzemięźliwości w siorbaniu po
traw płynnych, jak i sztuki milczenia, 
a przynajmniej umiejętności wypowia
dania się oględnego, za pomocą pery- 
f.az, czy choćby takich zwrotów, jak 
„w pewnym sensie”, które — bardziej 
niż muzyka — łagodzą obyczaje. Byle 
gbur. byle narwaniec potrafią iść pro
stą drogą od myśli do słowa, podczas 
gdy świadectwo kultury i dojrzałości u- 
zyskuje się dopiero na drogach objaz
dowych, okrężnych, meandrycznych.

Także dzieci, a więc istoty nie w peł
ni jeszcze oswojone . z regułami życia 
społecznego, lubią mówić wprost, przez 
co w towarzystwie sprawiają kłopot do
mownikom, prowadząc gości do nie 
sprzątniętego pokoju i pytając leciwą 
ciocię, czemu nie wyszła za mąż. Nie są 
też zbyt rozwinięte pod względem wsty
du i sumienia, a ich kontrola psychicz
na przepuszcza wiele „braków”, w czym 
zresztą cała maluchów rozkoszność. Nip 
pojmują, dlaczego ciekawość może być 
niestosowna, nie sugerują, żo ktoś mija 
się z prawdą, lecz głoszą, że kłamie. 
Opowiadają o tym, co widzą i co wie
dzą, gotowe bez żenady stwierdzić, ż* 
król jest nagi.

W tych spontanicznych reakcjach rea
lizują się jednak te ideały — wolności, 
prawdy, szczerości — które w bardziej 
świadomych fazach życia osiągać trzeba 
wysiłkiem, odwagą cywilną, a nieraz 
wręcz heroizmem. Proces dorastania 
budzi świadomość, że są to szczytne 
wartości ludzkie, ale też wznosi przesz
kody w ich urzeczywistnianiu. Kształ
tuje zdrowy rozsądek, postawę buchal
tera, co rachować musi szanse zysków i 
ryzyko strat. To, co w młodości było 
naturalną rzeczywistością, teraz prze
niosło się do świata utopii, ideałów, 
marzeń, strategicznych celów człowieka,

Gdyby usunąć ze stosunków między
ludzkich skrupuły, wypracowane przez 
kulturę, życie na pewno stałoby się nie
znośne, atoli bieda tym, że nadmiar po- 
średnictw również odbiera życiu wiele 
jego walorów. Zniewala umysł, pozba
wia poczucia kontaktu ze światem, po
czucia autentyczności tego, co ze świata 
się bierze i co się światu daje. Ducho
we szambelaństwo, porór i kompromis 
nie nasycają człowieka doznaniem Istot
ności, wielkości, sensu. Przynajmniej 
tedy od czasu do czasu ktoś musi spoj
rzeć rzeczywistości (literaturze) w 
twarz, oznajmić, ie król paraduje bez 
gatek, polu.ńać dualizm sądów o świecie 
(literaturze), podzielonych na prywatne 
i publiczne, jawne i kuluarowe. Ktoś 
więc1 musiał napisać taką książkę, jak 
„Świat nie przedstawiony”. Ktoś mu
siał, jak jej autorzy — Julian Kornhau
ser I Adam Zagajewski — zapytać, dla
czego życie sobie, a literatura sobie.

Czyn to nieobyczajny, a więc wszyscy 
się zgadzają, że „Świat nie przedstawio
ny” jest wyjątkiem, że jest ważnym 
wydarzeniem w krytyce literackiej, bez 
względu na jego ocenę. Książka ta wy
wołuje zachwyty i sprzeciwy, adorację 
i irytacje. Jest chyba gorzka lekturą dla 
wielu pisarzy średniego pokolenia, po
krzepia i wzmacnia duchowo literacką 
młodzież, której twórczość potrzebuje 
nie tyle uznania, co myślowego oręża.

Wszystkim Jednak książka ta dala chy
ba coś w rodzaju katarktycznej satys
fakcji. Nawet milczenie bezpośrednio 
zainteresowanych, bo atakowanych, wy
daje się to potwierdzać. Jedynie Stani
sław Stanuch usiłował (w „Dzienniku 
Polskim") książkę zdeprecjonować, ale 
nie sądzę, aby mu się to udało. Skrom
niej już postąpił Jerzy Andrzejewski, 
który poprosił („w Literaturze”), aby 
jego prozy nie objaśniać powierzchow
nymi teoriami.

Sytuacja innych, potencjalnych pole
mistów nie jest łatwa. Śmiałość, z jaką 
krakowscy autorzy piszą o oczywistoś
ciach, onieśmiela, a wytkniętych palca
mi — może także zawstydza. Kornhauser i 
Zagajewski, ufni, że mówią w Imieniu 
dynamicznego, zdolnego i bezkompromi
sowego pokolenia, wytyczają takie dzia
ła, że trudno się przed ich salwami 0- 
bronić. Trudno bowiem odeprzeć zarzut 
oportunizmu i zdrady ideałów powoła
niem się na zasługi w doskonaleniu 
warsztatu poetyckiego. Nie ma sensu 
wskazywanie na okoliczności łagodzące, 
„obiektywne trudności", gdy ci ktoś 
mówi. że wina jest przede wszystkim 
w tobie, w słabości twego chnrakteru, 
w tchórzostwie, w braku odporności, że 
po prostu nie chcesz chcieć.

W ytwarza się m ilcząca niezgodą pomdę- 
dzy kry tykow anym i a k ry tyku jącym i, 
gdyż pełne wyjaśnienie przyczyn uników  
literatury w latach sześćdziesiątych nie 
należy do zręcznych zadań. O wiele ła
tw iej natom iast być szerm ierzem prawdy, 
realizm u, służby społecznej, karcić tw ór
ców za to, że nie nadąża ją  za rzeczywisto
ścią (nie przypom inam  sobie zresztą, »bv 
k iedykolw iek nadąża li). Jeśli wlec w całej 
książce Kornhausera 1 Zagajewskiego, n a 
pisanej odważnie 1 7. u jm u jącą  powagą. 
Jakąś struna brzm i fałszywie, to Jest n ią  
w łaśnie odrobina dem agogii, w ynika jące j 
z woluntaryslyranego trak tow ania  literatu 
ry, Jakby zależała ona wyłącznie od tego, 
ozy pisarz chce, czy nie chce o czymś p i
sać. Można, oczywiście, utożyć kodeka 
karny  na podstawie liasel „Ody do m łodo
śc i" 1 z w yżyn Jel Ideałów spoglądać * 
pogarda na tych. k tórzy  sk łonn i by liby  
w idzieć jakaś zależność pom iędzy skalą 
swobody człow ieka a ska lą Jego odpo
w iedzialności, ty lko  lepiej nie nadużyw a ! 
wtedy sJowa „spraw iedliwość” .

W '

Młodzi krytycy zarzucają pokoleniom 
literackim 56 i 60, że zobojętniały na 
rzeczywistość, że milczały o palących 
sprawach polskiego życia, hołdowały 
niedopowiedzeniom, aluzjom, uprawiały 
faryzelzm, uciekały w krainy baśniowe, 
w historię, w mitologię, w przenośnie 
kulturowe. Diagnozy, stawiane przez 
Kornhausera i Zagajewskiego, uderzają 
trafnością i krytycyzmem, sprawnie ne
gliżują braki naszej literatury I tropią 
cudze winy. Autorzy „Świata..." 
upominają się o treści nieobec
ne w literaturze, którymi „prere- 
fleksyjnie, codziennie żyje czytelnik”, 
alarmują, że „między Buczkowskim a 
Fleszarową-Muskat, między Bocheńskim 
a Haliną Snopkiewicz nie ma nikogo”, 
postulują bezpośredniość, mówienie 
wprost, ale sami nie dopowiadają swych 
tez do końca, kontentując się waleniem 
w worek treningowy w/.w pokoleń, które 
się już do tego chyba przyzwyczaiły. 
Krytykują swych poprzedników za to,

że nie przebili muru głowami, raczą
jednak nie dostrzegać, kto ten mur po
stawił. Nikt, rzecz prosta, nie zdejmie 
z literatury odpowiedzialności za to, Ja
ką jest. ale zwalanie na nią całej winy 
rzuca cień na ostentacyjną bezkompro- 
misowość oskarżycieli.

Silną stronę „Świata...” stanowi deml- 
ityfikatorstwo, celność sformułowań, 
społeczne kryteria oceny literatury. 
Mam tu na myśli zwłaszcza te partie 
tekstu, w których autorzy charaktery
zują nieprzystawalność literackiego 0- 
brazu rzeczywistości do powszednich 
doświadczeń współczesnego Polaka, a 
przyczynę tej sprzeczności widzą w „u- 
dawaniu, że jest tak, jak powinno być”. 
Kapitalne są analizy niespełnień, imor- 
ficzności, manieryzmu, abstrakcji, enlg- 
matyczności, banału, dętego pustosłowia. 
Nie razi przy tym zamaszysta negacja 
i pamfletowy ton. To przecież naturalne 
cechy tego typu wystąpień.

Kornhauser 1 Zagajewski okazali ale do
brym i diagnostykam i, ale gorszy m i tera
peutam i. ich lecepty t ą  ty leż proste, co 
mgliste. Bezkrytycznie u żyw a ją  term inów 
„szczerość" i „ rea lizm ". Są one dobie na 
wszystko. Na ogol autorzy me troszczą siij
•  ich konkretyzacji;, a jeśli n iekiedy to 
czyn ią dla ideowego uzasadnienia poezji 
swych rów ieśników , to u jaw n ia ją  zadzi
w iająco wąslue leli (tzn. term inów) rozu
m ienie. Coś niedobrego dzieje sie też * 
term inem  „socja liam ” , k tóry jest w ksiął- 
o* raczej metaforycznym  ozdobnik iem  n li 
m yślow ym  konkretem . Książkę K ornhau
sera i Zagajewskiego m ożna głęboko prze
żyć m ożną zaakceptować je j partie opiso
we, ale trudno się pogodzić z je j norm a
tyw nym i wskazan iam i, absolutyzu jącym i 
jediuą z metod p isania. Jeden ze stylów . 
Jestem pełen podziwu d la  am b itne j próby, 
ale nie mogę zaufać stronnicznym  dyre
ktyw om , p rzyp isu jącym  aiutczenia moralne 
technice artystycznej.

Jednocześnie nie sposób równie* zaufaś 
tym . którzy pragną pomniejszyć znauzeois 
te j ks iążk i oraz w ogóle, itirywtaJizować i 
potraktować „z góry” niepokoje i poszu
k iw an ia  młodego ruchu literackiego. Nie 
mogtj więc ufać tej odm ianie postawy h i
storyczno-literackiej, k tórej dew izą jes* 
porzekadło, głoszące, że wszystko ju ż  by
ło , postawy, która poprzez wyliczenie od
pow iednich analogii potrafi zbagatelizo
wać, pomnie jszyć 1 zbanallzować sene 
każdego przejawu autentycznej m yśli,

Takie obejście Sie z książką Kornhauss- 
r* 1 Zagajewskiego, zachow ując zewnętrz
ne oznak i mądrości i pozory wyższości 
kom entatora nad  twórcą, nie daje w Isto
cie żadnych zysków ku ltura lnych . Prowadzi 
raczej do In te lektualne j niemocy, do pust
ki w sercu 1 fałszu w słowie. Czyni bez
radnym  i obojętnym  wobec tera^nlećsizoś- 
cl, a więc tej rzeczywistości, k tóra Jest 
naszą Jedyną, n iepow tarzalną szansą, »  
k tóra  wydaje się zawsze „gorsza", m n ie j 
istotna i m n ie j „au ten tyczna" wobec „do
n ioślejszej" i  „pow ażnie jsze j" pr/esrfoścL 
Lal/wiej uw ierzyć w interesowność 1 sztu
czność współczesnych, zwłaszcza znajo
mych. n iż  w blagę 1 wtórność romanty
ków, ozy modeernlstów.

Wystąpienie Kornhausera i Zagajew
skiego umacnia pozycję „pokolenia" ja
ko terminu literackiego. Od dawna uży
wany jako narzędzie poznawcze, porząd
kujące (Antoni Potocki, Ludwik B'ryde, 
Kazimierz Wyka), termin ten nie był 
tak agresywnie — dla dyskredytacji 
jednych uwznioślenia drugich — sto

łowany, Jak to m* miejsce w „Świecie
nie przedstawionym”. Młodzi krytycy 
częściej pogłębiają podziały niż szukają 
międzygeneracyjnego porozumienia. Bu
dują płoty a nie mosty. Poprzedników 
uważają za „straconych”, myślowo sfla
czałych i obłudnych, wszystkie nadzieje 
rezerwują dla siebie i «wych następców! 
„Jeśli nie pojawi się sprawne i posiada
jące całościowy program działania po
kolenie kulturotwórcze — ostrzegają 
krakowscy krytycy — nasz świat pozo
stanie nie opisany, będzie dla przysz
łych pokoleń równie tajemniczy, jak dla 
nas Atlantyda". Czyż nie dostrzegają o- 
graniczeń stosowanych segregacji, czyż 
nie dostrzegają innego typu wspólnot 
Ideowych niż jjokolenlowe? Owszem, 
zdają sobie sprawę z ponadpokolenio- 
wych powinowactw myśli i postaw, ale 
wyjątki skłonni są czynić tylko dla nie
obecnych, których dorobek okryła pa
tyna kulturowe] nobilitacji. Odwołują 
się więc z aprobatą do Brzozowskiego, 
Peipera, Gombrowicza. Poza klasykami
— powiadają — tylko my się liczymy. 
Inni zdradzili i zawiedli, choć natura 
dała im talent (nie odmawiają go Ró
żewiczowi, Herbertowi, Harasymowiczo-
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wi), a historia szansę, bo przeciąż tyje
my w fascynującej epoce, burzliwej, 
nabrzmiałej konfliktami 1 przemianami.

Tendencyjność nls wynika tu ■ niewie
dzy. Ja k  cale młode pokolenie twórców, 
Kornhauser i Zagajewski są ludźm i oczy
tanym i, świetnie orientu ją się w metodo
logicznych problemach nowoczesnej hum a

nistyki W końcu, eo by n ls  pow iedzie!
złego o m arazm ie lat sześćdziesiątych, 
wówczas to przetłumaczono na  Ję
zyk polski sporo podstawowych 
tekstów  naukowych 1 literackich , zw ią
zano większość zerwainych w  okresie 
poprzednim , w łókien ku ltu ry . M ożna za
tem postawić tezę, że to na ołtarzu party
ku larnych  Interesów grupy pokoleniowej 
m łodzi autorzy sk łada ją  w ofierze swą 
zdolność do pogłębionej 1 wszechstronnej 
analizy . Podjęte w Im ię tych Interesów 
perswazje m onopo lizu ją  wokół Nowej Fali 
wartości moralne 1 literackie. Skoro wszy
stko w te j książce prowadzi do uzasadnie
nia wyjątkowości, wyłączności 1 czystości 
duchowej pokolenia, to nie starcza w niej 
pola dla merytorycznych podziałów  wzdłuż, 
a n ie  ty lko  w poprzek literatury.

Rozstrzygnięcie wątpliwości, Jakie bu« 
dzl zbiór śzkiców J recenzji młodych 
krytyków, nastąpi poza programami i 

teoriami. Nowa Fala, Już silna w poezji, 

obiecująca w prozie, a na razie nieobec

na w dramacie, wkrótce stanie do egza
minu. Jak długo jej twórcom starczy 

świętego ognia, czy zawsze wypowiadać 
ilę będą w tak korzystnych warunkach. 

