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obradowała w

Warszawie I Ogólnopolska Konferencja Ideologiobra-dach uczestniczYło przeszło 400
czno-Teoretyczna. W jej
osób. Wygłoszono szereg referatów, od,były się dyskusje w czterech 7.espołach problemowych. Materiały z tej konferencji ukażą
1ię drukiem. Tyle podstawowych informacji. Ale warto zwrócić uwa.gę, że była to pi er ws z a taka konferencja. -I nie przypadkowo odbyła się właśnie teraz, choć planowana była nieco
wcz.e.śniej.

Rozwój socjalistycznej Polsk1 może odbywać się ~yłącznie pod
kierunkiem marksistowsko-leninowskiej partii, która służąc klasie robotniczej, a przez to i całemu narodowi, potrafi w sp0;<;6b
twórczy stosować zasady ·naukowego soęjalizmu. Tak po.stępo
wać powinni nie tylko przywódcy partii, członkoWie jej kierow-
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Miłość
MACIEJ JOZEF KONONOWICZ
Nie stoi u drzwi,
N ie czeka z lękiem,
Z niepewnością, .
Nie poprawia włosów przed lustrem
Nim chwyci za klamkę,
Nim się odważv zapukać.
Miłość nie puka - Po prostu wchodzi
Znad horyzontów,
Idzie, bosa, na przełaj,
Przenika kamień, cegłę,
Przechodzi przez ogień i wodę,
Przez dzień i noc,
Przez pokój i wojnę,
Przez drut kolczastv.
P1 uez sztachety żeber
w środek serca.

w·

70- tą rocznicę u rod:;; i n Macieja

Józefa Kononowicza oraz z okazji

mu tegorocznej Nag1·0dy /,iterackiej 1n. Łodzi zespół „ Od„
głosów" składa Jubilatowi serdecznt? gratulacje oraz życzenia wielu
no::1.:ych sukcesów twórczych.

prz~·znania

Na str. 8 publikujemy dalsze Jego wiersze, oraz szkic pióra
Jana Dobraczy11.skier;;o.

1
Kiedy plynies,z wzdłui wygambijskich, a także potem, kiedy statek wcho<lz.l jui
do basenu portowego, masz wrażenie, jakbyś czytał „Psy wojny" Forsytha. Jeśli coś przycią
ga twój wzrok, to chyba tylko
pałac prezyc.'encki, oddalony od
brzegu o dwa dobre rzuty kamierJem - niski, rozległy, pokryty czerwoną dachówką, graz gajem palmowym.
niczący:
itrzezonego
gdzie pod osłoną
muru szef państwa zażywa spacerów.
Sam port również przypomiPołożony w
na „Psy wojny".
mętnym rozlewisku
szerokim.
(r.d to koniec
Gambia River
rzeki, nl początek oceanu). wyposażony jest nad wyraz skiromnie - żadnych urządzeń portowych: doków, dźwigL vv, zura·wi, żadnej bocznicy kolejowej,
ot - dwa niewielkie magalyr_y
i jedno kamienne . wrzynaj-ace
się w akwen molo, przy którym.
po obydwu stronach. moE!ą N„'
cumować dwa średniej
biedy
wielkoś..:i frachtowce.
Ci, co bywali już w Gambu.
zama<'hem
twierdzą, że przed
pojawienie się statku obcej
bar.dery wywoływało zazwvczai
Tym razem
du.;e ożywienie.
jednak, w senne, tropikaine popołudnie. Banjul wydawał sic;
cichy i stlamvzony. Nie pr~.v
szli namolrJ waluciarze. <.<:brakło wesołych dziewczynek l mło
brzeży

dodanych żebraków. Murzyni z
buszu, którzy oferują przyjezdnym rzeźbione w c.'rewnie
figurki, podobnie jak kobiely
r.a gło
noszące
murzyńskie
wach kosze z owocami I tace z
ciastkanfi włas•nego wypieku- ·
nie mieli nawet odwagi wejść
na trap.
Po nabrzeżu lwążyły z potWac
gą dwuosobowe, gambijsko-senegalskie patrole. Bracia w pokoju. Ci pierwsi w jednolltych,
mUJ!'.durach. ci
zielonkawych
drudzy w komandoskich panterkach; rozpylacz pod pa::h;:i,
colt u pasa. Brama portu. jedyne wyjście do miavta, jest
zamknięta. Za bramą, Clepiając ręce o drucianą siatkę, cleka chmara bezrobotnych. każ.c..v
l nad.deją, że właśnie jemu ta-

Upalny dzień
w Banjulu
(Korespondencja z Gambii)
ANDRZEJ MAKOWIECKI

wany krewniak.· dożywa bez
protestu swych dni.
W drodze do centrum. k~óre
Nikt rJe tańczy. Nikt nif.
jeS<t zre1;ztą o krok, k.rajobraz
śpiewa. Kiedy już mijasz branie ulega nadzwyczajnym zmiamę. bo biała twarz wystarcza
n.om : r.ędza zostaje ta sama
zwykle w Afryce z.a paszport, aczkolwiek w miejsce zamiesz:
i wchodzisz w żar słonecznej kałych wraków pojawiają sif'
ulicy, stykasz się z nędzą, o zamieszkałe rudery, sklecon~
jakiej' nawet nie miałeś POJęci<i. nieraz, jak w obozie palestyń
Za dom, jedyną ochronę przed skim, z tektu.ry i blacty. Nie
słońcem ! deszczem, służą tuma sklepów, nie ma kiosków,
taj · strupieszałe cięi.a1 owki o nie ma gazet.• Na gliniastycll
wysokich podwoziach. W !11.0- podwórkach suszą ~ię jakie~
ierkach bez drnwi i po<l platfor- Slmaty.
W budzie bez oKieu.
mami koczują cale rodziny - . która pełni funkcję sz.koły biamężczyźni śpią r.a rozłożonych
prowadzi lekcJę
ła z.akor.tl1ica
papierach, albo graja w li.arty, rachunków, a uczniowie siedzą
bez· pieniędzy, a więc i bez na- w kucki na gołej polepie Mały chłopiec z przepukliną brzupięcia, ~tóre zwykle łączy si·~
z hazardem; kobiety dają piersi szną: knykciem wyrastającym
niemowlętom albo pichcą coś w
wprost z pępka, próbuie wyoblazłych z emalii naczyniach.
pucować ci buty. Kilku innych
dzieci, jak dzieci: ~zarpiLJ sil; wyros,tków walczy na wyprzódza ooskręcane w pierścionki wlo- ki. aby zostać twoim przewod·
r.ikiem.
SY. hadż tarzają w pyle drogi i
Banjulu
choć Rdzieś
Ale w stołecz.nym
jest Im wesoło,
tam, na stror.ie, stary, schoro·· niewiele jes.t do zwiedzani'i.
świta

szczęście.