Jak te, w których mogli napisać i opu
blikować „Świat nie przedstawiony”, 

czy odnajdą w sobie rezerwy dla myślo
wej odnowy, gdy zaczną się powtarzać 

1 stanie przed nimi widmo maniery? 
Czy w porę Je zauważą? Już Jakiś czas 

temu w młodych szeregach ozwały slą 
głosy przestrogi; wszak to Jarosław 

Marklewioz pisał o kombatantach ruchu 

poetyckiego, jego akcjonariuszach, co 
chcą wciąż odcinać kupony zysków o j 

chodliwych „aikcji” kilku, istotnie zresz
tą przejmujących, tematów. Czy unikną 

więc losu pokolenia, o którym Zagajew- 
*kl pisze, że „żadna generacja nie zapo

wiadała tak wiele, nie złożyła tylu de
klaracji, obietnic 1 przyrzeczeń”? Póki 
eo, 1 nadzieją 1 niecierpliwością czeka

my na nowe tomy, zwłaszcza prozy, w 

tym także na zapowiadane pozycje bo
haterów niniejszego artykułu.

Po tym, co heroldzi pokolenia 70 po

wiedzieli w ciągu kilku ostatnich lat, 
nie mogą liczyć w przyszłości na żad

ną taryfę ulgową. Jeśli nie dane im bę
dzie spełnić pokładanych w nich na

dziei, dzień sądu nad nimi będzie strasz

ny. Kandydatów na oskarżycieli nie za
braknie. Właśnie przygotowują się do 
ferii zimowych w liceach całego kraju. 

Na razie zaznaczają swą obecność wy- 
»oklm wzrostem ciała, hałasem magne
tofonów i sukcesami na polonistycznych 
olimpiadach. Z czasem jednak zaczną 

pisać książki i rozliczać swych poprzed
ników.

JERZY RZYMOWSKI 
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Dalszy ciqg ze str. 1

szum motoru... Deszcz leje, wicher 
wyje, a motor ulega zepsuciu; w sa
mochodzie młoda kobieta i m ło
dzian...

Tak zaczyna się £ilm „W 6zponach 
szatana”.

Potem pokazane są podziemia 
zamku, labirynt lochów, ołtarz, na 
którym plonie ogień (święty), a wo
kal mego tańczą nagie, (piękne) 
dziewczyny, przybrane jeno w złote 
j srebrne bransolety, w naszyjniki 
i łańcuchy, w kły tygrysie, wilcze, 
niedźwiedzie. Każda z nich trzyma 
w ręku pokaźnych rozmiarów świe
cę. Z ogromnej kadzielnicy dobywa 
się odurzający zapac-h pachnidel 
(chyba wscliodnich). Panienki są w 
transit erotycznym. Ich ciała, pokry
te tatuażem (rytualnym) wyginają 
się, prężą i gną. Potem odbywają 
się sceny miłości lesbijskiei tudziez 
różne warianty samogwałtu przy po
mocy najrozmaitszych rekwizytów. 
Nad całością misterium czuwa leci
wa brunetka o zupełnie jeszcze po
nętnych kształtach, o niezwykle og
nistych. przenikliwych oczach, obficie 
tatuowana i bardzie) niż te młode 
obwieszona wisiorkami, talizmana
mi etc. W tle bębny, piszczałki i nie
wieście pojękiwania raczej nie pie
kielne. A tu kołatka do wrót...

To młoda kobieta i młodzian, co 
im  się właśnie na bezdrożu, w czas 
ulewny a wietrzny, popsuł samo
chód (nie trzeba dodawać, że pop
suł im się on za sprawa szatana) 
szukają schronienia. Rzecz jasna — 
znajdują gościnę, suchy, choć nader 
skąpy przyodziewek, zastawiony ob
ficie stół i łoża szerokie a miękkie. 
A z lochów non stop dochodzą ha
łasy i spać nie dają. atmosfera staje 
Bię gęsta i dwuznaczna. Noc jednak 
m ija. Wstaje pogodny. słoneczny 
dzień. Cóż z tego — samochód ma 
jakiś defekt poważny, a kapłanki 
szatana mają wyraźną ochotę na 
piękną nieznajomą i młodziana, któ
ry okazuje się być jej bratem.

Domyślając 6ię w czym rzecz, sio
stra wyjmuje z walizeczki krzyże, 
zrobione z kaczanów kukurydzy (jak 
mówi — przywiozła je z Brazylii), 
które skutecznie chronić mają noszą
cych przed wszelkimi zakusami, 
pokusami i czarami sil nieczystych. 
Jeden wiesza na szyi brata, a drugi 
na własnej, zresztą bardzo łabędziej, 
szyi. Atoli wystarczy chwila nieuwa
gi, a moc szatańska triumfuje: bra
ciszek (urodziwy brunecik) myjąc się 
przy studni zdjął ci na chwilę ów 
talizman, a diabeł w postaci arcypo- 
nętnej kapłanki (bez ubranka, włosy 
blond) capnąl go czym prędzej w 
swoje szpony. Siostra, widząc kopu- 
luiącego braciszka za cembrowiną 
studni, mdleje, ale tym mocniej ści
ska kukurydziany krucyfiks. Bra

ciszek (nieletni zresztą) jest już od 
tej chwili stracony — chudnie bled
nie, w orgiach nocnych aktywnie u- 
czestniczy. wzrok mu plonie i, co 
gorsze, wykazuje coraz większą o- 
chotę na swoją siostrę, która na ra
zie jest poza zasięgiem mocy pie
kielnych (z racji wspomnianego już 
talizmanu). Aliści do czasu, do czasu.

Sytuacja komplikuje się. Nocami 
wicher wyje coraz głośniej (zrywa 
pól dachu); nietoperze latają jak 
chcą i .gdzie chcą (a nad wyraz du
że i tłuste bestie), portrety przodków 
spadają ze ścian, co rusz to ga
śnie światło, przeorysza chodzi wście
kła (jak się niebawem okaże, jest 
ona podstawową lesbijką w tej gro-
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madce nielicznej, a ślicznej), sów i 
kruKów pełno, a samochód jak się 
me chce naprawić. Lak się nie chce. 
Atmosfera wokół zagęszcza się i na
rasta. Na dodatek próby wykradze
nia kukurydzianego talizmanu po
nętnej siostrzyczce wciąż spalają na 
panewce, A tu jeszcze wszystko na
około, co żyje, uprawia intensywnie 
miłość systemem — każdy z każdym, 
nie wybierając ani pory dnia, ani 
miejsca. Przoduje oczywiście w tym 
wszystkim braciszek, któremu bar
dzo się ta zabawa spodobała.

Na koniec, trzeba trafu, że sio
strzyczkę, która wyszła wieczorną 
porą na przechadzkę po parku, opa
da stado nietoperzy. Krzyki nie
szczęsnej kobiety giną w pisku roz
wścieczonych zwierzaków. Kiedy 
w reszcie dopada ona zdyszana do 
wrót zamczyska, okazuje się. że zgu
biła jednak swój talizman. Biedactwo 
jest zrozpaczone. Chce się zamknąć w 
swoim pokoju, a tu ktoś zamek wy
kręcił, a zza purpurowej kotary wy
lania się jej braciszek, proponując 
jej miłość, co prawda kazirodczą, ale 
za to namiętną... Szatan odnosi o- 
stateczne zwycięstwo. W lochach z 
tej okazji odbywa się mala orgietka. 
A rano okazuje się. że samochód dał 
się jednak naprawić i oboje, brat z 
siostrą, (czy jak 'ich już w tej chwi
li nazwać) odjeżdżają. W oparach

porannej mgły ginie biały zamek. 
Służebnice diabla machają z okien 
czarnymi szarfami, a przeorysza o 
niezgłębionych oczach uśmiecha się 
lubieżnie i z nieukrywaną satysfak
cją, ukazując bardzo zgrabne kiełki, 
wyrastające jej miast górnych sieka
czy.

Inny film  utrzymany jesit w kon
wencji klasycznej baśni. Fabuła nor
malna: król ma piękną córkę, któ
ra śpi w kryształowej grocie, a strze
gą jej siły złe i nadprzyrodzone; 
król rozgłasza wszem i wobec, że 
odda koronę i rękę córki temu z ry
cerzy, który potrafi do niej dotrzeć, 
obudzić ją  pocałunkiem i przywieść 
z powrotem na dwór. Wielu znako
mitych panów wyrusza po rękę i kró
lestwo — żaden jednak nie wraca. 
Wykruszają się najdzielniejsi. Mę
stwo, odwaga, cnota ponoszą klęskę 
za klęską. Stary król posuwa się w 
latach, piękna córa jak spała, tak 
śpi, a kraj wyraźnie podupada. Aż 
tu zjawia się rycerz, mąż dumny, i 
piękny, który oświadcza stroskanemu 
królowi, że podejmuje się całą spra
wę załatwić dla dobra państwa, kró
la, królewny i własnego. Król udzie
la mu swego błogosławieństwa i świa
dek wyrusza w drogę.

Niebawem wyjaśnia się, jakie to 
potwory strzegą pięknej królewny. 
Nie żadne tam smoki, kręgi ogniste, 
przepaście, złe czarownice, nie po
twory o trzynastu głowach, ziejących 
siarką, a po prostu nader urodziwe 
dziewczyny, których w sumie jest 

, siedem. Z każdą z nich rycerz m u
si się przespać, ale tak skutecznie, 
aby zapadła ona w sen twardy, ka
mienny. Rycerz dziarsko sobie poczy
na, kocha się do upadłego z każdą 
ze strażniczek po kolei, każdą zosta
wia uśpioną głęboko a słodko. Po 
każdej odbytej miłości, jak po walce 
prawdziwej, posila się obficie pie
czonym mięsiwem (produkty wozi w 
jukach) i raczy zacnym reńskim w i
nem. Na koniec odnajduje w łożu 
królewnę, z nią też się kocha i 
wracają na koniec do króla, odpro
wadzani smętnym wzrokiem strażni
czek, któro zdążyły się już obudzić, 
Odbywa się na zamku uczta weselna, 
na której wszyscy goście jedzą, piją 
i oddają się miłosnym igraszkom — 
ot, jak kto tam lubi i z kim lubi.

W innym film ie znakomity detek
tyw rozwiązuje niezwykle skompli
kowaną zagadkę kryminalną, nia 
wychodząc z łóżka pięknej dziew
czyny, która okazuje się pod koniec 
filmu być najpierwszym szelern gan
gu, zajmującego się mokrą robotą 
i narkotykami. Jego metody śledcze 
dalekie są od schematów, do jakich 
nawykliśmy, wychowani na powieści 
kryminalnej Conan Doyle'a, Agathy 
Christie, Barbary Gordon i Edigeya.

W jeszcze innym filmie rzecz dzie
je się w Kosmosie. Załoga statku 
kosmicznego (dwóch barczystych kos
monautów i cztery kosmonautki — 
bardzo śliczne) zauważyła, że do 
wnętrza pojazdu, który mknie w kie
runku galaktyki XVZ-99 dostali się 
niepostrzeżenie autentyczni mieszkań
cy Kosmosu. Są to kuliste osobniki, 
obdarzone dużą Ilością przyssawek, 
niebywałą Inteligencją i ogromnym 
temperamentem. Szef tychże niby — 
Marsjan zakochuje się w jednej z 
kosmonautek i uprawia z nią m i
łość fizyczną (przy pomocy przyssa
wek), za czym piękna Ziemianka 
bardzo przepada. W ślady szefa idzie, 
reszta kosmicznych gości, co natural
nie ujemnie odbija się na właściwym 
celu ich inwazji na statek — miast 
go zniszczyć, zażywają z kosmonaut
kami rozkoszy cielesnych. Po statku 
plącze się dwóch kosmonautów (bar

czystych) nie bardzo wiedzących, co 
m ają w takiej sytuacji robić, wszę
dzie bowiem nic tylko, ruja 1 porób- 
stwo. Na koniec (zdenerwowani i 
sfrustrowani) wyłapują ogłupiałych 
miłością i rozpustą niby-Marsjan, 
wyrzucają ich na zbity łeb z pojazdu 
1 zabierają się do wykonania zleco
nego im w bazie programu nauko
wego. Wszystko wraca do normy, 
tylko w oczach kosmonautek widać 
jakąś żałość i smutek.

Filmy, które tu pokrótce streściłem 
(bardzo pokrótce) oglądałem nie na 
żadnym festiwalu, a w jednym z kin 
londyńskich, gdzie idą systemem non 
stop, od rana do wieczora. Są to fil
my pełnometrażowe, panoramiczne, 
barwne (prawie tak barwne jak nasz 
„Potop"), bardzo sprawnie zrobione. 
Dramaturgia ich, co prawda, nieco 
monotonna. Formę jednakże wyraź
nie dyktuje tu treść i funkcja. Zm»a- 
n iają się w nich — sceneria, kostiu
my (kostiumy są właściwie tylko w 
pierwszych sekwencjach), grepsy i 
pomysły — właściwa akcja jest taka 
sama we wszystkich: jak największa 
ilość scen kopulacji w możliwie kar
kołomnych warunkach. Nie potrze
buję chyba dodawać, że nie są to 
wybitne dzieła sztuki.

Do jakiej publiczności są one kie
rowane? Odbiorcą tych filmów są 
przede wszystkim kolorowi i najni
żej płatni robotnicy, a także prysz
czaci młodzieńcy, dla których roze
brana kobieta na ekranie stanowi 
jeszcze mocne przeżycie. Daje się 
więc tym ludziom ersatz ładnie opa
kowany. Seks opakowany błyszczącą 
folią. Przezroczystą. Socjologowie 
zachodni twierdzą, że takie filmy 
rozładowują stressy, napięcia, agresję 
itd. Możliwe. Ja osobiście wynudzi
łem się na tych filmach setnie, cho

ciaż pomysł z tymi Marsjanami wca
le dobry. Dobry żart — funta wart.

Producenci tychże filmów nie u- 
znają żadnych „świętości”. Ogląda
łem na przykład westerny, w któ
rych po prerii galopowały nagia 
kowbojki, które były tak szybkie, że 
zanim jakiś czarny charakter zdą
żył sięgnąć po colta, już leżał w łóż
ku. Obejrzałem też „Makbeta”, w 
którym lady Makbet używa różnych 
brona, ale nie są to a.ni sztylety, ani 
trucizny. Druga wojna światowa 
również została wykorzystana w tych 
filmach jako temat — co też ten 
damski kontrwywiad angielski nie 
wyprawiał z oficerami Abwehry, że
by tylko wykraść taką czy inną ta
jemnicę...

Z filmów ambitnych (czy normal
nych — jak to lam nazwać) obejrza
łem w Londynie obraz „Wielki Gats- 
by” według Fitzgeralda. Dla mnie 
był to film instruktażowy z dziedzi
ny kostiumologii. Projektantów odzie
ży by na niego wysyłać. Niemniej 
przed kasami kin, w których szedł 
„Wielki Gatsby" miałem okazję zo
baczyć jedyne w Londynie kolejki 7— 
aż 8—9 osób stało po bilety.

Seks-filmy, o których pisałem wy
żej, nie mają nic wspólnego z film a
mi, które można zobaczyć za 30 pen
sów w specjalnych kabinach i k lu
bach. Tu wrzuca się tych parę mo
net do automatu i ogląda się tę por
nografię najtańszą, wulgarną, mizer
ną w swym ordynarnym schemacie, 
żałosną. Ale i ta produkcja jest prze
mysłem przynoszącym zyski. A w 
tamtym święcie, jeśli jest biznes, 
zysk — to wszystko jest git.

ANDRZEJ GRUN

<L-

LISTY DO REDAKCJI
G D Z IE  K U PIĆ  „KALEJDOSKOP**?

Za pośrednictwem „Odgłosów** chcemy 
■i<; zapytać, gdzie w Lodzi można kupić 
„K a le jdoskop". W m iesiącu październ iku 
nie m ogliśm y kupić, w listopadzie nie m o
żem y kupić. ..Ruch** nie chce przy jąć 
prenum eraty  Dlaczego? Nam studentom , 
tak i właśnie „Kalejdoskop'* je*t potrzebny
i przydatny w wyborze sztuki, f ilm u itd. 
P rzy jechaliśm y z różnych stron Polski, 
poprze/ to pismo poznajem y problemy 
ku ltu ra lne j Lodzi, ludzj sztuki, literatury, 
m iasto naszych stud iów . A tu „Kalejdo- 
»kopu** brak.