Kwadratowe, głębokie na metr
rynsz.toki, pokryto szerokimi
płytami z czerwonawego betonu; tu i tam brakuje płyty i
wówczas ukazuje 11ię treść. W
sumie jednak ry,r.sztokd są postąpasz po nicn jak
żyteczne po chodniku i wchodzisz tak do
dzielnicy dyplomatów.
Najokazalszą amuasadę mają
zawieruChińczycy; radziecka
amerykańska
szyła się gdzieś,
zajmuje trzecie piętro w białym

odrapanym domu z opancerzonymi oknami: w ulicz.r:ej gablocie, za szybą lepką od brudu.
\\ idać zżółkłe, pozawijane na
rogach zdjc;cie Reagana. O innych ambasadach, chociaż jest

artal .... 11

tkie, bardzo llczne stronnictwa,
Jakie się na terenie Królestwa
połworzył7, llł akł6cone, prowadzit ze sob1t saclęte walki, nie
mając wcale ludzi
ocarnlaJitcych cokolwiek 1zer11e boryzonty, a przy tym ze spoleczeństwem prawie niczym nie
(są) związane. Na 1amym terenie miasta Warszawy naliczyi nam łych stronnictw szesnaście,_ czy siedemnaście, zaznaczaJąc, że nl\ dobitek złego
między (nimi) panują daleko