Jeszcze Jedno. D z ięku jem y  redakcji „K a 
lejdoskopu** za doskonałą prezentację wy
bitnych ludzi L o d z i Ale, panowie redak
torzy odpisujcie na listy skierowane do 
Was. Na odpowiedź na list czeka Dorola 
S. Mo*e równie* odpowiecie na list stu. 
dcnlOw z al. Politechniki. Może, kiedy 
„Odgłosy" w ydruku ją  choć mały fragmen. 
cik tego listu, doczekamy się odpowiedzi.

B OŻEN A  ZATW  M ISKA 
LODZ
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Redakc je : „Nowego M edyka” 1 „ IT D ” 
zwracają sio z prośbą o podanie na la 
mach Waszego pisma kom un ikatu  o ogól
nopolskim  konkursie literackim  na dzienn ik  
pod wspólnym hasłem : WOBEC W ŁA S
NEGO CZASU. K onkurs ma charakter 0- 
twarty.

Z P O ZD R O W IEN IA M I: 

A N D RZEJ DOROBA 
(redaktor naczelny)

„W OBEC W ŁASNEGO CZASU ”

Redakcje: dw utygodnika „Nowy M edyk”

1 tygodnika „ITD” ogłaszają w 30-lecle 

PRL  ogólnopolski otwarty konkurs na 

D Z IEN N IK  TW ÓRCY — D ZIA ŁAC ZA  — 

ARTySTY pod hasłem — „W OBEC W ŁA 

SNEGO C ZASU ".

„D Z IE N N IK " w inien zawierać indywl- 
dualne spostrzeżenia, propozycje 1 rellek-

sje dotyczące kształtu sztuki, sposobu Je)
realizacji i upowszechniania, ukazywać 
drogę, do własnej działalności artystycznej 
lut) pracy upowszechnionej.

Może dotyczyć także konkretnych wy
darzeń kulturalno-artystycznych, dzia ła lno
ści zespołu, k lubu, świetlicy, domu ku ltu 
ry, może to być opis ciekawszego spotka
nia, czy dyskusji. Dziennik pow inien być 
wyrazem własnych doświadczeń życio
wych I twórczych w kontekście przemian 
społecznych I politycznych zaistniałych 
w Polsce Ludowej.

O rganizatorom  zależy na tekstach w 
sposób przekonywający kreślących kształ
towanie się osobowości I św iatopoglądu za
równo rów ieśników  Polski Ludowej, jak  I 
tych działaczy, artystów, twórców, których 
okres aktywności przypadł na czas dzia
łalności poszczególnych organizacji m ło 
dzieżowych w 30 leclu PRL. Materiały 
te będą stanow ić dokum ent rodzenia się 
nowego społeczeństwa polskiego.

FORM A DZIEN N IK A  jest dowolna. M o*t 
to być reportaż, pam iętn ik , refleksje, 
w spom nienia, propozycje i  spostrzeżenia.

Preferowane będą autentyczne zapiski,

stanowiące dokum ent czasu zapisywanego 

przez autora, uw zględn ia jąc tło przem ian 

zachodzących wówczas w naszym kra ju .

K ON KU RS obejm uje wszystkie środowis

ka społeczne. Dziennik może spisać każdy, 

bez względu na rodzaj w ykonywanej pra

cy i wykształcenie. Chodzi o możliw ie 

najszerszy zapis rodzenia sie nowej rze

czywistości kształtowania postaw ideowych 

1 św iatopoglądowych pokoleń; o spisanie 

własnego życiorysu.

Objętość prac nie pow inna przekraczać 
21) stron maszynopisu. Prace należy nad
syłać w trzech egzemplarzach na adres: 
,,Now'ego M edyka" 02—007 Warszawa ul. 
Oczki 7. opatrzonych godłem , wraz z ko
pertą zaw ierającą nazw isko i adres auto
ra: (W wyjątkowych wypadkach Ju ry  roz
patrywać będzie także rękopisy, prosimy 
wlec o Ich czytelność). Term in nadsyłania 
prac upływa z dniem 30 grudnia 1974 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sty

czniu 1975 roku w  30-lecle W yzwolenia 
Warszawy.

Udział w konkurs ie  mogą U’zląć Jedynie 
m ateriały  dotąd nie publikowane • w części 
lub  całości 1 nie zgłoszone ak 
tualn ie do żadnego konkursu. 
Organizatorzy zastrzegają sobie
pierwszeństwo druku nagrodzonych mate
riałów . Przew iduje się wydanie prac na 
grodzonych i w yróżn ionych w ostatniej 
audycji.

Wysokość nagród: I  -f- 5000 zł; 2 drugie 
nagrody — po 30t)0 z ł : 3 trzecie po 2000 z l ; 
pięć wyróżnień po 1000 zl oraz 10 nagród 
rzeczowych. Ju ry  m a prawo Innego po
działu nagród.

W momencie nap ływ u większej ilości 
prac wartościowych — wysokość nagród 
może być podniesiona w nagrodach głó
wnych np. 10.000 zl przy nagrodzie I.

Skład Ju ry  i fundatorów  nagród poda

my w terminie późniejszym ,

Redakcje: 

„NOW KGO M EDYK A”
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U PRZYJACIÓŁ
W Bułgarii powołano narodowe

Centrum Twórczości Artystycznej, 
Działalności Kulturalnej i Środków 
Masowego Przekazu. Te ważne dla 
kultury bułgarskiej zmiany organiza
cyjne nastąpiły w efekcie realizacji u- 
chwał KC BPK i Rządu z kwietnia 
br. Przemiany te otwierają nowy. 
wyższy etap rozwoju socjalistycznej 
kultury i upowszechniania jej warto
ści w społeczeństwie.

Nowo powstałe entrum zintegruje 
całokształt życia kulturalnego Bułgarii
-  jako instytucja ponadresortowa. W 
jej skład wejdą: Komitet Sztuki i 
Kultury (odpowiednik naszego Mini
sterstwa Kultury i Sztuki) -  jako 
społeczno-państwowe ogniwo wiodące 
Komitet d/s Telewizji i Radia, Ko
mitet d/s. Prasy, związki twórcze
— które zachowają swe szerokie u- 
prawnienia statutowe — oraz wszelkie 
inne organizacje, Instytucje, niezależ
nie od przynależności resortowej, któ
re także zajmują się działalnością kul
turalną. Centrum obejmie swą działal
nością również całokształt wymiany i 
współpracy kulturalnej z zagranicą.

Przeprowadzona reorganizacja ma 
na celu skupienie w jednym central
nym oigania toadiobnijiych dotych
czas sił i środków m * '« !» lny tU  prze
znaczonych na ro«wóJ kultury, stwo- 
r?n»?ie tednolite*' systemu rtud iliońc ł 
z uwzp-Ędniente.n specyfiki potzeze- 
gńlrych środew' i rtgicoAw, popra
wę poziomu szkolenia 1 gospodarki 
kadrami kulturalnymi. Jednocześnie 
układa się rojiszsrwnie zadaCi kemi- 
etów kultury i sztuki na szczeblu 
>kręgu gminy, jako realizatorów po
lityki kulturalnej Narodowego Cent-

W księgarniach NRD pojawia się
coraz więcej przekładów dziel polskich 
pisarzy. Ostatnio ukazały się w popiir- 
larnych wydawnictwach: powieść Marii 
Kuncewiczowej „Cudzoziemka" i „Po
piół i diament" Jerzego Andrzejew
skiego. Obie książki otrzymały staran
ną oprawę graficzną.

Czechosłowackie wydawnictwo Lite
ratury Pięknej i Sztuk Plastycznych 
„ODEON” w ciągu ostatnich dwudzie
stu lat wydało blisko sto tytułów 
przełożonych z języka polskiego w 
łącznym nakładzie ponad 1,25 
miliona egzemplarzy. Najlepsze 
działa literatury polskiej wy
chodzą systematycznie w edycjach — 
„Biblioteka światowa”, „Biblioteka 
klasyków”, „Światowa literatura^, 
„Współczesna proza światowa , 
Współczesna polska poezja ukazuje 
się w serii wydawniczej „Płomień . 
Polskie książki w Czechosłowacji o- 
siągają wysokie nakłady m.in. poprzez 
wydawnictwa dla Klubu Czytelników, 
który liczy ponad sto tysięcy czlon- 
ków. (Np. „Quo vadis” Sienkiewicza 
140 tys. egzemplarzy.)

Z okazji 30-lecia PRL w „Odeonie 
przygotowano dzieło będące owocem 
kilkuletniej pracy czeskich polonistów
— słownik pisarzy polskich — który 
w 900 hasłach obejmie historię litera
tury polskiej, od czasów najdawniej
szych do dnia dzisiejszego.

Na lamach prasy Jugosłowiańskiej, 
w organizacjach społeczno-politycz
nych, a ostatnio w miejskim komite
cie Związku Komunistów Belgradu 
poddano surowej krytyce repertuar 
filmowy, a szczególnie dominacje ma- 
lowartościowych filmów na ekranach 

kin.
Jugosławia w ostatnich latach rozwi

nęła znacznie import filmów. W r. ub. 
zakupiono np. 203 filmy kosztem ok. 
40 min dinarów, uzyskując z rozpo
wszechnienia 380 min dinarów, a więc 
b. wysoką rentowność. Natomiast z 
rozpowszechnienia filmów krajowych 
uzyskuje się pokrycie kosztów produk
cji w granicach 10—15 proc. Kierując 
się wyłącznie zasadami rentowności 
importowane były przede wszystkim 
lilmv kryminalne, przygodowe, sensa
cyjne. erotyczne, głównie produkcji a- 
merykańskiej, włoskiej, francuskiej, 
brytyjskiej i zachodnionicmlecklej. 
Dotychczasowy system dystrybucji 
sprzyjał wypieraniu filmów wartościo
wych przez pozycje „kasowe”, przyję
ło bowiem zasadę, że film wycofuje 
się z eksploatacji, jeśli przez dwa ko
lejne dni frekwencja jest mniejsza niż
10 proc. miejsc na sali (we Francji — 
25 proc. w ciągu 3 dni).

Przyjęte kryteria kasowoścl zepchnę
ły na dalszy plan względy społeczne, 
kulturalne, artystyczne. „Polityka re
pertuarowa — pisał niedawno organ 
ZKJ „Komunist" — jest jedyną dzia
łalnością społeczną, w której odpowie
dzialni za nią ludzie pozostali całko
wicie obojętni wobec obowiązków spo
łecznych. „Stąd protesty szkól, oburze
nie rodziców, wezwania instytucji, a- 
pclc prasy. Zgłasza sie wicie propo
zycji, m. in. wprowadzenia rozsąd
nych proporcji w repertuarach kin 
między filmami komercjalnymi a war
tościowymi artystycznie, uwzględnienie 
potrzeb społecznych i założeń Ideowo-
- wychowawczych wynikających z 
socjalistycznego ustroju.

Powszechna jest opinia, że Inter
wencja społeczna jest w tym wypad
ku konieczna, żąda sie również zdjęcia 
ze stanowisk osób odpowiedzialnych za 
taką politykę Importu i rozpowszech

niania filmów.

Od klęski hitlerowskich 
Niemiec upłynęło już blisko 
trzydzieści lat, a wciąż jeszcze 
narody Europy dowiadują się
0 potwornych zbrodniach fa
szystowskiego okupanta. 
Oświęcim, Buchenwald, Da
chau, Flossenburg, Mauthau
sen, Ravensbruck... Prawda o 
obozach zagłady wstrząsnęła 
światem w 1945 roku. A oto 
znów nowe dowody hitlerow
skich zbrodni obiegły świat. 
Przed trybunałem w Trieście 
odbył się niedawno proces 
przeciwko oprawcom obozu 
koncentracyjnego, których po 
wielu latach udało się wykryć
1 postawić przed sądem.

Z pamiętników byłych więźniów o-
bozów koncentracyjnych we Włoszech 
było wiadomo, co działo się 
w obozach w Fossoli i Bolzano, ale 
dopiero teraz udało się odsłonić taje
mnicę nazistowskiego obozu śmierci 
w byłej łuszczarni ryżu fabryki San 
Sabbe w Trieście.

8 września 1943 roku ogłoszono za
wieszenie broni, kładące kres działa
niom wojennym między Włochami a 
sojusznikami. Tegoż dnia niemieckie 
dywizje rozlokowane wzdłuż wybrze
ży Adriatyku zaatakowały nieliczne 
oddziały armii włoskiej stacjonujące 
w tym rejonie. Opór Włochów bezli
tośnie złamano. 12 września, w trzy 
dni po ogłoszeniu zawieszenia br*ni, 
gazeta „II Piccolo” w Trieście opubli
kowała na pierwszej stronie zastra
szające oświadczenie feldmarszałka 
Kesselringa. 14 września niemiecki 
gen. Raapke niedwuznacznie dał do 
zrozumienia mieszkańcom Triestu, co 
ich czeka. 15 września 1943 roku opu
blikowano rozkaz gauleitera Karyntii 
(terytorium w południowej Austrii, 
graniczące z Włochami i Jugosławią, 
do którego w owym czasie włączono 
obszar Triestu wraz z prowincjami), 
Friedricha Reinera: Triest został sto
licą rejonu, nazwanego przez nazis
tów „Wybrzeżem Adriatyckim”. Naj
wyższą władzę cywilną i polityczną 
sprawował gauleiter Reiner, a cały 
ten obszar przyłączono do I I I  Rzeszy. 
Gen. Globoonik, bliski przyjaciel 
Himmlera, dtfjirze znany ze zbrodni 
dokonanych w Polsce, został główno
dowodzącym wojskami SS i policji.

Po okupowaniu Polski, Globocnik 
został skierowany do Lublina. Tam 
kierował „Operacją Reinhard”, naz
waną tak „na cześć” szefa SS i SD — 
zbrodniarza wojennego Reinharda 
Heydricha, zastępcę „protektora 
Czech i Moraw”, zastrzelonego w 1942 
roku przez czechosłowackich party
zantów. „Operacja Reinhard” ozna
czała fizyczną zagładę dziesiątków ty
sięcy ludzi w obozach śmierci w Ber- 
gen-Balsen, Sobiborze, Treblince, 
Majdanku, Chełmnie... Globocnik przy
był do Triestu wraz ze swoją „ekipą“, 
z którą wymordował w Polsce ponad 
dwa miliony ludzi.

Wśród oprawców z „ekipy” Globoc- 
nika wyróżniał się niejaki Christian 
Wirt, indywiduum wyjątkowo złowie
szcze. Wirt miał na sumieniu niezli
czoną ilość niewinnych ofiar, a w ich

liczbie chorych umysłowo I Inwali
dów,, których kazał wymordować wt 
wrześniu 1939 roku. Z jego inicjaty
wy w Brandenburgu i Hertheimie u- 
ruchomiono tzw. „instytut do spraw 
eutanazji1', funkcjonując aż do sier
pnia 1941 roku, kiedy to czasowo 
zawieszono jego działalność wskutek 
protestów miejscowego społeczeństwa 
i władz kościelnych. W irt i jego 
współpracownicy, na polecenie RSHA 
(Główny Urząd Bezpieczeństwa Rze
szy) zostali skierowani do Lublina, 
żeby „pomóc Globocnikowi w doko
nywaniu masowych mordów w obo
zach koncentracyjnych. To właśnie 
on był inicjatorem zorganizowania 
sławetnych Sondedkommendo w obo
zach śmierci.

Ale powróćmy do Globocnika. Lot- 
har Globocnik, rodem z Karyntii, do
skonale znał Triest, gdzie spędził 
dzieciństwo i skąd w 1918 roku wy
jechał do Austrii. Po przyjeżdzie do 
Triestu Globocnik wybrał na obóz 
śmierci łuszczarnię ryżu fabryki San 
Sabbe ze względu na „korzystną” lo
kalizację w mieście. Wybudowano 
krematorium z wysokim kominem. 
Specjaliści od masowej zagłady ludzi 
nie potrzebowali wiele czasu, żeby 
obóz zorganizować szybko i sprawnie. 
W październiku 1943 roku, w dzień 
żydowskiego święta religijnego, prze
prowadzono w Trieście pierwszą ob
ławę wśród tamtejszej ludności ży
dowskiej, a w ślad za nią nastąpiły 
dalsze na całym terytorium tzw. Wy
brzeża Adriatyckiego. Jednocześnie 
rozpoczęto prześladowania antyfaszy- 
stów. W Trieście bowiem powstał Ko
mitet Wyzwolenia Narodowego, w 
skład którego weszli m.in. przedsta
wiciele Włoskiej Partii Komunistycz
nej i Włoskiej Partii Socjalistycznej. 
30 grudnia Niemcy aresztowali wszy
stkich członków Komitetu, poddali 
ich torturom i wtrącili do obozu kon
centracyjnego.