zentancl koncepcji dogmatycz- . cza., wykazała ona skłonności
z Rockefellerem i rekinem Walt
no-sekciarskich
1
Jakubem do absolutyzowania zasad uniStreet razem wzięci. W sumie
Bermanem, Bolesławem Bleruwszystkie koszty produkcji POwersalistycznych
marksizmu
łem, Hilarym Mincem, Romakosiłem pomijania odrębności
LITY KI w ub, r. wyniosiy 2 zł
nem Zambrowskim na czele"
narodowych. Nie rozumiano
i 13 groszy. Zal6żmy teraz, i:e
- pisze Benon Dymek.
Jeszcze w pełni, ie uniwersalw wyniku. znanej
na calym
O co oskarżono W. Gomułne zasady marksizmu powinny
świecie katastrofy gospodarc.zej,
kę? Był to okres przygotowań
TOWARZYSZ
być dostosowane do w& unk6w
zwyżki
cen zaopatrzeniowych.
do zjednoczenia ruchu rob-OtniLUCJUSZ WŁODKOWSKI
polskich, że nie ma w tym
papieru,
energii, druku, benzyczego w Polsce, a proces taki
odstępstwa od pryncypiów''.
NACZELNY REDAKTOR
ny itp„ podwyżek plac etc.,
dokonywał się też w innych
Benon Dymek swoją relację
TYGODNIKA
następu.je
TRZYKROTNY
krajach demnkracji ludowej.
oparł na dokumentach. DOlkuSPOŁECZNO-KULTURAL
WZROST wszystkich kosztów,
Należało więc ocenić dotychmen tarni do tej pory najczęś
NEGO „ODGŁOSY"
co jest absolutną fikcją, ponieczasowy dorobek ·polskiego ruciej interesowali się specjaliś
w miejscu
waż np. place i l:wnoraria dzienldące rozbieżności. (.„)
ch,u robotniczego i określić zaci. Dziś budzą one również zanikarzy ledwo drgnęly (musimy
Siedzący przy mnie króledania na przyszłość, czyli s,preinteresowanie sz~rszego odbiorEgzekutywa
Podstawowej
Orsię dla państwa i dla Państ1va
wiacy - relacjonuje W. Witos
cyzowac program budowy socy. Mając to na uwadze „Noganizacji Partyjnej przy Lód 7 męczyć za marny grosz), to i
spotkanie stronnictw polityczcjalizmu w Polsce. Spór więc
we Drogi" w numerze 1-2 z
kim Oddziale Związku Litera- wówczas koszty wyniosłyby donych z Królestwa, jakie odwybuchł zarówno wokół ocen
1982 roku rozpoczynają publitów Polskich, składa Towarzy- piero 6,39 zl. Faktyczne zaś
bywało się krótko po jego
przeszłośd, Jak i programu
kację dokumentów z okazji stiu~zowi serdeczne
gratulacje w
pr~yj~źd~ie do Warszawy _
przyszłości. Zarzucono W. Gokoszty zapewne nie przekracza1ecia polskiego ruchu robCJltnizwiązku z objęciem funkcji N'ł
sm1ah się twierdząc, że wlękmułce „uleganie nacjonalizmoją 6 zl, a doliczając
kolportaż
czego. Wybór tych dokumenczelnego Redaktora Tygodnika nie powinny być wyższe niż 8
szość tych stronnictw, mająWi PPS, niedocenianie roli KPP
tów dla „Nowych Dróg" robią
Społeczno-Kulturalnego
„Od- - 8,50 zl. Skąd więc astronocych tak wielkie wymagania
w ocenie ruchu rewolucyjnepracownicy Centralnego
~
głosy".
i tak krzykliwych, poza nimi
go, sprzeciwianie się przejściu
miczna cena 20 zl za egzemchiwum KC PZPR. Pierwszą
Jednocześnie
z satysfakcją plarz? Czy 38 proc. zysku tl)
c? się z~ajduJlł na sali, nie po~ do natychmiastowej przebudo- serię dokumentów wybrali Les1ada mkogo. Ze się nie myodnotowujemy
fakt
wy rolnictwa drogą kolektywizachowania
onard Dubadki i Władysław
bylo za malo, teraz ma być
lili pod tym względem, wykazacji". Poza tym W. Gomułkę
dotychczasowego tytulu i pod- 50 proc.?"
Mroczkowski. Jest wśród tych
zały wybory do Sejmu, przy
oskarżono
o „niedostateczne
tytułu oraz profilu pisma, które
dokumentów „Program SocjaNie umiemy odpowiedzieć na
których owe stronnictwa znikły
eksponowanie problemów walnasze środowisko przez wielP.
listów Polskich" - tak zwany
zupelnie bez śladu. (.„)
to pytanie, podobnie jak nie
ki klasowej".
lat współtworzyło.
Program brukselski z września
umiemy odpowiedzieć na pytaPóźniej
się
dowiedziałem
Władysław Gomułka miał to
1878 roku, jest „List do TowaEGZEKUTYWA POP przy nie: ile powinny kosztować
że niektóre z tych warszaw~ nieszczęście, że refera.t na ple- rzyszy Socjalistów Rosyjskich",
OIL ZLP
skich stronnictw przyszły już
num KC z 3 czerwca 1948 rokiu
„Odgłosy", które w przecijest „Program Komitetu Robotz up. Mirosław Kuźniak wieństwie do wielkonakładowej
z góry ułożonym planem rozprzy~otował sam i nie przedniczego Partii Socjalno-Rewobicia każdej ogólnej kombina- stawił gQ do konsultacji Biuru
„Polityki" - nigdy nie były pilucyjnej
„Proletariat",
jest
cji rządowej, spodziewając się
Polit~cznemu KC PZPR. w resmem dochodowym. Na „Odgło
fragment końcowej części przeże im niepodzielna władza ~ ferac1e tym przedstawił selek- mówienia Ludwika Waryńskie
sy", w pewnym przynajmniej
PRZEG.t.ĄD
ręce się dostanie".
tywny stosunek do tradycji rugo przed sądem z listopada
sensie, pracowała „Karuzela", a
Warto będzie chyba z uwachu robotniczego w Polsce
1885 roku, a także odezwa:
także
i dzienniki wydawane
gą śledzić dalsze wspomnienia
„uznał niektóre momenty z~
„Program Partii Robotniczej
przez
Łódzkie
Wydawnictw!>
Wincentego Witosa, gdyż ukaszkodliwe i to w odniesieniu
„Solidarność"
z 15 kwietnia
Prasowe RSW „Prasa - Ksią
~ują one nie tylko dni przedo PPS, jak i SDKPiL czy
1883 roku. Tu niezbędne jest
żka Ruch", co zresztą nie
~kąd się bierze tak wielkie
łomu, kiedy pows-tawała II KPP". Opierał wę na dokumenmałe wyjaśnienie. Partia Rojest niczym szczególnym, na cazamteresowanie przeszłością w
Rzeczypos1polita, a.l e pokazru1ją
tacłt. ~Odkreślał rew<>ilucyj.r:ość
botnicza
„Solidarność"
była
łym
bowiem ' świecie wielki.e
nas~Y:ch kryzysowych czasach?
też, jak kształtowała się naSDKPiL, ale wytknął jej błędniewielką
grupą
rozłamową,
koncerny prase>we zbijają miN~Jp1erw chyba stąd, że lusza kultura polityczna. A skutną koncepcję kwestii narodok·tóra wystąpiła z „Proletarialiony na jednych tytułach, aby
dzie zawsze w czasach minioki owego pomieszania pogląwej i niepodległości Polski
tu", działała zaledwie przez
dl'obną część zysku przeznaczyć
nych upatrywali „złoty wiek"
dów,
politycznego
egoizmu,
~ównie.:t i stosunek PPS d~
kilka miesięcy w Warszawie.
na subsydiowanie tytułów inuparcie twi~r.dz.ąc, że dawniej
przedkładania racji grupowych me~[egłoścd Polski ocenił kry- Na jej czele s<tał Kazimierz
r.ych, utrzymywanych niejaiko
bywało leipieJ. Ale mniemam
nad racje narodowe, możemy
tycznie, przede wszys•tikim dlaPuchewicz. - antagonista Lud„dla honoru domu". W roku
:że jes.t tego i inna przyczyna:
obserwować i dziś.
te.go, że wal-kę 0 niepodległość
wika Waryńskiego.
1980 trzeba było tedy dopłacić
Mamy przecie.:!; świadomość że
„Zycie Literackie" zwraca Wlązał z. wojną ianperialisityczJednym z ważnych pytań,
do
wydawania
ni~ jesteśmy narodem aniołów. uwagę na inny okres naszych ną a nie ze wspóklziałainiem
„Odgłosów"
ja,k ie sfawiamy sobie, jest py3 512 tysięcy zł, a deficyt na
Wiemy,. j~i e mamy wady.
dziejów. W numerze 4 i 5 0 -puz rewolucyjną klasą robotnitanie o źródła i charakter kry~Y1Pommall n.am je wszyscy
blikowało
artykuł
rok 1981 zaplanowano w wysr:>Bogdana
czą, szczególnie Rosji, Referat
zysów, jakie przeżywaliśmy w
wielcy z naszego narodowego
Brzeskiego „Gomułka a Koten spotkał się z kryityką Biukości 1 396 tys. zł,
faktycznie
dziejach Polski Ludowej. IX
1Panteonu, wypominali i obcy.
mintorm" „o zasadniczym
ra Politycznego KC PPR, któzaś wyniósł 1 360 tys. zł, czyli
Zjazd PZPR próbował dać diaZwracając się dziś ku przeszwpływie - jak to określił Bere w końcu wyraziło nadzieję
był o 36 tys. zł mniejszy.
gnozę w tej s.prawie. ale mułości s1.1ukamy źródeł tych wad.
non Dymek we wstępie do ar~e W. Gomułka „przez szczer~
siała on~ być z koniecmości
Wbrew
niektórym opiniom
Ale też i szukamy błędów, jatyku}u będącego uzupełnieniem
t
konsekwentną partyjną sapowierzchowna. Zjazd to dowięcej niż połowa funduszu hokie popełnialiśmy w przeszłaśpublikacji Bogdana Brzeskiemokrytykę przezwycięży błędskonale rozumiał i dlatego zonoraryjnego
„Odgłosów" szła
ci, a które mszczą się teraz
go utworzenia i praktyki
n!" pogląd~"·. Gomułka złożył
bowiązał KC PZPR do powodla autorów spoza redakcji. W
na nas. Być może w co
Biura Informacyjnego Partii
pisemne osw1adczenie, w któłania specjalnej komisji, która
1980 roku zespół tygodnika zanie chce mi się zbytnio wieKomunistycznych l Robotnirym podtrzymuje swoje poglądokonałaby
dogłębnej analizv
inkasował tylko 43,8 proc. tego
rzyć
wyciągniemy jakieś
czych w 1947 roku na umacdy. W końcu je jednak wycoprzyczyn i charakteru polskich
wniosiki z minionego, aby Ponianie się poglądów dogmafał i wyjechał na kura('ję. Piefnnduszu, zaś w roku 1981 kryzysów. Nim jednak komisja
lak . był mądry przed szkodą,
tycznych I sekciarskich w kienum z 6 - 7 lipca 1948 roku
42 proc.
ta dopracuje się takiej dia~no
a nie po szkodzie.
rownictwie PPR, co doprowaodbyło się bez udziału WłaZY. toczyć się będą ożywione
„Odgłosy" miały . od lat :iaWzrost cen prasy budzi różne
W tym poznawaniu miniodziło
do
wymanewrowania
d?'sława Gomułki, wysłano do
dyskusje, które są niezbę.d'le
kład limitowany w
wysokosci
koll"'>"ltiaJrZP.. rtodzi też obawy,
nego wielką rolę spełniają
Władysława Gomułki z kieniego telegram z życzeniami
gdyż dostarczają komisji róż
19 tysięcy egzemplarzy, zacho]dk ceny wplyną na rynek wywszelkiego rodzaju pamiętniki,
rownictwa na cztery miesiące
szybkiego powrotu do zdrowia.
nych punktów widzenia. ~5 i '!f;
wują.c jednak moż.liwość przedawniczy, jaki będzie los !.vW?poi:ir:ieni~. dokumenty. Paprzed zjednoczeniem PPR i
Na plenum tym. Mari<,m Spyst.vcznia 19fl2 f' ku w V..'vz:.<zej
kroczenia tego - limitu. W Wl\t'l
godników i gazet. Wzrasta z.•l...,..!l.~.~.~.!oiłl!.""',oii.i;,~N;,J~iji..ofi,~-M~,\iUł_..,!'!',-..&::.i_~·~·~'1.tł.~~~~ł>ł~~ ~1? ... s1osU11t.~ pai-tlf' 'SZko1e , auii: S Jtecznych odroku przeciętny naklad „Odgło
interesowanie kosztami produknie pozbawione subiektywizmu,
Llłerack1ego' ~nr
8 z 4.IV.
do trady>eJl ruchu robotniczebyła sie ko,...ferPnci'I niukowa
sów" wyniósł 20 033 egzemplacji
gazet
i
pism.
„Polityka"
w
mają jednak ogromny walor
82 r.) przynosi jakby ciąg dalgo i „była to jak gdł'by odna temat'. „Żróilła i cha„„ktęr
rze, pny średnich zwrotach 'i74
numerze 5 z 20 marca 1982 r.
autentyzmu. Oto dzięki czyjejś
szy tych rozważań, artykuł Bepowiedź na wYStąpienie Gokryzysów