Obóz w San Sabbe wysadzili hitle
rowcy w  powietrze, pragnąc w ten 
sposób zatrzeć ślady swych prze
stępstw. Mimo to zbrodnie dokons/e 
w obozie, które Globocnik i Reiner 
chcieli ukryć przed światem, ujrzały 
światło dzienne. Znaleziono worki z 
popiołami, pozostałe po spalonych o- 
fiarach. Świadkowie opowiadali, iż 
każdego dnia wysypywano do morza 
dwa worki popiołów. Na ścianach 
maleńkich cel wykryto i odczytano 
niezliczone napisy, wydrapane pazno
kciami w tynku. Napisy te oddają 
tragiczne losy więźniów San Sabbe. 
Jednemu z nich, przewiezionemu pó
źniej do obozu w Oświęcimiu, udało

się przeżyć ten koszmar. Wszystko co
widział i przeżył, zamieścił w książ
ce. Oto niektóre fragmenty z tego o- 
pisu hitlerowskiego obozu śmierci za
mieszczone w mediolańskim miesię
czniku „Storia Illustrata": 

„Aresztowano mnie w Trieście, w 
środę 13 lipca 1944 roku. Zostałem 
przewieziony do San Sabbe, gdzie 
przy obozowej bramie czekał na mnie 
donosiciel, żeby potwierdzić moją 
tożsamość. Luszczarnia ryżu w San 
Sabbe jest ogromnym kompleksem 
gmachów. Wielkie sale z drewniany
mi sufitami. Krematoria, w których 
Niemcy palili ciała swoich ofiar. SS- 
mani przekształcili San Sabbe w 
przedsionek piekła dla więźniów prze
znaczonych do wywiezienia do innych

obozów koncentracyjnych. W wiel
kim  garażu, na podwórku obozu, wy
budowano bardzo wąskie i ciasne ce
le, tzw. bunkry. Ściany bunkrów by
ły pokryte grubą warstwą betonu. 
Zamiast łóżek — wąskie deski. W 
ciężkich drzwiach widniał niewielki 
otwór do wentylacji. W takim bun
krze nawet człowiek średniego wzro
stu nie mógł się wyprostować. Chcąc 
nie chcąc trzeba było leżeć na desce, 
a oślepiające światło lampy boleśnie 
raziło oczy.

Badał mnie kapitan SS. Interesowa
ło go, dlaczego opuściłem Triest po 
przybyciu tutaj Niemców.

Odpowiedziałem, że nigdy nie zro
biłem nikomu niczego złego, że nie 
byłem członkiem partii faszystowskiej 
1 że zupełnie nie rozumiem, dlaczego 
mnie aresztowano.

Po wyzwiskach pod adresem Ży
dów, których „obowiązkowo należy 
wszystkich zgładzić” kapitan kazał 
strażnikowi odprowadzić mnie do 
bunkra.

— Posiedzisz w  tej dziurze tylko je
dną noc — powiedział strażnik, wpy
chając mnie do celi. W jego glosie 
zabrzmiało coś w rodzaju litości, a 
może zawodu. Powiedział, że udało 
mi się. Wszystkich więźniów, których 
odprowadzano do bunkra, najpierw 
bito, ale mnie ominęły cięgi. Udało 
mi się jeszcze raz: znalazłem na des
ce paczkę papierosów 1 zapałki, po
zostawione nie wiem przez kogo. Pa
pierosy pomogły mi jakoś przetrwać 
tę noc. Gdy tylko żołnierz odszedł, u- 
słyszałem głosy. Jeden należał do 
mężczyzny z sąsiedniej celi:

— 'Minęło już czterdzieści dni, jak 
pogrzebano mnie żywcem. Trudno tu 
oddychać, męczy mnie pragnienie. 
Może rozstrzelają mnie już dziś w 

nocy-

Kobiecy głos z drugiej strony mojej

celi:

— Tutaj każdej nocy kogoś zabi
jają. Wyprowadzają ich na podwórze 
i zabijają wystrzałem w tył głowy. 
Po każdym wystrzale wyją psy. U- 
słyszysz je tej nocy. Może będą wyć 
i po mnie, a może po twoim sąsie- 
dzie. Od tygodnia, jak tu siedzę, sły
szałem śmierć trzydziestu ludzi. Wszy
scy partyzanci...

Nastaje świt i przez otwór w 
drzwiach sączy-się przyćmione, szara 
światło. Ktoś przechodzi z wiadrami. 
Proszę o wodę. Żadnej odpowiedzi. 
Proszę głośniej i uderzam pięścią w 
drzwi. Zbliżają się kroki. W otwór 
wsuwa się lufa karabinu, która nie
omal dotyka mego czoła. Wściekły 
glos każe mi się „zamknąć". Milknę...

Po upływie może godziny otwierają 
się drzwi i żołnierz podaje mi kubek 
z „kawą” — gorzką i rozcieńczoną 
wodę. Następnie prowadzi mnie do 
sali na IV piętrze. Zastaję tam około 
czterdziestu osób, mężczyzn 1 kobiet. 
Towarzysze niedoli. Pomieszczenie 
brudne, wszędzie gruba warstwa ku
rzu. Przy jednej ścianie prycze dla 
kobiet przy drugiej — dla mężczyzn. 
Wśród aresztowanych dostrzegam 
kilku -moich znajomych. Otaczają 
mnie 1 wypytują o wiadomości „stam
tąd”, o moje aresztowanie... W San 
Sabbe trzeba było ciężko pracować, 
ponaglała pałka i pistolet. Kiedy o- 
głaszano alarm przeciwlotniczy, stra
żnik zamykał nasze drzwi na klucz. 
Któregoś dnia, o godzinie 1 1 -tej wie
czorem, wszedł do naszej sali żoł
nierz. Wszyscy więźniowie już spali. 
Żołnierz obudził dwóch mężczyzn 1 
trzy kobiety i kazał im iść za nim. 
Powiedział nam, że chodzi o wykona
nie pilnej pracy i że powrócą za 
dwadzieścia minut. Ale wkrótce usły
szeliśmy wystrzały i wycie psów. Na
szych nieszczęsnych towarzyszy nikt 
już więcej nie widział...”

Christian W irt byl pierwszym spoś
ród oprawców „Wybrzeża Adriatyc
kiego”, którego spotkała zasłużona 
kara: w maju 1944 roku kula jugo
słowiańskiego partyzanta położyła 
kres jego krwawej „karierze”. G lo
bocnik wierzył w potęgę alpejskich 
umocnień. Kiedy hitlerowskie Niemcy 
legły w gruzach, Globocnik postano
wił ukryć się na ostatńłej linii obro
ny. Ale nie istniały już ani umocnie
nia, ani Ich obrońcy. Karyntię zajęli 
Anglicy. Globocnik ukrywał się do 
końca czerwca 1945 roku, aż w koń
cu wykryto go w Waissensee. Otruł 
się, żeby nie wpaść w ręce brytyj
skiego patrolu. Tak zginął kat z Lu
blina. Gauleiter Reiner został aresz
towany w Karyntii, przekazany rzą
dowi Jugosławii i w lipcu 1947 roku, 
na procesie w Lubljanie, skazany na 
śmierć i rozstrzelany.

Obecnie w Trieście toczy się śledz
two w sprawie oprawców obozu 
śmierci San Sabbe, których nazwiska 
udało się ustalić. Są to: Dietrich Al- 
lers, adwokat z Frankfurtu, skazany 
już przez sąd we Frankfurcie na! 8 lat 
więzienia za przestępstwa dokonane 
w Trieście, Gottbild Gering, Josef 
Oberhauser i Otto Stadi. W sumie 
ośmiu zbrodniarzy spośród 281 gesta
powców i jedenastu tysięcy SS-ma- 
nów siejących śmierć na terytorium 
Wybrzeża Adriatyckiego...

JERZY CZECH

SAN SABBE 
PRZEDSIONEK PIEKŁA

„POCZĄTEK I KONTYNUACIA"
Spotkanie Leonida Breżniewa t  Ge- 

raldem Fordem we Władywostoku 
nie schodzi z łamów prasy światowej. 
Mimo iż radziecko-amerykańskie 
spotkania na szczycie przestały być 
sensacją nie znaczy to wcale, że dia
logi owe, przywódców dwóch naj
większych mocarstw świata przestały 
być ciekawe i ważne. O skali zain
teresowania na przykład w USA roz
mowami w rejonie Władywostoku 
może świadczyć chociażby głośno wy
rażane niezadowolenie prawie cztery
stu dziennikarzy amerykańskich, z któ
rych tylko czterdziestu uzyskało ze
zwolenie na towarzyszenie prezyden
towi Fordowi w jego podróży do 
Związku Radzieckiego. Tylko czter
dziestu każdej z układających się 
stron, gdyż tak przewidywały wstęp
ne decyzje.

Rozmowy we Władyswostoku od
biegały formą od dotychczasowych 
spotkań przywódców obu tych mo
carstw. Protokół ograniczono do nie
zbędnego m inimum eliminując cał
kowicie, towarzyszące zazwyczaj tego 
rodzaju wizytom — zwiedzanie kraju, 
spotkania z załogami dużych obiek
tów gospodarczych itp. To spotkanie 
miało charakter wybitnie roboczy.

Oceniając treść wspótnego komuni
katu opublikowanego po zakończeniu 
rozmów, można stwierdzić, iż jest to 
nie tylko deklaracja zasad regulują- 
cych dalszą współpracę, służącą nic

tylko rozszerzeniu współdziałania obu 
państw, ale zważywszy znaczenie 
ZSRR i USA, umocnieniu pokoju 
światowego i odprężeniu stosunków 
międzynarodowych, w czym zaintere
sowane są żywotnie wszystkie narody.

W czasie pożegnalnego obiadu Leo
nid Breżniew powiedział m. in.: „Jak 
wiadomo trzeba jeszcze wiele uczynić 
również po to, żeby naprawdę oczyś
cić drogę dla rozwoju równopraw
nych stosunków handlowo-gospodar- 
czych między obu krajami. Jest to 
tym bardziej konieczne, że nie chodzi 
po prostu o wzajemne korzyści mate
rialne, lecz o stworzenie swego rodza
ju podstawy materialnej do trwalej 
poprawy stosunków radziecko-amery- 
kańskich jako całości".

Sens tej wypowiedzi jest jednozna
czny. Jak wiadomo nie wszystkim 
wpływowym politykom w USA podoba 
się rozwój współpracy radziecko-ame- 
rykańskiej. Do nich należy między in
nymi senator Jackson, wytrwały zwo
lennik „twardego kursu" i przeciwnik 
przyznania Związkowi Radzieckiemu 
klauzuli najwyższego uprzywilejowa
nia w dziedzinie eksportu towarów 
do USA. Działalność ich spotyka się 
jednak z coraz znaczniejszym sprze
ciwem większości polityków amery
kańskich, reprezentantów zarówno 
partii demokratycznej jak . i republi
kańskiej. Ale — jak to powiedział se
nator Clainborne PeH, „zwolennicy

pokojowej współpracy muszą być 
czujni, gdyż inaczej proces odpręże
nia może zostać podgryziony".

Prezydent Gerald Ford wznosząc 
toast powiedział we Władywostoku: 
„W moim pierwszym wystąpieniu w 
Kongresie Stanów Zjednoczonych o- 
biecalem Związkowi Radzieckiemu, że 
Ameryka również w przyszłości po
zostanie wierna polityce, którą pro
wadziła w ciągu ostatnich trzech lat. 
Panie Sekretarzu Generalny, osobiście 
potwierdzam teraz tę obietnicę".

Problemem, który bardzo daleko, 
bo w skali całego globu, wykracza 
poza dwustronne stosunki Stany 
Zjednoczone — Związek Radziecki, 
była i jest kwestia ograniczenia bro
ni nuklearnej. Nie od dziś wzbudza 
ona jeszcze wiele kontrowersji i prze
szkód. Tak było również we Włady
wostoku. Jak wynika z relacji za
mieszczonej w poniedziałkowym wy
daniu „Prawdy" rozmowy na temat 
ofensywnych broni strategicznych 
były skomplikowane i w pierwszym 
dniu spotkania trwały aż do północy. 
Do impasu jednak nie doszło. „I ten 
właśnie fakt — stwierdza „Prawda" 
żc udało się rozmowy uwieńczyć po
wodzeniem, że udało się wypracować 
odpowiednie wspólne radzlecko-amc- 
rykańskie porozumienie, jest ważnym 
świadectwem dobrej woli obu stron, 
świadectwem ich szczerego dążenia 
do realizacji wytyczonego celu — po
wstrzymania wyścigu zbrojeń nukle
arnych. wyeliminowania możliwości 
wojennej konfrontacji między naszy

mi krajami".

Z opublikowanego oświadczenia w 
tej sprawie wynika, iż ZSRR i Ame
ryka uczyniły dalszy krok naprzód w 
dziedzinie ograniczenia własnych za
sobów i potencjałów nuklearnych. 
Potwierdzenie zamiaru zawarcia no
wego porozumienia o ograniczeniu 
strategicznych zbrojeń ofensywnych 
na okres do 1985 roku brzmi bardzo 
optymistycznie. Prawdopodobnie po
rozumienie to zostanie podpisanie już 
w roku przyszłym.

Sporą dozę optymizmu zawiera 
również oświadczenie prezydenta zło
żone po powrocie do Stanów. Gerald 
Ford powiedział między innymi: „Z 
zadowoleniem informuję, że moje 
spotkania z Leonidem Breżniewem 
przebiegały dobrze. Stanowią one po
czątek i kontynuację". I Idalej: „Obaj 
jak sądzę opuściliśmy Władywostok z 
uczuciem wzajemnego szacunku 1 
wspólną wolą kontynuowania poszu
kiwań pokoju".

Po powrocie Forda do USA wszys
cy członkowie jego ekipy stwierdzali 
zgodnie że porozumienie osiągnięte 
we Władywostoku jest jednym z naj
ważniejszych porozumień od zakoń
czenia drugiej wojny światowej. Ko
mentatorzy prasowi podkreślają że 
Ford i Breżniew okazali się doskona
łymi, pasującymi do siebie partnera
mi, a jeden z nich stwierdził z nie
ukrywanym entuzjazmem: „Działali 
oni wspaniale. Są to twardzi ludzie 
i rasowi politycy. Rozmowy ich były 
rzeczywiście twarde 1 konkretne".

JAN T. JANICKI 

13



ZDARZENIA i ZWIERZENIA 1
ŁÓDZKIE DRUKI

Zawsze z du ią radością I zain
teresowaniem przyjmuję laki u- 
kazywania się różnego rodzaju 
druków — broszur, informatorów, 
będących dokumentacyjnym zapi
sem kultury Łodzi. Z reguły są 
to druki niejako wewnętrzne, 
rzadko docierają dalej niż do 
wąskiego kręgu zainteresowanych, 
ale ich wartości dokumentacyjne 
są ogromne.

Pisałem kiedyś o bardzo cen
nych „Listach bibliofilskich" wy
dawanych przez Łódzkie Towa
rzystwo Przyjaciół Książki, a re
dagowanych przez Michała Kunę, 
wybitnego bibliofila i znawcę 
książki. Pisałem też kiedyś o 
bardzo pożytecznej i potrzebnej 
publikacji „Biblioteki Lodzi”, 
wydanej także przez ŁTPK oraz 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich, a opracowanej przez zespól 
pod redakcją Cecylii Dunin-Hor- 
kawicz.

Obie tc publikacje ukazały się 
w maleńkich nakładach rzędu 300 
egzemplarzy t właściwie trudno 
mieć o to do kogokolwiek pre
tensje, bowiem druki te mają

większe wartości dokumentacyjne 
niż informacyjne. Ważne więc, że 
zostały wydane, żc są dostępne 
dla zainteresowanych dziś i za 
lat — powiedzmy — sto.

Ostatnio ukazały się dwa, rów
nież informacyjno-dokumentacyj- 
ne, druki na temat kultury Łodzi, 
z tym wszakże zastrzeżeniem, iż 
są to publikacje o przewadze wa
lorów informacyjnych. I tu szko
da, że nie dotarły one do szer
szych kręgów odbiorców.

Mam na myśli album wydany 
przez redakcję Łódzkiego Infor
matora Kulturalnego „Kalejdo
skop". Album wydany jest luksu
sowo, na kredowym papierze, li
czy ponad 100 stron, ma barwne 
wkładki...

■lest tam sporo sylwetek łódz
kich twórców — aktorów, muzy
ków, pisarzy, plastyków, jest spo
ro zwięzłych informacji o ruchu 
amatorskim, o muzeach — sło
wem laka publikacja powinna 
trafić do szkół, do domów kultu
ry, do bibliotek.., Niestety, nie 
trafiła. \ie trafiła także do zwy
kłego odbiorcy. Wiem, żc wy-

i

dawca część nakładu przeznaczył 
d» rozpowszechnienia w Łodzi, 
bo przecież album był w zasa
dzie przeznaczony dla Warszawy 
jako publikacja „Panoramy 30-le- 
cia”.

Niestety, mimo usilnych poszu
kiwań nie znalazłem albumu w 
kioskach. Nieoficjalnie natomiast 
dowiedziałem się, żc publikacja 
nie miała wydrukowanej ceny, w 
związku z czym nie można jej 
było rozprowadzać w sieci „Ru
chu”. Ile w tym prawdy, nie 
wiadomo. Faktem jest jednak, że 
bardzo potrzebna i dobrze zreda
gowana publikacja nie trafiła do
I.odzi.

Powie ktoś, że sprawa jest 
drobna i nic warta rozdzierania 
szal. Zgoda — sprawa jest drob
na. ale przecież nie ma w Łodzi 
zbyt wielu popularnych wydaw
nictw o środowiskach artystycz
nych i naukowych naszego mia
sta. Skoro więc przy okazji „Pa
noramy” zrodziła się szansa wy
dania takiego druku. szkoda, że 
właśnie w Lodzi przeszedł on bez 
echa,

I druga sprawa z tej samej 
beczki. Otóż Biblioteka im. Lud
wika Waryńskiego wydała infor
mator „Pisarze Łodzi i ich ksią
żki — 1915—1971". Rzecz druko- 
wano aż w... Kutnie, bo widać w 
Łodzi nikt wydawcom nie mógł

zapewnić odpowiedniego terminu, 
co jest zresztą zupełnie osobną 
sprawą. Ten druk trafi, mam na
dzieję, do bibliotek i będzie na 
pewno pomocny w pracy kultu
ralno-oświatowej tych placówek. 
Szkoda jednak, że trafi tylko do 
bibliotek, choć działalność oświa- 
towo-odczytową prowadzi całe 
mnóstwo innych placówek.

Druk Biblioteki im. Waryńskie

go jest szczególnie cenny, zwa

żywszy. że Lódź jest jednym z 

nielicznych miast w Polsce, któ

re podobnego informatora nie ma. 
Literackie informatory ma 

Gdańsk i Poznań. Śląsk i Zielona 

Góra... Oczywiście stołeczni felie
toniści kpią sobie zl tych „prowin

cjonalnych” leksykonów, ale 

przecież wiemy dobrze, że tego 

typu druki informacyjne są po
trzebne.

Ostatnio dowiedziałem się, ie 
także Biblioteka im. L. Waryń
skiego opracowała ciekawą, doku
mentacyjną broszurę notującą 
łódzką tematykę w literaturze. 
Ale o tym ciekawym opracowa
niu opowiem już w następnym 
felietonie.

WIDOK

LEWYM OKIEM

NIE G O LIĆ  LA S Ó W
-..Polityka" opub likow ała  n iedaw 

n o  znakom ity  artyku ł o n iefrasobli
w ym  m anipu low an iu  przepisam i, a 
nawet o  w le lkopańsk lm  lekceważe
n iu  przepisów orawnych przez In
stytucie w stosunku do obywateli. 
D użo  tam było mowy o Pocztowe! 
Kasie Oszczędności, do czego a- 
sum pt dala słośna iu ż  sprawa, m ia 
now icie taka: Dewnemu obywatelo
w i skradziono ksiażeczke PKO. Po
szkodowany zaw iadom ił o tym  in 
stytucie. ale złodziei zdąży) (.odjąć 
w iększa sumę, PKO oświadczyła, że 
trzeba było p ilnować kslażeczk' 1 że 
bank  niczemu tu nic Jest w inien. 
Oczywiście — Idąc oo Unit takiego 
rozum ow an ia . zam iast p ilnować 
książeczki lepie! lest sam emu p il
now ać oieniędzy i wcale ich nie no
sić do PKO. P rzyna jm n ie j ma się 
.le w nieustannej gotowości. bez 
chodzenia na pocztę i stania w ko 
le I kach

Obywatel poszedł w ięc do sadu, 
k tó ry  uznał, że Drzepadte pieniądze 
now inny stanow ić stratę pól na pól: 
banku  < klienta. Autor artykułu  w 
..P o litw e ’’ wywodzi, że takie orze
czenie lest sprzeczne z  ustawa i w 
ogóle nie oparte na niczym.

Reakcja na artyku ł z« strony 
P K o  była nieprzeciętnie szybka. 
Chociaż zaraz; czy to była reakcja 
PKO? Wiele instytucji zabrania 
swym pracownikom  kontaktow ania 
się z dzienn ikarzam i, udzielania Im 
in fo rm ac ‘1, inaczej m ów iąc: identy
fikow an ia  się oracowntka z Insty
tuc ją . przem aw iania w |e| Im ieniu. 
Tym razem lednak w im ieniu PKO 
nie zabrała głosu dyrekcja, tylko 
w łaśnie skromny oracownik. kasier, 
który rozżalony krytycznym i uw a
gam i prasy — dowodź; jednocześ
nie. że obciążanie PKO odpow ie
dzialnością za wkłady w wypadkach 
na przykład kradzieży książeczki 
Jest... niem ożliwe: przecież każdy 
posiadacz książeczki może podjąć 
większą sumę. a następnego dnia 
iść i zameldować. że mu wczoraj 
skradziono książeczkę i dom agać się 
ponownie uznan ia całej pierwotnej 
sum y wkładów .

Pom llam  ju ż  to. że takiego mal-

w -to  zagłębiać. W ażniejszy wyda
je m l s:e n iepokojący  ob iaw  pan i
cznego lęku przed złodziejem , k an 
ciarzem , oszustem. Ze strachu przed 
n im  ustaw ia się skom plikow ane to
ry  przeszkód na drodze do załatw ie
n ia najprostsze! SDrawy. ze strachu 
przed nim  przestaje sie honorować 
Ustawy Rzeczypospolitej I Znów  
przypom ina mi sie owa anegdota o 
leśniku, który wygoili las. żeby u- 
n iem ożliw lć działanie k łusow nikom .

Kasjer — korespondent „P o lity k i” 
skarży się. jak  wiele czynności 
m usiałby spełnić, żeby un iknąć  wy
płacenia pieniędzy osobie nie upo
w ażnionej. to znaczy z.łodzlelowl. Te 
czynności sa określone regulam inem  
i zakresem funkc ji kasjera, tylko 
że on nie ma w arunków  po temu, 
aby 1e wykonywać. Nie m am y po
wodu wątp ić w in form acje  kasjera, 
jest na pewno bardzo zapracowa
nym  człow iekiem , nie najlep ie j wy
nagradzanym  Ale Jeżeli tak Jest i 
jeżeli władze PKO wiedząc o tym
— nie stworzą kasjerow i w łaści
wych w arunków  pracy, tylko 
wbrew prawu uchy la ją  się od od
pow iedzialności wobec klienta, to 
wychodzi na to, że k lient jest w i
n ien temu. że kasjer nie może pra
cować lak należy i dlatego k lient 
musi ponosić ryzyko utraty pięmie-

wersanta można by natychm iast zła
pać za rękę, pokazu jąc mu jego . .________ ______
wtpsny rnłdol.s na ycz<jrajszym por d f .  Hpwigrzofiyah # 'V l<*r*Jt

. kw itow aniu  podj9CM3 pjfndędzy. Mir bąjikofy,. ,I Io r « n f la !*T  ,i T

• J«ft fątwb tofbrzee sił* w|aanc*b łW ifcw a*  wferze TOtelófn i 'Wlgrze
podpisu, zresztą nie będziemy się kasjerow i, że Jest tak  ia k  jest, to

znaczy że n ie  ma m ow y  o spraw 
dzan iu  tożsamości 1 o innych o- 
strożnościach przy wypłacie ’ pienię
dzy — będę musia ł si ęzastanowić, 
czy nie należy wycofać się z um o
wy z PKO I zlikw idow ać swoich 
dwóch książeczek. Bolę się tylko, 
że władze te! Instytucji nie odpo
w iedzą na artyku ł ..Po lityk i” , a za
m iast tego zm y ją  głowę kasjerowi, 
ze zdradza słabości swe) budy.

A rtykuł nosił tytuł „Parada nie
odpow iedzia lności" i podawał cały 
szereg przyk ładów  n i^ raw o rząd-  
nych poczynań różnych średnich i 
m a lu tk ich  ..organów ". Nic wierzcie 
napisom  w lokalu, głoszącym, że 
,.Za rzeczy pozostawione w szatni 
zak ład  nie odpow iada”. To «a n a 
pisy bezprawne.... Nie wierzcie, że 
dyrekcja Toto-lotka nie odpow iada 
za nic. gdy na wasz num er padnie 
m ilion , a okaże się, że a jent nie 
dostarczył na czas waszego kuponu 
do centrali. Taka sprawa się zda
rzyła t Jest w łaśnie w toku.

Tylko — zam iast zmuszać obyw a
teli do wiecznego ciągania się po 
sadach t żmudnego dochodzenia 
swych najprostszych orawd. czy n >  
należałoby raczel pociągnąć w łaśnie 
tych wszystkich, którzy bezprawny
m i obwieszczeniami stara ją sie z 
góry zabezpieczyć przed jak im ko l
w iek ryzyk iem  własnego dzia łan ia?

ĆWIEK.

I KSIĄŻKA

PRZESZŁOSC REGIONU
Rokrocznie Łódzkie Towarzyst

wo Historyczne obdarowuje swych 
czytelników kolejnym tomem stu
diów nad dziejami naszego regio
nu. Rocznik XIX, który ukazał 
się niedawno, w całości niemal 
prezentuje wynik badań nad prze
mianami trzydziestolecia w aglo
meracji łódzkiej.

Zygmunt Pietrzak przedstawia 
rozwój organizacyjny PPR w Lo
dzi w pierwszym półroczu po wy
zwoleniu. dostarczając interesują
cego materiału faktograficznego 
tym wszystkim, których pasją jest 
badanie struktur społecznych. Sa
bina Maćczak i Bogumił Stępnik 
porządkują naszą wiedzę o refe
rendum ludowym w Lodzi i 
pierwszych wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego. Interesujących 
refleksji dostarczają trzy szkice 
historyczne traktujące o najwa
żniejszych przemianach na Ziemi 
Skierniewickiej w latach 1945— 
—1948. Początki kształtowania się

władzy ludowej w Skiemiewic- 
kiem omawia Janusz Skodlarskl,
rozwój Polskiej Partii Robotniczej 
1 jej wpływ na Ziemi Skiernie
wickiej analizuje Stefan Fijał
kowski, natomiast Alfred Kusiak 
na podstawie licanych dokumen
tów archiwalnych daje zrekon
struowany przez siebie obraz 
parcelacji majątków obszarniczych 
i kształtowania się w wyniku 
tego procesu nowego oblicza 
wsi skierniewickiej. Ekonomistów 
i działaczy społecznych mogą za
interesować place w przemyśle 
włókienniczym Łodzi w latach 
1945—1949, którym poświĘca swo
ją uwagę Halina Wiśnlewska-Ble- 
nlek. działaczy zaś administracji 
państwowej — struktura Zarządu 
Miejskiego w Lodzi w latach 
1945—1050, którą przedstawia Ju
lia Waslak.

Bolesław Pełka I Czesława 
Ohryzko-Włodarska przedstawiają 
kompendium wiedzy o Łódzkim

Archiwum Państwowym 1 jego 
zasobach.

Cezarego Jabłońskiego „Życie
polityczne powiatu brzezińskiego 
w latach 1945—1948” jest po
wściągliwą. a zarazem wyczerpu
jącą relacją młodego historyka, 

posiadającego nieczęsto spotyka
ny dar operowania bogactwem u- 
dokumentowanych syntez histo
rycznych, przedstawionych kla
rownym językiem, dostępnym dla 
specjalisty i szerokiego grona 
czytelników.

Osobno wypadałoby zastanowić 
się nad sprawozdanim z obozu 
naukowego studenckiego kola hi
storyków U L w Kutnie (sierpień 
1973). Był to już siódmy obóz stu
dencki poświęcony badaniom ru
chu oporu w latach 19H9—1945 i 
kształtowaniu się władzy ludowej 
w województwie łódzkim. Pierw
szy obóz miał miejsce w roku
1967 (!) w Godzianowie (pow. 
skierniewicki). Uczestnicy pierw
szych studenckich obozów histo
ryków dawno opuścili nuiry uni
wersytetu, a plon ich pracy (od
notowanej zaledwie w sprawozda
niach) spokojniutko spoczywa so
bie obrastając ochronną warstewką 
pyłów historii. Jednocześnie nau

czyciele historii, wychowania o- 
bywatelskiego, młodzież szkolna 1 
działacze frontu ideologicznego 
skarżą się na brak materiałów do 
dziejów ruchu oporU i kształto
wania się socjalistyczne] Polski 
na Ziemi Łódzkiej. Paradoks? O- 
czywiście. Może by jednak raz 
jeszcze podjąć próbę przełamania 
tej niechlubnej tradycji? Może 
zjednoczyć wysiłki Łódzkiego To
warzystwa Historycznego. Uni
wersytetu Łódzkiego, WSNS przy 
KC PZPR (gdzie powstało sporo 
prac na temat dziejów najnow
szych regionu łódzkiego) oraz to
warzystw regionalnych i history
ków rozproszonych po Ziemi 
Łódzkiej? Może zintegrować tp 
wszystkie rozproszone inicjatywy 
i przystąpić do wydawania plonu 
prac historycznych. Myślę, że w 
przygotowaniu tak pojętej serii 
najwięcej do powiedzenia mieli
by młodzi historycy, pisarze i 
dziennikarze, pracujący pod kie
runkiem doświadczonych star
szych kolegów. Myślę, że taka e- 
dycja położyłaby także kres pisa
niu do szuflady prac magister
skich i rozpraw doktorskich.

TADEUSZ DASZKIEWICZ

i SPORT I
SMUTNY BILANS

Przypo-mlriam: ŁK S od dluiższeflo 
ju ż  czasu za jm ow ał ostatn ią za
szczytną pozycję w tabeli I ligi. 
Jest to pozycja tym  bardziej za- 
stużo<na. że Ł,KS dokum entu je  ja  # 
zdobytym i pumk-tami, przy 2-1 stra
conych, podczas gdy najbliższy są
siad z tabeli — Pofcoń ma U  dw>- 
fletów Ale też 1 różnioa bram ek 
zdobytych l straconych znacznie 
w yróżn ia Posroń: 7:17. LKS — 10:22. 
Ostwti>*c miejsce w tabeli I ligi 
w ydaje się być nie do odebrania. 
W szystko wskazuje na to, że LKS 
w  wiosennej rundzie  ..bohatersko1* 
obroni swoją pozycję w tabeli 1 w 
p 'Io w ie  przyszłego roku pożegna I  
lig*

Sm utny to bilans, a<le przeer. długi 
czas kib iców  p iłki nożnej u t r /v -  

mywa<n > w przekonan/iu. że w dru
żynie panuje duch bojowy i na 
zakończeni* sezo<nu Jesierune^o p ił
karz* LKS pokażą lesreze r-\ po
tra f a I pokarali. Prasa cod7'en "* , 
k tó ra  przez długie m iesiące nawo

ływała do sipo-koju. ostatnie spra
wozdania zatytułowała zgodnie. 
„G los Robotniczy" — , ,M p c ł zaprze
paszczanych sza na’1. ,,ExDrtsns Ilu- 
sbrowuny*’ — „Zm arnow ana szan
sa0.