sw••„c~no-politvcz
egzemplarzy, co stanowiło 2.3
opublikowała artykuł Zygmunta
wytrwałości, czyjemuś trudonona Dymka pt. „Polowanie na
mułki". Jakub Berman wygłonych w Pol<>ce". W~n„mni'lnY
procent nakładu. W ubiegłym
wi i czyjejś systematyczności,
„odchylenie prawicowo-nacjoSzeli~i pt .. ,Dlacze"o 20 zł czyli
sił referat „O dorobku ideoloiuż numer ,.Nowych Dróe:" ouroku przeciętny nakład wyniósł
możemy
wrócić
niejako w
nalistyczne". Autor - jak sam
gicznym PPR i zadaniach partajniki bilansu .,Polityki''.
Z
blikuje artykułv ooracowane
26 643 egzemplarze przy zwrogąszcz
minionych wydarzeń,
pisze
wyszedł z założenia,
tii w przededniu zjednoczenia",
artykułu tego wynika,
że
w
na oodstawi<> ref er.a tów wvP.ło
tach 103 egzemplarze, co stanostać się świadkami tego, co
że „Czytelników b~dzie ciekaa Hilary Minc mówił o zało
szonych na tei konfPrenci;_ -hubie~łym -roku .. Fiolityka" przywi zaledwie 0.4 procent nakła
było, a minę_ło, co znamy z
wić dalszy przebieg
wydarzeń
żeniach ustr<iju gos.podarczego
rosław Łados~ pisze o „Ź"l'ńd
niosła 45 mln zł zysku. co wyopracowań, wdręczników, modu. Był to jednak rok z wielu
rozgrywających się wokół czoi społecznego Polski. Członka
łach i charakterze naszee-o kr:vniosło
38,7 proc.
wpływów.
nografii. Pamietniki, wspomnielowego
przywódcy polskiego mi Biura Politycznego KC PPR
przyczyn nietypowy: przy zalezysn", Wie~ław Mysłj'!k: ,.Z
Koszt
egzemplarza
wynosił
nia cieszą się zawsze dużą poruchu robotniczego, które karbyli wówczas: Władysław Gowie pieniędzy na rynku i wciąż
uroblematykl światopnP"lio dnwej
6,25 zł. Kolportaż zabrał 27,2
czytnością. Pamiętała 0 tym redynalnie zaważyły na współmułka jako sekretarz generalkonfrontacji w warunkach kryproc. wpływów. czyli od każde niskich cenach tygodników i
dakcja „Tygodnika Kulturalneczesnej historii Polski, na jej
ny oraz Jakub Berman, Bolegazet, ludzie kupowali wszystl<"o
zysu", Zrizisław BombPra: „~
go egzemplarza 1,70 zł.
go", która od 2 numeru (4.IV
rozwoju społeczno-ekonomicz- . słaiw Bieru,t, Hilary Mimc. Staco zadrukowane, choćby po to
nroblematyki
eko"omicznych
82 r.) rozpoczęła druk nieznanym i śmiem twierdzU\, do
Jak dalej rozkładały się ko- by dowiedzieć się o kolejnych
nisław
Radkiewic'z,
Marian
przesłanek
~ytu'łc.ii
kryzysonych pamiętników Wincentego
dziś ważą".
szty? Otóż z każdego ei;!zempl<iSpychalski, Roman Zambrowwych w Polsce'', Konrad Rastrajkach i protestach.
Witosa. Pierwszy tom wspomKonflikty nie biorą się z niski, Aleksander Zawadzki. Nie
rza tueba było zapłacić Po L l ~
ian: „Rolnictwo a kryzysy spo.
W 1980 roku 'koszt własny
:nień ukazał się nakładem LSW
czego, narastają stopniowo, mabyło to Bi.iuro Polityczne jednozł za papier. co wyniosło lSJ.5
.łeczno-polityczne".
jednego egzemplarza i ~u
w 1978 roku i obejmuje okres
ją swoje źródła w przeszło~ci.
lite. „Rozbiezności w kierowproc. wpływów. Na utrzymanie
Jamsław Ładosz w otwierażycia i działania Wincentego
B. Dymek powołuje się na opinictwie PPR - pisze B. Dyjącym cały cykl relacji artyredakcji brano po 46 groszy z nasz rachunek rozchodzi się z
Witosa od dzieciństwa do piernie
niektórych
historyków,
mek - stały się tajemnicą pokule podważa pogląd, że wszyceny egzemplarza, co wynio~ło rachunkiem „Polityki'', inaczej
wszej wojny światowej. Puktórzy utrzymują, że różnice
bowiem rozkładają się koszty
liszynela.".
stkie polski!' kryzysy miały
7.3 procent wpłvwów. Drukarblikowane obecnie wspomniezdań
w końcowym okresie
Władysław Gomułka przerjednakowy char~k~e;r. źródł~ i
nia na koszty d·ruku wzięła ]J<> w pismach o dużym i małym
nia obejmują pierwsze 10 lait
w~jny między polskimi działawał urlop i wrócił do pracy,
nakładzie wyniósł 5,70 ał, a
mechanizm, że Jeslt wszelkich
32 !!rosze od egz.emolarza, czyli
II Rzeczypospolitej. Tytuł pierczami ruchu robotniczego wyco wywołało kolejną falę kryw ubiegłym roku - 4.76 zł. Jak
analiz nie oPrzemy na klaso5,1
pro·
c
.
całości. Na narzutv,
wszego odcinka brzmi: „Z detworzyły
się
międz.y
tymi,
tyki członków Biura Politycz- .wym pu·nkcie widzenia róż:
nas ostatnio
poinformowano
na płace. c:ryli na odpisy róż
legacją w Królestwie".
„którzy przeżyli
wojnę
w
nego KC PPR. W konsekwennych proce.sów i zjawis.k, jeś~t
koszt własny jednego nume!·u
nego
rodzai11
poszło po 10 er z
„Gdy sytuacja wojenna zaZwiązku Radzieckim, a tymi,
cji doszło do kolejnego plenarnie potrafimy dojrzeć tych sił
szacuje się obecnie na połowe
numeru; U'i proc. wpływów.
częła się grutownie wYjaśniać
którzy kierowali PPR w kranego posiedzenia KC PPR w
społecznych, lt'tóre stał;v: za. tyceny. co nie zmienia faktu. że
Honoraria
dla
współoracowni
- pisze W. Witos - a pogrom
ju". Ci z emigracji „byli skłondniach 31 sierpnia i 3 wrzemi czy innymi tendencJam1, to
jest to cena mordercza. Minęły
ków pochłonęły 0,9 proc. wolyNiemców był już zupełnie wini akcentować na pierwszym
śnia 1948 roku, na którym W.
wszystkie nasze usiłowania n!e
cale lata zanim gromadząca najwów, oo daje 10 gr z każde~r>
doczny, powstała myśl - już
miejscu za~ania internacjonaGomułka złożył rezygnację z
doprowadzą do ża_dnych pollświetniejsze
pióra „Polityka"
egzemplarza. Natomiast na t•nie wiem
kogo - ażeby się
listyczne", cii d11oozy natomia\Slt
funkcji sekretarza generalnetycznie i społecznie pozytywwybiła się
na tak poczesne
trzymanie
wydawnictwa
brano
zająć utworzeniem rządu ogól„większą uwagę zwracali na
go i członka Bi-UII'a Politycznenych skutków. Nie potrafimy
mieisce na prasowym rynku,
po 4 gr z numeru, Cf) stanowi
nopolskiego w Warszawie, któznaczenie walki narodowo-wygo. Wówcza.s też odwołano
z tych analiz wyciągnąć Wł'"'!-ś
jeżeli jednak
nasi . znakomici
0.6
oroc.
wpływów.
Tak
było
ry nie tylko byłby odbiciem
zwoleńczej'', ale z tego nie wywładysława
Bieńkowskiego z
ciw)'(!h wnioskó"". a przecież
koledzy czują się zaniepokojeni,
w 1981 roku.
nastrojów panujących w kraju,
n.iika, że nie doceniali zadań
członka KC, a Zenona Kliszkę,
wszyst·kim chodzi o t<_>, a_by
trudno się chybl'I dziwić naszym
odpowiednikiem
istniejących
internacjonafotycznych. Te różIgnacego
Logę-Sowińskiego,
można było w przyszłości unt~
A jak jest obecnie?.
lekom, choć bedziemy się oczysił
politycznych, ale mógłby
nice zdań złożyły się ponadAleksandra Kowalskiego, Manąć kryzysów.
wiście usilnie starać o życzJ!iwe
sprostać wielkim zadaniom, jato na ogólną sytuację, jaka
Tego jeszcze nikt nie wit'.
riana Baryłę, Grzegorza KorPytanie 0 źródła i charakter
względy czytelników.
kie miał przed sobą".
wówczas kształtowała się w
.Ale - jak pisze Zvgmunt SzE'czyńskiego przeniesiono na zakryzysów w Polsce ma znac_zel grujpa ludowych działaczy
międzynarodowym
ruchu rostępców członków KC. Mieczyli!!a „rzeczywiste zyski -ia
STARSZY
nie bardzo ważne, ~ądzę więc!
z Galicji, właśnie z Wincen- botniczym. Pamiętajmy, że za- sław Moczar otrzymał surową że będziemy do . tei te:natyki „Polityce" sq wyższe niż tn w11BUCHALTER
tym Witosem i Kazimierzem
ciynał się ;uż okres „zimnej
naganę.
nika z naszego bilansu. Z zyswracali w róż.ne_J form~e.
Przerwą-Tetmajerem, udała .się·
wojny", że pomówiono o zdra„Odejście
Władysława
GoNa zakończenie chciałbym
kiem wszak pracuje kolnorta:t.
do Warszawy żeby być obecdę Józefa Tito i komunistów
mułki wiązało się ze zwrot~m
nie jest deficytowa produkr ja
zwrócić uwagę na pierv:szy n~;
nym przy utworzeniu tego rząjugosłowiańskich.
B. Dymek
w polityce PPR - pisze w zamer „Przeglądu 1:ygodmowego , papieru ani praca drukarni"
du i wziąć w nim należny
zwraca też uwagę („.) na „wzakończeniu artykułu Benon Dyktóry ukazał się z _datą 4
Sprawa ceny pisma solidnie
im udział Diiś wiemy, że rząd
jemne animozje między Gomek - którą nastePnie przekwietnia 1982 roku. Pismo ~o
musi kolegów z „Polityki" ·'l'lę
taki powstał w Lublinie i że
mułką
a Bierutem, których
jęła
w całej pełni PZPR.
_ jak to stwierdza redakcJa
SERDECZNIE
czyć. skoro
w dwa tygodn!':!
zaproszono do udziału w nim
początek datuje się jeszcze z
Zwrot ten w polskich warunw artykule wstępnym - naPRZEPRASZAMY
Wincentego Witosa, ale on po
później
powrócił
końcowego okresu okupacji, a
do
niej
w
~~·
kach miał dogmatyczny chawiązuje do pisma, które przeCZYTELNIKOW
przyjeździe do Lublina wycotowanym iuż Przez nas „FeliP.powstały one wokół tworzenia
rakter czego wyrazem było
szło ioo lat temu ukazywało
fał się z ud:dału w tym rząKrajowej Rady Na.rodowej".
zadekretowanie przejścia. do fortonie za 20 zł" Daniel Passent.
się w Warszawie i „miało deza opi1;'11Jenie n~niejS1Zego nudzie. Nie uprzedzajmy jednak
Nie przecenia jednak tych anisownej budowy podstaw socjaPrzypomniawszy o ~lobalnym
cydujace 'linaczenie d!a ks'lltał
meru „Odgłosów". Druk pisma
wypadków.
Wincenty Witos
mozji, uznajac. że przyczyny
lizmu, wyrażające się głównie
zysku przyniesionym Przez pit11wania. się pozytywizmu poluległ zwłoce ze wzglęc.lu r.a owspomina również i o tym, · konfliktu były większe i głębw gwałtownej industrializacji
smo, Passent pisze dalej:
skiego". Nowemu pismu war~o
kres świątecz.ny i tak zwane
dlaczego rząd taki w Warszasze.
i narzuconym i góry uspołeczżyczyć oowodzenia, choć be~z1.e
„Na
każdym
egzemplar:u.
-trudności obiektywne, wspólnie
wie nie powstał.
„W. Gomułkę
skupioną
nieniu rolnictwa, ber. liczenia
ostro walczyć o m1eJPolska Ludowa zarabiala '?.42
„.„ podniosły nastrój popsuł wokół niego grupę działaczy, się z obiektywnymi warunka- musiało
z zespołem drukarnii obiec.ujesce na rynku. Ja•k inni zreszzlotego, czyti więcej niż
1/.1!
nam p. Dąbski, który oświadczył,
my jednak. że następr.e numektóra liczyła sie przede wszystmi i mentalnością chłopów.
tą.
Takich wyników finansowych
że nasz przyjazd i narady nie
ry będą się term~nowo uikazyli:im z realna sytuacją i polską
Wraz z Bierutem dosda do
LUCJAN BOGUSZ nie powstydziliby się Rotschild wały w kioskach.
zdadzą się na nic, gdyż. wszysspecyfiką,
zaatakowali reprewładzy nowa grupa klerowni-
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2 i 3 kwietnia
'1982 roku
(Doko?i,czenie ze str. 1)