Sm utny  to by ł mecz 1 niew ątp li
wą rację m ia ł Marek Madej % 
LOT (poza takim samym brzm ie
niem  nazw iska żadne więzy pokre
w ieństwa nie łącaą mnie z Markiem 
M adejem ), k tóry  pytał, co zawod
nicy robią na treningach 1 który 
ost-ro kry tykow ał um iejętności p ił
karzy LKS. Marek Madei z LOT 
po raz pierwszy chyba powiedział 
public/jnie to. o czym od dawna 
m ów iło  się przy okaizjl ołłka.rs-klch 
wyczynów  LKS: czas Domyśleć o 
zm ian ie za-wodnlków, czas pom y
śleć o nowej drużyn ie LKS. która 
SDełniała-by pok ładane w n«iej na-

' v1e l
AU  skąd wzdąć now reh zawod

n ików ? A non im ow y , dzienn ikarz 
„Expdre9SfU H u» torowanego", odpo

w iada jąc  na pytani© 74-letniego 
ki-bioa. nie wyniiiaolonego aresztą 
z mrowiska. pisze:

„W  obecnej sytuacji kadrowej. 
Jaka istnieje w LKS, trener nie 
.,! < • pozwolić sobie na  ż.ulm* 
w łaściw ie roszady — nawet wśród 
natsłabicj Krających, ale m a jących 
doświadczenie p iłkarzy4*.

Inny  dzienn ikarz tej samej gaze
ty, podpisujący się dziwnym  kryp
ton im em : ..zk-pu2“ , stwierdza w 
tym sam ym  poniedzia łkow ym  nu 
merze ..Exprea.su Ilustrow anego".

„Jeżeli LK.S n.e poszuka w okre
sie zimy dobrego zawodnika do
i. ' a. względnie go sobie w tym 
czasie nie wychowa, to na wiosnę 
może bvć nie m n ie j kiepsko niz 
/ jc c n ie ” .

Musi to być bardzo niedośw iad
czony sprawozdawca., jeśli uważa, 
że z twoduTika do I ligi można wy
chować w ciągu nnicjdzy sezonowej 
pr/erwy. Ale okazuje się. że na 
wet rutynow ani s>prawo.zdawcy 
jvO >ctowi nie bardzo wiedzą. co 
dzieje się na bolsfcu, bo Wł. LACH. 
z „G R " uważa, że to M alinowski 
ze Śląska ..postanow ił w y jaśn ić 
s y f i «cję d ługim  wykopem p iłki w 
pole’1, a ta odbita od głowy

Grzywacza trafiła do bram ki Śląska, 
podicza.s gdy ,,Expres« Ilustrow a
n y .  piórem  ws.5x>rnn,ianeRo ,.ż.k- 
-pu2" ora.z „T rybuna L udu1', p ió 
rem  M. Wójcickiego', zgodnie u- 
trzym ują . że to K opyckl trafił w 

Grzywacza 1 piłka po odbl- 
i trafiła do b ram k i K alinow skie

go. W ł. Lach z „G R “ n ic  też nie 
pisze o okolicznościach, w  Jakich 

i.Im trafiła  do b ram k i Jana  To
maszewskiego Dla Wl. LACH. Sy- 
t»;s strzelił z podania Kw iatkow 
skiego. Naitomilasit ów  tajem niczy 
,.żk-pu2" z „Express<u Ilustrow ane
go” twierdzi, że współautorem  „tej 
bram ki był Ja(ocha“ bowiem „p ił
ka odbiła się o jego nogi i Toma
szewski zm ylony tym odbiciem 
opóźnił się o ułam ek sekundy” .

Sm-ubny i niem al tragiczny jest 
pitka-rski b ilans LKS. ale myślę, że 
ze srmutikiem też pow inni spojrzeć 
sprawozdawcy sportowi na swoje 
jesienne naw oływania do optym iz
mu. Nie wiem. kto kogo zaw iódł: 
p iłkarze ^praword^wców , czy spra
wozdawcy k ib iców ?

BOGDA MADEJ

JAPONIA

Trzeba przyznać 
ze skruchą, że nie 
c ierpim y na nad
m iar publikac ji na 
temat współczesnej 
Azji. z drugie j je d 
nak strony zainte
resowanie Azją nie 
słabnie, choćby d la 
tego, że stale tam  
rozgryw ają się w aż
ne dla całego św ia
ta wydarzenia. In te
resujemy się też 
Japon ią , gdyż prze
m iany, Jakie zacho
dzą w tym  kra ju  
stały się ju ż  synon i
mem  szybkiego 
postępu nowoczes
ności stały się sy

nonimem  szybkiego nad rab ian ia  zaległości i  dorów nyw ania 
kra jom  siln iejszym .

Z radością wszyscy, którzy interesują się sprawam i Azji, 
a Japon ii w szczególności, przy jm ą drugie, ale też uak tua l
nione wydanie książki Roberta G u illa ina  — „Japon ia , trze
cie mocarstwo’*. Autor, korespondent paryskiego „Le M on
de0, 7,na doskonale Japonię , spędził w tym rejonie Azji 
pr/.eszło 30 lat, ożenił się z Japonką , doskonale w łada ję 
zykiem japońsk im . Sprawy tejęo kra ju  zna nie ty lko z do
kumentów , daje więc w nik liw y obraz tego, co dzieje się 
w Japonii.

Jednakże książka Roberta G u illa ina Jest ku ltura ln ie  ten
dencyjna, jest apoloRią i obroną przem ian dokonujących 
się w Japonii. Dla dziennikarza „Le Monde** — burżuazyl- 
nego liberała — ..cnd gospodarczy*’, jak i dokona* się w tym 
kra ju , stanowi a lib i dla kap ita lizm u . Ogrom ny rozwój J a 
ponii dokonał sie. m im o coraz siln iej u)a w nlajacvch się 
sprzeczności kap ita lizm u . Z tym i tezam i Roberta G u illa ina  
polem izuje w „Posłowiu*1 Jerzy  Lobm an.

Robert G u illa ln  — „Janowiai, tr,zecie mocarstwo’*, K siążką 
i Wiediza, W arszawa — 1974, str. 372. cena: 36 zł.

CZŁOWIEK I REWOLUCJA TECHNICZNA
Rewolucji* nauk»w p-techn l«nui w yw o łu j*  szerokie 7,ainte- 

resowanip nic ly lko  nauknw rńw . Do tej pory nie m ieliśmy 
w ielu pub likac ji na ten temat, co nie snac/.ylo, *<> w ielu 
specjalistów  rożnych (Imed/.ln nauk  spoleeinycli nie Intere
sowało się tymi problemam i, ieh zainteresowania I badania 
naukowe zaczynają owocować pub likac jam i Jedna nich 
jest zbiór szkiców, powstałych w w yniku  konferencji n au 
kowej. zorganizowanej przez Uniwersytet Slaskl i W o je
wódzki Ośrodek Propagandy Party jne j w Katow icach Te
matem konferencji by l: „Człow iek — socjalizm  — rewolucja 
naukowo-techniczna" i taki ty tu ł nosi zbiór prac będących 
owocem tej konferencji.

W zbiorze prezentowane są różnorodne z a g ad n ie n ia :  postęp  
techniczny I Jego wpływ  na stosunki spo łeczne , k ie ro w n ic za  
rola partii w stosunku rto zachodzącyc|l W spółcześn ie p ro 
cesów społecznych, problemy wychowania I kształtowania 
osobowości w w arunkach rewolucji naukowo-technicznej, 
ośw iata i walka ideologiczna, a tak ie  przew idywania n au 
kowców na temat nowych funkc ji państwa, prawa i adm i
n istrac ji w dobie rewolucji naukowo-techniczne!.

Janusz Kolczyński — redaktor zbioru — w yra ja  we wstę
pie nadzieję, ie zbiór szkiców poświęconych problemom  re
wolucji naukowo-technlczej pozwoli czytelnikom , interesują
cym się tym i sprawam i, znaleźć odpowiedź na wiele pytań, 
jak ie  itn się nasuw ają, pozwoli zrozum ieć istotę dokonu ją 
cych się przem ian, których celem jest ugruntow anie socja
lizm u we współczesnym świecie.

„Człow iek, s ^ a lfe m i, reiwolw ja naMkoiwo-tecfontlcwn* — 
K siążka  i  W iedza, Wacsrtiiwa 1974, str. *96, cena: 30 zl.

DROGA DO DOSKONAŁOŚCI?
Przeciętny Szwed wierzy, ie  droga d0 doskonałości pro

wadzi przez zaspokajanie ludzk ich  potrzeb dzięki stałemu 
rozwojow i technik i. Szwedzi szybciej niż inne narody m o
dernizu ją przemysł, adm in istrację , oświatę. To wszystko 
prawda, ale też obserwatorzy zada ją sobie często pytanie: 
czy Szwedzi są szczęśliwym narodem ?

Józef KozleiccKT przebyw-śi przez pewien’ czas w Szwecji 
gdzlt; prowadził badania naukowe w jednym  z tam tejszych 
uniwersytetów. N ie jako „produktem  ubocznym*4 jego pracy 
naukowej jest ksiąaka ,,S»częście po szw edzku". Są to 
refleksje na lemal rzeczywistości szwedzkiej, obserwacje 
procesów społecznych, oceniane Jednak z krytycyzm em , 
a więc nie ty lko  rejestrowane, ale I weryfikowane.

Docent Józef Kozi olecki jest k ierownik iem  zespołu badań 
nad podejm owaniem  decyzji w Instytucie Psychologii U n i
wersytetu Warszawskiego. Zrozum iale, ic  lego zaintereso
wania ograniczyły sie przede wszystkim  do spraw' nauk i, 
ośw iaty, organizacji iy c ia  społecznego. N iem nie j 
„Szczęście po szwedzku" stanowi cenną pozyelę 0 współ
czesnym świecie kap ita lis tycznym  i jest wartościowym zbio
rem refleksji na tam ach zachodzących w tym  świecie pro- 
cesów.

Józef Ko*telecfo! — .„Szraęśele po «>w«<talmi", PTW W arsza
wa — 11974, stir, LTO, osrta: 18 ził.

KSIĘGA ZAMACHÓW
„ Ile  razy pada stawo zamachow iec — pisze we wstępie do 

„D rug ie j księgi zam achów " je j autor, W ładysław  B. Paw lak
— kojarzy m i się orno z wyobrażeniem wyniesionym Jcszoze 
z lektury szkolnej, kiedy zetknąłem  się po raz pierwszy 
z postacią bladego wpiskowca, skrywającego w zanadrziu 
■ ylet. którym  przebije «erce ty ran * ’’. Ale to Już Inne cza. 
sy i dziś zamachowcy nie używ ają  sztyletów. Zresztą 1 po
jęcie zamachu nabrało nieco innego sensu. S tąd też w książ
ce W ładysława B. Pawrla.ka „bohateram i" są nie konkretni 
zamachowcy, owi spiskowcy, ukryw ający  w polach czarnej 
peleryny ostre sztylety, a sytuacje polityczne I społeczne, 
które rodzą zamachy, które zm uszają konkretnych ludzi do 
gtvał,tu na innych, aby zaw ładnąć narodam i i k ra jam i.

W ładysława B. Paw iaka interesują przede wszystkim  — jak 
sam pisze — „sploty nanniętinoAci, polityczne i psychologicz- 
n- motywacje oraz intrygujące sy tuacje", które rodzą za
machy. Szuka on m echanizm ów  | dźw igni poruszających 
umysły 1 ręce zamachowców . Dlatego też w „D rug ie j księ
dze zam achów ” można znaleźć dzieje śmierci Róży Luksem 
burg I Karola Liebknechta, proces przeciwko Niccolo Sarco 
i Bartolomeo Vanzetti, historię podpalenia Reichstagu, dzie
je tragedii w G ibraltarze , kiedy to zg inął tragicznie gene. 
rai W ładysław  Sikorski, a także bardziej nam  współczesne 
zam achy.

„D ruga księga zam achów " Jest ks iążką interesującą, do
brze udokum entow aną, k tórej lektura pozwoli czytelnikowi 
na wyrobienie sobie poglądu o współczesnych mechanizmach 
dzia ła jących w krajach, gdzie do głosu dochodzą siły reak
cyjne, usiłu jące terrorem podporządkować sobie naród.

W ładysław  B, Pawlaik — ..D ruga Itsięga zamachón*'", Iskry,
Wairszatwa — 1974, sfir, 330, cena: 90 zł,

CO ZROBIĆ ZE SZKOŁĄ?
Paradoks naszych czasów polega na tym , *e m am y ca?ą 

św iadomość tego, iż. na.sl synowie i nasze córki, które dziś 
chodzą do szkoły wejdą w okres samodzielnego dzia łan ia 
pod koniec stulecia, czyli na przełomie w ieku X X  i X X I. 
C zynim y wzystko, aby rewolucja naukowo-techniczna do
prowadziła w perspektywie 25 lat do radykalnych zm ian ■wa
runków  życia człowieka. Z drug ie j strony m am y świadomość, 
że szkoła z racji swego charakteru, z racji dążenia o spraw- 
dzalnoścl wiedzy przekazywanej uczniom  1 z racji un iw er
salności musi być Instytucją w Jakim ś stopniu konserwatyw
ną. H istoria naszej oświaty ostatnich dziesiątków  lat jest 
przecież n ieustanną w alką z tym i opóźn ien iam i. Co więc 
zrobić ze szkołą?

Na pytania te p róbu je  odpowiedzieć Torsten Husen w 
książce ,,Oświata i wychowanie w roku 2000’\ Autor — wy
bitny pedagog i ekspert UNESCO do spraw oświaty I wycho
wania — próbuje scharakteryzować k ie runk i rozwoju współ
czesnej oświaty aż do końca bieżącego stulecia, określić pro
gram wychowywania w czasach postępu nauk i J techniki, 
a także rysuje sylwetkę nauczyciela przyszłości. W swojej 
pub likac ji uzasadnia też potrzebę badań futurologicznych nad 
oświatą i wychow aniem . L.W .

Torsten Husen — ..Oświata 1 wychowanie w roku 2000” , PW N, 
Warszawa — 1974, str. 143, cena; 20,— zł.
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Zadowolenie * ł.ycia trwa do
póty, dopóki nie zapragnie
my zmienić go na lep
sze: warunkiem satysfa- 
cji jest delektowanie się 
tym. co mamy, nie zaś pożąda
nie tego. co moglibyśmy mieć. 
Chęć posiadania, tak sprytnie 
wszczepiona nam przez produ
centów i handlowców jest w 
gruncie rzeczy bakcylem pozba
wiającym nas zadowolenia. Mę
żowie nigdy nie zarabiają dos
tatecznie dużo. kobiety nigdy 
nie są dość piękne, garderoba 
nie jest dostatecznie modna, w 
mieszkaniu nigdy nie ma dość 
mebli, itd., itd.

Istnieje granica, kiedy każdy 
* nas powinien sobie powie
dzieć: „Dość. Wystarczy mi te
go. co mam, a ode mnie tylko 
zależy jaki z tego zrobię uży

tek".

Niewielu z nas potrafi bezna
miętnie i bezstronnie wysłu
chać ludzi, którzy się z nami 
nie zgadzają. Chętnie natomiast 
słuchamy wszystkiego, co po
twierdza nasze opinie. Oczywis
tą jest jednak potrzeba wysłu
chiwania także opinii sprzecz
nych z naszymi.

ODGŁOSY

Kiedy Darwin pracował nad 
teorią ewolucji, notował w spe
cjalnym zeszycie każdy szcze
gół, który zdawał się zaprze
czać jego teorii. Jak pisał póź

niej —

— Jednej rzeczy musisz »tę 
nauczyć: nigdy nie wolno cł 
próżnować, gdy ktokolwiek na 
ciebie patrzy. Ludzie energiczni 
dostają szału, jeśli widzą, że In
ni niczym się nie przejmują. I w 
tym jest cały kłopot z kobieta
m i: każdą kobietę zalewa zła 
krew, jeśli widzi mężczyznę 
znajdującego przyjemność w 
czymś, co nie jest pracą. Właś
nie dlatego wynaleziono węd
kowanie — pozwala ono zejść 
z oczu zapracowanym ludziom. 
Leniwi mężczyźni są zazwyczaj 
najlepszymi wędkarzami. Za
zwyczaj też dochodzą w końcu 
do czegoś, bo mają dość czasu, 
aby odświeżyć swoje myśli j

WARTO 
0 TYM WIEDZIEĆ
„Gdybym tego nic robił, za

pomniałbym zająć się dowoda
mi podważającymi moją teo
rię. gdyż umysł';- zapamiętuje 
przede wszystkim to, cô  jest 
dla nas najprzyjemniejsze .

Doświadczony mężczyzna po
ucza młodego chłopca.

dobrać się do tego, co ważne 1 

istotne.

*  *  *

Freud twierdził, że podejmu
jąc jakąś brahą decyzję zawsze 
dokładnie rozważał wszystkie 
za i przeciw. Jednakże w spra
wach zasadniczych, takich jak 
wybór żony czy zawodu, nigdy

takich rozważań nl« przepro
wadzał, polegając przy podej
mowaniu decyzji na podświa
domości. Uważał on, że wszel
kie ważne decyzje dotyczące 
naszego życia osobistego winny 
być uzależnione od głębokich 
wewnętrznych potrzeb naszej 
osobowości.

*  ★ *

Wydaje się. że rzeczą chara
kteryzującą wszystkich wiel
kich twórców jest aura nieo
kreśloności. Ogólnie uważano, 
że Einstein był człowiekiem 
niepraktycznym, nic umiejącym 
się jasno wyrażać. (Wielu uczo
nych myśli tak do dziś). A jed
nak prawda jest taka, że wyli
czenia Einsteina mają poziom 
dokładności i adekwatności my
śli nieosiągalny dla tych wszy
stkich. którzy oskarżają go o 
niepraktyczność.

Kobieta, którą Mozart chciał 
poślubić stwierdziła po jego 
śmierci, żc odrzuciła go, bo U- 
ważała go za postrzeleńca, * 
którego nic dobrego nie wyroś
nie. Wordsworth miał rację, 
kiedy mówił o Newtonie, że „je
go umysł samotnie buja po 
nieznanych oceanach myśli . 
Człowiek podróżujący po nie
znanych morzach musi być z ko
nieczności trochę pozbawiony 
pewności siebie. Jednakże 
strzec się powinniśmy raczej 
tego, kto tej pewności ma nad
miar, kto zawsze ma minę 
znawcy, minę kogoś zawsze 
wszystko wiedzącego.

Opracował: B. K,

Fot. Archiwum

Tuż za południowymi rogatka
mi Lodzi, przy szosie wiodącej 
z Rudy do Rzgowa wznosi się 
spory pagórek okolony niskim 
murem. Szczyt j c p  .jeszcze nie 
tak dawno wieńczył ogromny 
krzyż, osadzony na potężnym 
kopcu, wzniesionym z polnych 
głazów. Wokół kopca ciągnęły się 
znaczone kamiennymi płytami 
długie szeregi mogił niemieckich
i rosyjskich żołnierzy, poległych 
w czasie zmagań wojennych w 
1914 roku.

Z dawnego cmentarza wojenne
go pozostały skąpe ślady w po
staci kamiennego kopca z napisem 
„Pro Patria” i nielicznych nagro
bków żołnierskich, walających się 
wśród bujnie rozrosłych drzew I 
krzewów. To wszystko — co te
raz świadczyć może, że pagórek 
ten kryje szczątki sześciu tysięcy 
żołnierzy, którzy padli przed 
sześćdziesięciu iaty w toczącej 
się wówczas wielkiej bitwie o 
Lódź.

Kanim doszło do wielotygodnio
wych krwawych walk na przed
polach półmilionowego wówczas 
miasta, Lódź już zdołała zaznać 
gorzkiego smaku wojny. W okre
sie kilku miesięcy miasto prze
chodziło parokrotnie z rąk do 
rąk. Trzy razy byli tu Rosjanie i 
dwa razy Niemcy. Kiedy po ko
lejnym odwrocie Niemców poja
wili się w Lodzi 28 października 
żołnierze rosyjscy, mieszkańcy Wi
tali ifli owacyjnie. We wszystkich 
świątyniach odbywały się nabo
żeństwa dziękczynne z powodu o- 
statecznego — jak sądzono — u- 
wolnienia miasta od Niemców.

Nikt nie przypuszczał, te 
wkrótce znowu się wszystko od
mieni. Przyszedł listopad, najtra
giczniejszy tamtego roku miesiąc 
dla Lodzi, w którym powiało na
prawdę zapachem wojny. Wiado
mości o potyczkach w okolicach 
miasta, coraz liczniejsze transpor
ty rannych przybywających do 
lazaretów Czerwonego Krzyża, 
zdenerwowanie władz rosyjskich
— wszystko lo wytwarzało atmo
sferę podniecenia i gorączki wo
jennej.

Coraz bliższe i silniejsze »tawa-

ly się odgłosy dział, coraz czę
ściej ukazywały się na horyzon
cie łuny pożarów. Wreszcie 19 li
stopada wieczorem mieszkańcy 
Lodzi zostali zaskoczeni gwałtow
nym bombardowaniem Dworca 
Fabrycznego i całej linii kolejo
wej do Koluszek. Uszkodzony zo
stał wówczas most kolejowy nad 
ul. Widzewską (Kilińskiego): że
lazne wiązania zawisły nad Jezd
nią, tamując ruch kołowy. Skut
kiem bombardowania powstała 
panika, która wzmogła się, gdy 
po mieście rozniosły się wieści o 
ostrzeliwaniu artyleryjskim Bałut 
i Starego Miasta. Noc tę miesz
kańcy Lodzi spędzili przeważnie 
w piwnicach i schronach.

60 LAT TEMU

ków z okolicznych wsi. Wiele i  
nich handel ten przypłaciło ży
ciem.

W nocy z 21 na 22 listopada 
rozpoczął się krwawy bój pod 
Rzgowem. Oddziały niemieckie, 
dowodzone przez generałów Litz- 
manna i Scheffera, doszły do po
łudniowo-wschodnich przedmieść 
Lodzi, zajmując wsie Olechów, 
Wiskitno i Dąbrowę. Tu też miały 
miejsce najkrwawsze walki. Sza
la zwycięstwa przechylała się raz 
na korzyść jednej, to znów dru
giej strony. Zajęcie Brzezin przez 
Rosjan spowodowało odcięcie od
działów niemieckich walczących 
pod Lodzia od Ich głównych sił. 
Zdawało się, że zostaną one

MIASTO W OGNIU
A tymczasem na przedpolach 

Lodzi rozpoczynała się wielka bi
twa, jedna z najkrwawszych w 
dziejach pierwszej wojny świato
wej. Gigantyczne starcie armii 
niemieckiej z armią rosyjską 
trwało blisko trzy tygodnie i to
czyło się na ogromnym obszarze, 
sięgającym na wschodzie po Ło
wicz, Skierniewice i Brzeziny, zaś 
na zachodzie — po Konstanty
nów, Szadek i Lask.

Dla ludności Lodzi nastąpił o- 
kres tragicznych przeżyć. Miasto 
bez przerwy było bombardowane, 
w wyniku czego wiele osób spo
śród ludności cywilnej zostało za
bitych lub rannych. Niemal co
dziennie ukazywały się samoloty 
niemieckie, przy czym niektóre z 
nich zrzucały bomby, między in
nymi na ratusz łódzki, elektrow
nię i dworce kolejowe. Katastro
falnie przedstawiało się zapro- 
wiantowanie ludności. Około 90 
procent mieszkańców żywiło się 
wyłącznie ziemniakami sprowa
dzonymi przez bardziej przedsię
biorcze osoby pod gradem pocis

wzięte do niewoli lub wycięte w 
pień. Stało się jednak inaczej. 
Generał Litzmann niespodziewa
nym uderzeniem zdobył Brzeziny 
i dzięki temu manewrowi nie 
tylko wyszedł z okrążenia, ale 
także zagroził Rosjanom otocze
niem. Po 19 dniach zaciętych 
bojów wojska rosyjskie ruszyły do 
odwrotu. Z walk tych odniosły 
tylko taką korzyść, że zdołały 
przerwać pierścień niemiecki l 
odejść na linię Rokiciny — Pio
trków.

Rosjanie opuścili Lódź — tym 
razem bezpowrotnie — w nocy z 
5 na 6 grudnia. Odwrót odbył się 
spokojnie. Około północy cała 
Piotrkowska ł wszystkie ulice 
równolegle zapełnione były ma
szerującymi żołnierzami, działa
mi, taborami. Przez cały czas od
wrotu artyleria niemiecka milcza
ła. Dopiero rano rozpoczęło się 
ostrzeliwanie miasta od strony 
Konstantynowa. Przerwano Je, 
kiedy na wieżach kościoła na 
Starym Mieście ukazały się bia
łe chorągwie.

Miasto przemieniło się teraz w 
jeden olbrzymi szpital. Wszystkie 
większe gmachy zajęte zostały 
przez rannych żołnierzy, których 
liczbę podawano na 35 tysięcy.

„Makabryczny obraz przedsta
wiał Teatr W ielki” — pisał nao
czny świadek — „Na scenie, na 
której jeszcze znajdowały się de
koracje, była urządzona sala o- 
peracyjna. W lożach i na koryta
rzach leżeli ranni. Co chwila za
jeżdżały chłopskie wozy, roiwagi, 
bryczki, na których leżeli ranni'1.

W czasie bitwy o Lódź spośród 
ludności cywilnej miasta poniosło 
śmierć około 200 osób, rannych 
zaś było ponad tysiąc. Zburzeniu 
uległo także blisko 100 domów, 
głównie w północnej dzielnicy 
miasta. O zniszczeniach, jakie do
tknęły przedmieście Itadogoszcz w 
wyniku toczonych tam zaciętych 
walk, donosiło jedno z łódzkich 
pism następująco:

„Straszny widok przedstawiają 
okolice Lodzi. Linia kolejki 
zgierskiej: znaczna część slupów 
leży zwalona lub połamana. Dru
ty pozrywane leżą całymi zwoja
mi na torze, a miejscami aż na 
polach. Na polach, a głównie na 
szosie, leży mnóstwo wozów po
rozbijanych. Leżą też gęsto trupy 
końskie. Liczne okopy, wyrwy w 
ziemi od pocisków i powywraca
ne drzewa, ploty dopełniają smu
tnego obrazu pobojowiska”.

Po zakończeniu walk rozpoczę
ły się wędrówki mieszkańców na 
pobojowiska. Zabierano na pa
miątkę pikielhauby, ładownice, 
bagnety, naboje. Zdarzały się 
także wypadki grabieży. Zdziera
no z poległych odzież i buty, za
bierano im co cenniejsze przed
mioty. Wreszcie władze niemiec
kie zakazały wędrówek na pobo
jowiska, a rabusiów zaczęły ka
rać śmiercią. Grzebaniem pole
głych żołnierzy zajęły się spe
cjalne brygady złożone z bezro
botnych mieszkańców Lodzi. Oko
ło 1S00 osób przez wiele dni ko
pało zbiorowe mogiły żołnierskie 
na stokach cmentarnego wzgórza.

W ACŁAW PAWLAK

MARK KASWINOW
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CHODYNKA

W ślad za manifestem o wstą
pieniu na tron należało się ko
ronować Koronacja odbyła się 
w pierwszej stolicy — w Mos
kwie. Za przygotowania do ce
remonii odpowiadali: ober- 
-mistrz ceremonii von der Pa
leń, minister dworu Woroncew- 
Daszkow i jego zastępca Frie- 
deriks. Komisja ta była pod
porządkowana wujowi młodego 
cara Siergiejowi Aleksandiowi- 
czowi, byłemu dowódcy Pułku 
Preobrażańskiego, a w tym cza
sie moskiewskiemu generalowi- 
gubernatorowi.

Program uroczystości opraco
wał von der Paleń. Początko
wo przewidywano dwa punkty: 
koronację w Uspienskim Soborze

1 świąteczny bal w sali kolum
nowej gmachu Dworiańskiego. 
Następnie mistrz ceremonii do
dał jeszcze jeden punkt: w łą
czenie do uroczystości prostego 
ludu. Czasu na przygotowanie 
uroczystości było dużo — od o- 
głoszenia manifestu w paź
dzierniku 1894 r do dnia koro
nacji — w maju 1896 roku — 
przeszło półtora roku. Ale von 
der Paleń nie zdążył w tym 
czasie nawet obejrzeć wybrane
go na miejsce ludowej zabawy 
Chodyńskiego Pola, które słu
żyło za poligon moskiewskiemu 
garnizonowi. Wielki plac o prze
strzeni 9 kilometrów kwadrato
wych poryty był transzejami i 
okopami, pełno było wifczych

dołów, jam, itarych itudnl.
Wśród tych pułapek von der 
Paleń kazał rozstawić namioty 
i  stragany z drobiazgami, które 
m iały być rozdane mieszkań
com Moskwy. Podarunkiem by
ły papierowe torebki, zawiera
jące kawałek słoniny, plasterek 
kiełbasy, jeden piernik, dzie
sięć landrynek i pięć orzechów. 
Oprócz tego każdy miał otrzy
mać emaliowany „koronacyjny 

kubek”.

18 maja 1896 r. przed świtem 
na Chodyńskim Polu zebrało 
się przeszło pół miliona ludzi. 
Jak mówi oficjalny raport o 5 
rano „nad masą ludzi tworzyły 
się gęste obłoki pary, które na
wet na bliską odległość nie po
zwalały rozróżniać twarzy. Tak
że ci, którzy znajdowali się w 
pierwszych rzędach wyglądali 
na zmęczonych i oblewali się 
potem”. Coraz częściej dawały 
się słyszeć jęki słabnących. Lu 
dzie zaczęli mdleć. Tłum powo
li „wypychał” ze środka zem
dlonych „Podnoszono ich do 
góry, przetaczano po głowach 
aż do linii bufetów, gdzie przej
mowali ich żołnierze”.

Mówiło się potem, że przy
czyną katastrofy i śmierci ludzi 
byl wybuch paniki. To prawda,

leci * cytowanego dokumentu 
wynika, że pierwsze ofiary pa
dły wcześniej, byli to „zemdle
n i lub zaduszeni na śmierć”. 
Tuż przed szóstą rano, jakby na 
złowieszczy sygnał w różnych 
krańcach pola zaczął się ruch, 
ludzka masa zafalowała. Pier
wsze upadki w doły i okopy, 
krzyki tratowanych wywołały 
ogólną panikę. „Martwi, ściśnię
ci tłumem, ruszyli razem z nim”. 
Zaczął się koszmar. Ginęli 
w jamach i transzejach starcy, 
kobiety 1 dzieci, studnie zamie
niły się w groby. Cudem ura
towani „wyskakiwali na otwar
tą przestrzeń obszarpani, mo
krzy, z dzikimi oczami... Wielu 
x nich z jękiem padało na zie
m ię”. Zginęło 1389 ludzi, ciężko 
rannych, było 1690, lżej ran
nych — dziesiątki tysięcy.