zbiorowym ideologiem,
nictwa, ale cała partia. Powinna być
praktyce
zbiorowym intelektualistą, posługiwać się w swojej
członków parti1, jej aktywu.
wszystkich
zbiorową mądrością
A tak postępować może partia i.jednoczona, skonso!Idowana
działa.~ąca wedle zasad centralLunu demokratycznego. I o od:
rodzenie takiej pa•rtii toczy się walka.
W tej w.U.::e waż.ne miejsce z.ajmuje idEologia marksizmu-leninizmu. Ideologia, której znajomość wyraża s i ę nie tyle w pię
'knych deklaracjach, co w codziennej, partyjnej praktyce. Ale,
;;uby móc ją stosować w praktyce, umieć posługiwać się nią jak
silną bronią, trzeba ją dobrze poznać, przyswoić je·j podstawow•e :z.a.sady, nauczyć się oceny zjawisk i procesów z klasowego
punktu widzenia, nauczyć się wid>ziieć zjawiska i procesy w ich
uwarunkowaniu, wzajemnej zależności i pojawiających się nieustannie sprzecznościach. I te.mu celowi służyć ma między Innymi oobyta na początku ~wietnia konferencja ideologiczno-teoretyczna.
Konferencja ta odbyła 1ię w czasie, gdy w partii toczy 1i11
dyskusja nad Deklaracją „O co walczymy, dokąd zmierzamy",
Materiały tej konferencji niewątpliwie wzbogacą dy-sk.usję, gdyż
jej celem jest nie tyle spór o formę deklara.cji, co też jest watne, ile o jej treść, o ideową zawartość głoszonych tam haseł
i nakreślonych :r.adań. W toku tej dyskusji partia musi odpo"·iedzieć sobie na szereg ważnych pytań. Jakie są ni epod ważal
ne zasady wynikające z marksizmu-leninizmu i jak należy je
realizować w określonych warunkach? Co w codziennej praktyce
partii znaczy twórcze stos01Wanie marksizmu? Jak uzbroić ideologiczniie partię, aby była zdolna do walki z przeciwnikami polityctnymi T Jak sprawować przewod•nią rolę w budownic•twie soejaliunu w Polsce? Jak pozyskiwać sojuszników? Jak odbudo.
'9."aĆ za ufanie społeczeństwa?
Tilkich pytań jest wiele. A od~ied~i na nie muu.ą wynikać zMówno 1 teoretycznych uogólnień, jak i 1 praktyki.
m6„Form ułując zadania dla frontu ideologicznego partii "'ił w czasie obrad I Konferencji członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR, Stefan Olszowski - mamy świadomość, że
stajemy w obec wielkiego i zł o ż o nego problemu. Punktem wyjścia
uczynić musimy ocenę stanu świadomości społecznej i charakteru zmian w tej sferze prze biegających.
Nie ulega wątpliwości, że dominującym kierunkiem ty<'h zmian
było osłabienie socjalistycznych składników świadomości społe
eznej oraz recydywa wpływów burżuazyjnej, antysocjalistycznł'J Ideologii".
materiałach I Kon!erencji długo będą
Problemy zawarte w
czło.nków
1tanowiły pnedmiot dyskusji, rozwaiań, przemyśleń
PZPR. Sta,ną się one również tematem wielu badań naukowych.
Także i w dz.iałalności prasy, radia i telewizji powracać się bę
dzie do tych spraw. Podobni.e i my czynić będziemy. Zestaw
tematów je~t bowiem bogaty, a ich znaczenie fundamentalne.
Dziś prezentujemy jeden z artykułów, traktując go dyskui;y jnie,
którego tema1em s<1 rozważania o zasadach uni.wersalnych budownict ~-a eocjallstycznego f miej~cu narodowej ~pecyfiki.

LUCJUSZ WŁODKOWSKI

JERZY KWJEClr\I SKI

w
poszukiwaniu
„·narodowej
specyfiki "
„pol5kiej droc.1ze do socjalizmu" mow1 się i r>i~ze deuotanme, ale chociaż hasło to - tak mile łaskocące nar:ipowtarzamy już ćw1e1 ć wieku, chadową ambicje rakteryzuje się ono niedo~ytem konkretnych treści. Byod PazdziC'l'nika
waliśmy wprawdzie nie jeden raz 56 - dumni z polskich „modelowych" zamierzPń, kt6re jednak nie przekracz.aly progów realizacji, albo szybko koń
czyły swój żywot, jak choćby Samorząd Robotniczy. Ale częściej
nasze dobre samopoczucie zatruwała świadomość , że w przyziemnej dziedzinie powszedniego bytowania wiedzie nam się znacznie gorzej niż we wzniosłych rejonach intelektualno-duchowych,
a w każdym razie znacznie gorzej niż obywatelom Węgier, Ctechosłowacji czy Niemieckiej Republiki D~mokratycznej, kroczą
cym podobno mniej oryginalną drogą. Szarym obywatelom. oczywiście, utrzymującym się z zarobków od państwov•ego chlebodawcy, bo owej warstwy uprzywilejowanej, wiodącej w Polsce
jedwabne życie nie jeden kraj mógłby nam pozazdrościć. Mówmy lepiej o „watstwie'', bo nawet na łamach „Trybuny Ludu",
począwszy od lat 60-tych nie zauważamy istnienia „klas społecznych" w· Polsce.
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Nie powinno więc dziwić, te coraz rzadziej i jak by z zaże
nowaniem powoływano się w oficjalnych wypowiedziach i publikacjach na ekonomiczne i socjalne osiągnięcia krajów demokracji ludowej: zp bardzo chyba zaabsorbowani byliśmy „przymierzaniem się'' do rozwiniętych państw kapitalistycznych, okremianem „Zachodu", nawe~ w
brzmiącym
ślanych eufemicznie
odniesieniu do leżących na północ od naszego kraju. W krótkim
czasie doprowadzono zresztą - zjednoczonym wysiłkiem oficjalnych „kanałów'' i określonych kół społecznych - do trwałego
skojarzenia w umyśle Polaka pojęcia kapitalizmu wyłącznie z
grupką najbogatszych krajów „zachodnich", a nie jakichś tam
Portugalii czy Grecji lub krajów Ameryki Łacińskiej, co w jeszcze dalszej konsekwencji wyrugowało z myślenia pogląd o zależności poziomu życia s.połeczeństw od, przede wszystkim, wielkości produkcji. W ten sposób metoda dialektyczna, polegająca
na widzeniu spraw w ich rozwoju r współzależności, ustąpiła
miejsca metodzie „empirycznej", czerpiącej wiedzę o świecie z
oglądania sklepowych wystaw.
A ponieważ to „równanie w górę" do najzamożniejszych miało brzmienie odległej melodii przyszłości i coraz mniej wspólnego z szarawym obrazem polskiego dnia codziennego, rodzima
propaganda koncentrowała się wybiórczo na sukcesach osiąga
nych w nie tak znów wielu dziedzinach - na. pokojowych inicjatywach polskiej ·polityki zagranicznej, na wysokiej pozycji
niektórych gałęzi sztuki, na odkryciach i wynalazkach (zazwyczaj nie wdrażanych), na wybitnych (niekiedy) wyczynach sportowych.
Tych pociech społeczeństwo łaknęło chciwie, ale jeśli dozna\\"ało pocieszenia, to na krótko. Myślę, że na wet „dziesiąte miejsce wśród uprzemysłowionych krajów świata" zamiast satvsdlaczego nie odczuwamy
fakcjonować nasuwało wątpliwość na codzień zbawiennych tego skutków. Czy moi.na się dziwić, że
społeczeństwu polskie, zafascynowane obfitością i różnorodnoś
cią dóbr konsumpcyjnych na „Zachodzie", a w niewielkim stopniu
zorient,o wane w godnym uwagi (choć mało błyskotliwym) postę
pie krajów demokracji ludowej zaczęło myśleć irracjonalnie gdzie jej
dopatrywać się winy za nasze niedostatki nie tam,
szukać

należało.