Jeszcze tego samego ranka 
wieść o nieszczęściu obiegła 
Moskwę, pod wieczór wstrzą
snęła Rosją. Tylko niewielu za
chowało spokój: von der Paleń, 
jego koledzy z komisji, a także 
.młody car. Zapisał on w swo
im dzienniku: „tłum, nocujący 
na Chodyńskim Polu w ocze
kiwaniu podarków runął na 
prowizoryczne budowle, pow
stała panika, w której — to 
straszne — zadeptano około

,1300 ludzi. Dowiedziałem się o
tym o 10.30... zostało mi po tej 
wiadomości obrzydliwe odczu

cie...”.

„Obrzydliwe odczucie” — 1 
co dalej? A nic. Osłupiała ze 
zgrozy Moskwa oczekiwała, że 
car — po pierwsze — odłoży u- 
roczystości, po drugie — zaare
sztuje i odda pod sąd winnych, 
po trzecie — że wraz z rodzi
ną wyjedzie z miasta, w któ
rym tysiące ludzi opłakuje za
bitych na jego święcie. Car nie 
zrobił nic. Koronacja dbyła się. 
Następnie — pisze Witte: „W 
dniu chodyńskiej katastrofy, 18 
maja, wg ceremoniału m iał się 
odbyć bal u ambasadora Fran
cji, Montebello. Przez cały 
dzień nie byliśmy pewni, czy 
wobec tej katastrofy bal się od
będzie czy nie. Wielki książę 
(Siergiej Aleksandrowicz) po
wiedział nam, że wielu dora
dzało carowi, aby poprosił am
basadora o przełożenie balu, 
lub też, aby sam nie bral w 
n im  udziału, ale car z tymi ra
dami absolutnie nie chciał się 
zgodzić. Według niego chodyń- 
ską katastrofę należało zigno
rować... Ku mojemu zdziwie
niu wszelkie uroczystości odby
ły  się wg zaplanowanego po

rządku”.

W  tym samym więc czasie, 
kiedy na Chodyńskim Polu 
Żołnierze 1 strażacy w świetle 
latarni zbierają trupy, na balu 
w krąg roztańczonych gości 
wchodzi carska para. W opisie 
zagranicznego korespondenta 
wygląda to tak:

„Żyrandole rzucają tysiąc* 
ogni na girlandy kwiatów i 
bryzgi fontann. Wszystkim jest 
wesoło... Wszędzie słychać 
szczęśliwy śmiech. A przecież 
,ten dzień widział zabitych, cala 
stosy trupów pod piekącym 
słońcem... Na balu tworzą się 
.grupki. Przesuwają się ku środ
kowi sali: tam imperator z im- 
peratorową tańczą kadryla...”.

...W przeddzień nowego roku, 

młody car usiadłszy na chwilę 

w Sali Malachitowej, gdzie u- 

.bierał choinkę, tak napisał w 

dzienniku:
„Daj Boże, aby następny, 1897 

rok przeszedł tak szczęśliwie, 
jak  ten”.

(cdn.) 

Tłumaczył: 

MAREK WAWRZKIEWICZ
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ODGŁOSY

G O N I T W A
i.

Tego dnia Jerzy S. pracował 
do godziny piętnastej W tr*y 
kwadranse później opuścił za
kład w towarzystwie kolegi 
Wiesława N. Wędrowali ul. 
Armii Czerwonej i w pewnej 
chwili Jerzy S. ożywił się 
znaczni?, czując ostry zapach 
chmielowych wypłuezyn

— O łiny sobie po dużym I do 
chałupy! — powiedział

— -lak postawisz, to możemy 
sobie dać — przystał trochę 
niechętnie kolega.

Weszli przeto do pijalni na 
roku Reymonta i obsuszyli po 
dużym kuflu. Kolega Wiesław 
otarł ilłonia usta i powiedział, 
że będzie dosyć. Ruszyli więc w 
drogę, lerzy S. miał wzros* 
pragnienia, kusi? na coś moc- 
nieiszego. ale Wiesław N. po
wiedział:

— Mie jestem kawaler. .Tak 
ty się opętasz, to też będziesz 
ciągnąć do domu Ide do przed
szkola no dziecko Cześć!

Rozstali się na nrzvstanku nt 
„Zamek” ,lerzv S knnil bilet 
1 *zekał na tramwaj' Stoiae na 
rł-zystanku przyszedł lnnv ko
lega” — zapodał Jerzy S. Z

imii mmmmiii umilili iii iim

M A Ł E
K I N O

£? „Najlepsze sił te mnie — 
=  kina..." K.l.G. =

T im m im m m i im i i im i im i f f i
LU D ZK I POM YSŁ

W  nasze! TV zakończono Ju i 
prace nad dwom a c iekaw ym i 1 
am b itnym i film am i, w  olerwszym 
7 nich. orzeznaczonym dla ludno- 
iłfi m iebk ie i. pokazana zostanie 
tywa krowa. W drugim  zaś. adre
sow anym  do mleszkartcrtw naszvch 
pól 1 lasów — chłopów, zobaczą 
on i stoiak z alastyku na dwie 
f a i ki. Po wyświetleniu (Umów. 
obie grupy ludnoAcl pomiesza się 
1 zagrzeje do dyskusji.

KOCHANE, DZ IELN I! OCZĘTA

Pan Jan  Św ięty * suchych oko
lic  K ielecczyzny, do tego stopnia 
pokochał polskie f ilm y  historycz
ne. Iż uczestnicząc w ich og ląda
n iu  potrafi? przy pomocy silne,I 
woli całkow icie w yellm lnowa.' 
m rusanie . Dzięki temu prostemu 
pomysłow i pan tan Św ięty nie 
t.raci nawet nalmnielszego u łam 
ka akcll K ierownictwo nasze) k i
nem atografii w dowód uznania, 
postanow iło w yróżn ić oana Tana 
Świętego i odkryć przed nim , Ja
kie bedJle zakończenie film u o 
Kazim ierzu W ielk im . Gdyhy zaS 
wskutek niedopatrzeń organ izacy j
nych film  kończył sie lakoś ina- 
c z e l oan ła n  Św ięty będzie m iał 
prawo pomrugać.

SYM PATYCZNE P RZY JĘ C IA  
Z M ORAŁEM

Znana gwiazda am erykańska 
Duda Dadti urządza jąc  u siebie 
przylocie, n lsóy  nie zapom ina o 
wypożyczeniu chudego staruszka. 
G dy zabawa rozwinie sie 1uż na 
dobre, aktorka w y jm u je  go ze 
szkatu łk i i pokazuje ".ebranym. w 
prostych słowach przypom ina jąc 
o  n ieubłaaanym  przem ijan iu  cza
su. Dzięki temu na przyjęciach u 
D udy  Dadu spożycie a lkoholu  iest 
w  norm u. a uczestnicy czuja się 
zawsze odświeżeni duchowo. Zas 
wypożyczeni staruszkowie, po od 
dan iu wesoło w spom inają m lld 
spędzone w szkatułce chwile.

A N A L IZA  M ŁO D Z IE ŻY

N aukow cy film ow i po długich 
badaniach I studiach, potrafla od 
powiedzieć wreszcie, co interesuje 
m łodzież 1 O tóż m łodzież interesuje 
wszystko, ale niestety, nie wszyst
ko. co Interesuje młodzież, można 
polkazać na ekranie. To zaś cze
go nie można nokazać na ekra
nie. zaczyna zaraz bardzie j Intere
sować m łodzież od tego, co m o
żna pokazać. Należy wiec po pro
stu pokazywać młodzieży na ekra
n ie  to czego nie m ożna pokazy
wać by zainteresować ja tym  co 
m ożna > trzeba pokazywać, a eo 
pokazane nie zostało. Naukowcy 
film ow i dodają od siebie, że bar
dzo m łodzież lub ią .

tym kolegą postanowili coś wy
pić u niego w domu Chcieli 
kupić <wicrtkę, ale w sklepie 
ćwiartek nie było. przeto nabyli 
wino, udali się do domu i wypi
li.

Około godziny dziewiętnastej 
trzydzieści kolega wyprowadził 
Jerzego 8 przeu olok i puścił 
luzem do domu, bo Jerzy S. 
się nie chwiał, czyli nic byl pi
jany.

Puszczony luzem Jerzy S. po- 
kolował w stronę dworca, a żc 
go suszyło to wstąpił de bufetu 
na oranżadę. Był jednak tylko 
sok pomarańczowy, na który 
Jerzy S się wypiął Skręcił w 
ulicę Torową i stanął na prz*)- 
jeżdzie przed zamkniętymi za
porami.

2 .

Tego samego dnia dwóch mło
dych ludzi w wieku osiemnastu 
i dziewiętnastu lat, pracujący i 
dobrze notowani w dwóch róż
nych zakładach pracy, których 
Jerzy S.. ale to później gotów 
byl rozpoznać przy ub okaza
niu. m. in. po wyglądzie ze
wnętrznym, budowie ciała I 
długich, blond włosach, z któ
rych jedne były szczególnie 
długie, zeszli się na chacie i 
wyżłopali pół litra ora/ dwa wi
na. w tym jedno domowej pro
dukcji, co miało być okoliczno
ścią łagodzącą. Następnie ru
szyli w miasto, żeby trochę wy
parować. Wstąpili na ulicę To
rową i zobaczyli, że przed za
porami stoi facet ździebko za
prószony.

Młody ze szczególnie długimi 
włosami powiedział do zapro
szonego:

— Te, stary daj na piwo, bo 
jak nic to ci tak dam. że cię 
rodzona matka nie pozna!

— A zaiób sobie i sam sobie 
postaw! — odparł grzecznie za
gadnięty.

— Jak podniosą zapory, lo 
pogadamy! — ostrzegł drugi 
młody z krótszymi blond wło
sami.

— Frajera nie szukajcie — 
powiedział facet zaprószony. — 
A poza tym piwa w tym kie
runku nie ma.

Zapoty się podniosły. facet 
ruszył pizez tory i wtedy ten 
z długimi włosami uderzył go 
w twarz. Facet upadł lecz przy
tomności nie stracił toteż zer
wał się i  jezdni między szla
banami i podjął próbę ucieczki 
w stronę nastawni Tamci gna
li za nim. bili i kopali, facet 
padał i podnosił się aż znik
nął za budką nastawni.

S.

Dwaj pracownicy nastawił 
słyszeli jakieś okrzyki, podej
rzane ruchy za icłana i jeden 
nawet wyjrzał, aby zobaczyć, 
co się dzieje, ale nic szczegól
nego nie zauważył Mieli zresz
tą inną sprawę na głowie, bo 
od Lodzi miał nadjechać pociąg 
towarowy po trzecim torzc. a 
tymczasem na przejeździe roz
kraczył się samochód osobowy, 
z którego wysiadł kierowca i 
gapił nię w kierunku nastawni. 
Zaczęli trąbić i dawać znaki, 
aby zjechał i kierowca zaraz to 
zrobił, ale nie pojechał dalej. 
Kierowca bowiem, a byl nim 
obywatel P., patrzył na dziwną 
gonitwę wokół nastawni, w 
której dwaj długowłosi blondyni 
gonili trzeciego, z krótkimi wło
sami. W końcu rozbiegli się w 
przeciwnych kierunkach i w len 
sposób tchwytali uciekającego 
i powalili go. a sami zaczęli się 
szarpać. Kierowca nie słyszał 
dialogu:

— Oaj mu spokój! On już ma 
dosyć!

— Co, puszczę żywego? Że
bym za niego siedział?

Leżący poderwał się i zaczął

uciekać. Kierowca rozpoznał w 
nim liolcgę z ZaKlaUow opa- 
trunkowycn, Jerzego Si., i ruszył 
na pomoc.

4.

W odległości trzystu metrów 
majaczyły światła wolno jaUą- 
cego pociągu. Ludzie krzyczeli 
za zaporami, ale stali jak wry
ci, kiedy Jerzy S. połknął się 
i upadł na szyny. Ścigający do- 
pauli go i kopali. Krzyczał i 
osłaniał lękami głowę

— Weź go za kulosy i wrzuć 
pod pociąg! — wrzasnął blon
dyn o dłuższych włosach.

Zamiaru jednak nie spełnili, 
gdyż widząc nadbiegającego 
kierowcę, rzucili się do uciecz
ki. Jerzy S. wstał i zszedł z to
rów.

Jeden z uciekających zdołał 
przeskoczyć betonowy plot i 
znikł w ogródkach, natomiast 
drugiego, będącego już na plo
cie, kierowca chwyci? za wło
sy. ściągnął i z pomocą siedzą
cego dotąd za siatką nic znane
go mężczyzny, doprowadził do 
dyżurnego ruchu na stacji, skad 
wezwano MO.

Długowłosymi blondynami o- 
kazali się osiemnastoletni Jcrzv 
M. oraz dziewiętnastoletni Ma
rek A. Pierwszy podczas skła
dania zeznań powiedział, że 
miał w kieszeni dziewięćdziesiąt 
pięć złotych i nie wie. co mu 
odbiło, że domagał się od Je
rzego S. na piwo, a potem bil 
go i Kopal. Drugi natomiast 
oświadczył, że miał jeszcze dzie
sięć złotych, toteż w oiróle nie 
rozumie, co mu strzeliło do 
głowy, żeby urządzać taką go
nitwę z zamiarem wrzucenia 
gościa pod pociąg.

TADEUSZ

GICGIER

FRASZKI
CECHA

Cecha wazeliniarzy: 
lekceważenie twarzy.

CIIADZA

Chadza ścieżką utartą, 
bowiem stwierdził, że 

warto.

CZĘSTO

Często jeszcze odżywa 
ta reguła stara: 
jeden ciężko haruje, 
drugi bierze haracz.

CHEŁPIŁ. Sli;...

Chełpił się nieużyty, 
że nie jest w ciemię

bity.

CHCESZ...

Chcesz się pozbyć
łachudry? 

Idź z łachudrą na udry.

CO ZA...

Co za egoistka: 
nie dala mi listka.

Fot. Archiwum

JAN GONTAL

POWIĘKSZENIA
ROZK OSZE  P 0D R 0 2 0 W A N IA

Coraz częściej ruszają w zagraniczne wojaże łódzcy reporterzy. 
Reporter z ,,D ziennika Łódzkiego*’ ruszył samolotem na Wschód, 
a oto ciekawsze Iragm em y pod łoży :

„Z a  chwilę stewardessy podadzą ko lację: kawałek kurczaka, chleb, 
masło turystyczne, pom idor, jak ieś ciasteczko, angielską śm ietankę 
w pros/.ku do kawy lub herbaty. Sztućce nierdzewne w komofa- 
nowej (?!) kopercie z em blematem  „Lo tu“ : niebieską czaplą...**

Po orzech dniach zw iedzania Moskwy reporter wsiadł, ale tym 
razem do saiinclo-tu ..Aeroflotu*':

„D a ją  śniadan ie : udko kurczęcia z frytkam i, czarny kawior, 
2 krom ki znakom itego razowca, słodką bułeczkę, kawałek ciasta 
/. m arm oladą, jab łko , pow idła, masło, sól, pieprz, musztardę, cu
kier, dwie plastykowe wykałaczki oraz chusteczkę hig ien iczaią..1’.

Czytelnik Już wie, że w „Aoro-flocie’1 karm ią lepiej, a ja.k kartnild 
na m/s „Chatoarowsik” do-wle się za t.ydrzień. gdyż relacja z pod,ró

ży na Daleki Wschód urywa się zapow iedzią poiplynn^ia s-tatikiem 
d*o... Japonii.

Sm acznego!

B A JK I LU B IM Y OG ROM NIE

„Express Ilustrow any” edukuje najm łodszych o/.ytelnetów:
„ Ju ż  La Fontaine i Krylów , chcąc przypiąć la lkę ludzk im  przy

warom , pakowali je w skóry bogu ducha w innych zw ierząt4*.
Aliści przypom inam y skromnie, że znacznie wcześniej, bo w VI 

wieku przed naszą erą by ł Ezop, później Fedirus w I wieku na.szcj 
ery. Batorlos (II w.). Aw lanus (IV. V w.), a w Polsce Bierna* z Lu
blina (XV. XV I w.). I omi też ludzkie przywary paikowa-lj w s‘kó- 
ry bogu ducha wiininych zwierząt.
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