dyby porównać świadomość polityczną społeczeństwa
polskiego w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej
i w latach 70-tych, to niejeden obserwator łatwo mógł
dostrzec dość znamienną i raczej zaskakującą ewolucję. O ile w okresie powojennym, gdy zapanował model socjalizmu odwołujący się do „uniwersalnych prawidłowości ustl'oju socjalistycznego", który określiliśmy pófoiej
jako „dogmatyczny" ugruntowała się, mimo wszystkich wypaczeń w sprawowaniu władzy, świadomość zbieżności interesów ludzi pracy z Pomyślnością socjalistycznego państwa i z przynależ
nością do socjalistycznego świata, a równolegle z tym dojrzewało
pragnienie do zaiprowadzenia praworządności i demokratyzacji
życia. W stosunkowo natomiast liberalnym okresie lat 70-tych,
socjalistycznych struktur
osłabieniem
charakteryzującym się
społeczno-ekonomicznych i ideologicznej pryncypialności partii,
znacznie silniej niż w latach powojennych doszły do głosu objawy nieufności czy wrogości wobec socjalizmu „jako takiego'.
Słowem, im mniej było w Polsce socjalizmu, tym silniej zaczę
to go obwiniać o wszelkie mankamenty naszego życia. Ta absurdalna ewolucja poglądów i. nastrojów, następująca również w
szeregach partyjnych wymagałaby z pewnością odrębnego omówienia.
Równolegle z uznaniem socJalizmu za „winowajce;" te same
co logiczne - uznać nasz<i
koła i środowiska musiały też za drugiego sprawcę
przynależność do bloku i nasze sojusze
wszystkich nieszczęść. Pomijając tu zupełnie metafizyczną tezę,
że związki z RWPG są dla Polski bardziej niekorzystne niż dla
innych krajów socjalistycznych, np. Czechosłowacji, Bułgarii,
Węgier czy NRD, a nawet, że stosunki Polski z tymi krajami
wlaśnie im przynoszą korzyści a nie nam (coś w rodwju „7.mr.wy" innych narodów przeciwko narodowi polskiemu!), trzeba
•in nCt sąsiado 1>l (111eob1.e <H7.cmu my. lrn1u
pn;yją . Ż.f' 7.\\alanie
politycznemu od czasu rozbiorów) zwalnia społeczeńst ·o od szukania win we własnych słabościach i przywarach, rozgrze~Z'l
niektóre środowiska we własnym sumieniu z - wstyd powienieróbstwa, niesolidności, złodziejstwa„.
dzieć Nie byłbym pewny, czy w przedsierpniowym okresie te postawy i nastroje spoleczne nie były części aparatu władzy po prostu wygodne. Kiedy się sprawuje władzę w spnsób nieudolnie
katastrofalny, kiedy się wiąże kraj tysiącem zależności z kapitalistycznym „zachodem", to pewien „umiarkowany" zakres
przypisywania przez społeczeństwo „winy" sojuszniczym „ukła
dom" odwraca znakomicie uwagę od prawdziwych przyczyn braków i kłopotów - od niegospodarności i niekompetencji, od
ten sposób
bezhołowia organiiacyjncgo i nadużyć. Łatwiej w
w „narzucopodtrzymywać w społeczeństwie przekonanie, że
nych" krajowi paktach i sojuszach ekipa rządząca robi dla narodu wszystko co możliwe, konieczna jest więc moralno-pol1lycuH1 jedność, .iaka powmna obowiąi.ywać „Pnlak::i z Po\Ctkif'ln".
Tym łatwiej osiągalna, jeśli riądzący są przede wszystkim
i bezspornie „dobrymi Polakami''.
Bo jakże inaczej wytłumaczyć ten zbiór osobliwości, to niespotykane w innych krajach europejskich demokracji ludowej
curiosum ideologiczne, jakim był przed Sierpniem 80 polski model „patriotycznego wychowania" społeczeństwa?
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orównajmy znów pierwsze lata po wyzwoleniu z latami 70-tym1. Ml-Ode pokolenie, wywodzące się z różnych
swoich racji
~rodowisk społecznych, pozyskiwała dla
Polska Ludowa nie tylko śmiałą, imponującą rozmachem odbudową zniszczeń, nie znającymi precedensu
akCJami zwalczania chorób społecznych, urlopem i wczasami, likwidacją analfabetyzmu, szerokim dostępem do oświaty
i kultury, ale ponadto zadbano, by młodzież poczuła się spadkobiercą postępowych tradycji narodu, rewolucyjnych w szczególności. Uwierzyła, że w zmianie pokoleń jej z kolei przypada
przejęcie zada11 i odpowiedzialności po tych, którzy kiedyś tak
samo zwalczali rodzimy konserwatyzm i zacofanie, jak ona
obecnie. Młodzi poczuli się także cząstką wielkiej międzynaro
dowej rodziny rewolucjonistów, którym bliższy ideowo i uczuciowo jest zawsze kombatant innej nacji, niż rodzimy „reakcjonis_t.a" (inna rzecz.. czy zawsze trafnie. owych „reakcjonistów" .1kreslano). Była to więc niezwykle porywająca przygoda intelektualna, podbudowana silnymi emocjami, i ci, którzy ją przeżywali,
zdają sobie sprawę, że uformowała ich wewnętrznie w sposób
trwały, nieodwracalny.
To prawda. że w tym wyborze narodowej tradycji nazbyt surowo, nieraz krzywdząco pomijano te nurty przeszłości, z których nie dawało się wywieść w prostej linii rodowodu soe,ialistycznej współczesności, co stanowiło szkodliwe zubożenie źró
deł socjalistycznej inspiracji, a ponadto rozmijało się z prawdą, która nic powinna podlegać potrzebom aktualnej koniunktury, lecz być przedmiotem dyskusji, przede wszystkim partyjnej.
Ale z nieporównanie większą szkodą dla prawdy i dla ideo·o-moralnych konsekwencji tworzono w latach 60-tych i 70-tych
lub poczęto odgrzewać przebrzmiałe mity, oparte na apoteozi<>
narodowej przeszłości. Nobilitacja szlachetczyzny, obrona myśli
politycznej konserwatywnych sił przedwojennych, a jednocześ
me spychanie w niepamięć wielowiekowych krzywd chłopskich,
n~ 'zy naJszerszych mas, warcholstwa możnych, wszystko to znakomicie posłużyło do wykorzenienia ze świadomości klasowych
tradycji i dążeń, w imię pa triotyczr.ej fi1kcji „jedności caJe,go
narodu" - od czasów przedrozbiorowych aż po dzień dzisiejszy.
O ile więc gorzki, bolesny patriotyzm powojennego dziesięcio
lecia, oparty na analizie bezlitosnych mechanizmów walki klasowej, skłaniając do widzenia historii i teraźniejszości jako zmagania się !.l!JOłecznych przeciwieństw, pobudzał do nieustannej
refleksji i stanowił bodziec do społecznej samoedukacji, o tyle

pne~wiadczenle o rzekomo wiecznotrwałych, pozytywnyc)1 swodo samozadowolenia
skłaniało
istościach „narodowej duszy"
i lekkomyślnej wiary, że wszystko jakoś s i ę ułoży, pod warunldem, oczywiście, że r.ie bęc:ą nam bruździć 11ieżyczli11-vi sąsiedzi.
Stąd mniej lub bardziej zakamuflowana teza, że realna napra-

wa Rz.eczyp<i.spolitej wymaga faktycznego zniesienia socjalizmu
(z ewentualnym pozostawieniem go jako szyldu) i osłabienia
dotychzwiązków ze „Wschodem" przez jeszcze ściślejs1e niz
czas powiązanie się z „Zachodem".

ie trzeba przypominac, ze mitowi jedności zadali kłam
robotnicy w pamiętnym Sierpniu, ale tr1eba do końca,
bez osłonek i kokieterii, publicznie rozstrząsać pytanie,
w jakim stopniu i w jakim sensie ten protest miał
charakter klasowy, tzn. wyrażał nie tylko nastroje ogóa to
łu robotników, ale także ich klasowe interesy,
znów znaczy - przeciwko czyim klasowym interesom był skierowany. W obecnym stanie świadomości społeczeństwa, podatnego głównie na patriotycznie zabarwione hasła, pytanie o „klasy" brrmi każdemu nieswojo, zarówno dla „prawego",· jak i dla
„lewego'' ucha. Nawet w wyjściowym stadium konfliktu „Solidarności" z wład1zą problematyka i argumen.tacja klasowa r.ie
wysunęła się na pierwszy plan, mimo iż zapewne wielu robotników mogło oczekiwać, iż nowy ruch zwią~kowy zarzuci wła
dzy przede wszystkim hołubienie warstw posiadających, zwła
s;cza w mieście. One jednak dostrzegły lepszego protektora w
bezklasowych związkowcach, którzy tym łatwiej mogli. przelicytować ówczesne władze w akcesoriach polskości.
Jest to spojrzenie wstecz bardzo na czasie, chyba niezbędne
obecnie, kiedy w nowych, arcytrudnych warunkach politycznych,
realna staje się konieczność i szansa wyeliminowania niebe2'Jpiefrazeologią,
patriotyczną
czeństw, jakie stwarza . manipulacja
zgubną dla patriotycznego myślenia. Dlaczego właśnie dziś?
Jednym z najistotniejszych ·problemów zawartych w proponowanej detkla.r acii „O co walczymy, dQlkąd zmierzamy'!, ale
mimo swej ważności wymienionych ogólnikowo i jakby mimochodem, wydaje mi się w długoletniej perspektywie sformuło
wanie odnoszące się do partii. Brzmi ono: „Partia, stosująca
u•niwersak.e nauki marksizimu-leninizmu w sposób twórczy, zgodny z jego duchem, tradycjami i wartościami narodowymi, wymaganiami sytuacji historycznej„."
Sądzę, iż rzecz w tym, Ż'E!by owe „narodowe wartości" nie mogły mów stać się niepostrzeżenie jakąś mistyfikacją, zakrywającą odstępstwa od uniwersalnych praw czy prawidłowości socjalizmu, określanych w deklaracji jako „nauki marksizmu'', a
tym samym zacząć spełniać niezamierzoną funkcję jakoby nowej zasady „rodzimej", albo nowej pseudoprawidłowości. Bo
chodzi ·nie tylko o socjalizm w Polsce, ale i o Polskę w socja·
lizmie.
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latego też pytanie o wzajemne relacje narodowych a
więc specyficmych wartości i uniwersalnych zasad .Jvymaga przede wszystkim odpowiedzi - czym jest jedno
i drugie. Z tym drugim, czyli uniwersaliami socjalistycznego państwa sprawa wydaje się dość jednoznaczna,
skoro wszystkie partie obozu socjalizmu formułują
swoje cele ustrojowe, określając je m.in. jak.o &połeczną włas'
ność środków produkcji, rolę i miejsce partii oraz zasady współ
działani.a .z ~nnymi pati.s.twami S'{Jcjalistycz.nymi i z siłami postę
pu w sw1ec1e. Mogą być i bywają znaczne nieraz różnice w interpretacji i praktyce owych uniwersalnych zasad, ale ich wspólny teoretyczny zrąb można nazwać po imieniu.
Ale co z „narodowymi wartościami"? Tutaj, czerpiąc ź rozmaitych nauk przeszłości, można co najwyżej odpowiedzieć, jak nie
należy ich ograniczać, a mianowicie m.in. nie kopiować auto111alycz.nie . cudzych wzorów · rozwiązań, nie przem1,ić z,v wcem
1 _bet ~o.męczno c1 obcyc_h ~rządten 1 in tytuci1 n«<i wdmny
gLUnt, Jesli wlasne okazuJą się podatne na reallzację socjalistycznego programu. lub zdatne do modyfikacji, respektować poży
'.e.czne. społecznie nawyki i ugruntowane tradycją obyczaje, a jesh staią się hamulcem nowych dążeń, to zmieniać je nie na drodz.e administracyjnego nakazu, lecz przede wszystkim mocą od.
działywania argumentacji.
. ~zy m~żli~·e .Jest jednak, jak się tego zwykle oc!ekuje, skon~tr uow::ime 3ak1eg?ś .Programu pozytywnego i skonkretyzowanego, ktorego speł111eme mogłoby zagwarantować uchronienie te~o, c? w sposób nira·az mglis.ty, a niekiedy demagogiczny, okresla ~1ę. nuar:em _narodowej czy kulturalnej toż.samości? PomijaJąc ~uz to, ze .111kt na ruą me dybie i że IIOCzucie jej 'zagroże111a Jest podświadomą, nie mającą uzasadnienia .transpozycją postaw o?ronnych przekazywanych w postaci odruchu wyczulenia
z .czasow rozbwrowych, z czasów germanizacji i rl!syfikacji nalezy. uprz;11tom11ić sobie, że wynarodowienie czy pozbawienie poczucia tozsamości narodowej jest w socjalizmie nikomu do niczego potrzebne, polityczinie r.ajzu.pelniej bezużyte-cz.ne. Na margi•nesie trzeba przypomniieć, że dopiero J)OWSlanie paJ'1stwa radziec~i~go z~pewniło wielu rusyfikowanym przedtem narodom
carsk1e3 Rosi1 wła~ny, stworzony przez Rosjan, alfabet, własną
narodo.w~ s.zkołę, . literaturę, badani.il i kultywowanie rodzimych
tradyci1 1 ze dopiero utworzenie NRD uratowało resztki Łuży
czan przed bezwzględną germanizacją. Są to fakty i można co
najwyżej udawać, że się nic o nich nie wie.
tradycji
Oczywiści~, wybór określonych nurtów narodowej
i preferencje stwarzane przez mecenat socjalistycz11ego państwa
~la tych wartości ideowo-moralnych a nie dla innych, mogą (bo
~ tak byw~ło) wpłynąć --:- "Yskutek niekompetencji i błędnych
tym co
pomiędzy
rnter~r~ta.CJ1 ~ . na zach~v1ame równowagi
ba~dz1e3 1 mmeJ cenne i godne kultywowania. I byłoby szkod!Iwe gdyby program chr.onienia "wartości narodowych" ustalan~ . był i .realizowany arbitralnie i czysto administracyjnie, bez
uc.z1ał·u ~am!eresowar.ych środo11o1;isk t·wórczycn, bez szerokiej istaleJ, uczc1wei dyskusji. Byłoby jednak lekkomyślną nieodpowiedz~alnością, gdybyśmy z góry przypisali programowi socjalistyczneJ ?:d'.1owy „an.tynar~owe" ir.tencje (mimo takich cly innych
prze3sc1owych restrykcJi sta11u wojennego, który oby jak najszybciej mógł minąć).
Ale też zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy powołali jak najsze.rsze ~remium, nie potrafiłoby ono orzec, jakie treśc1, np. hi~to
ryczno-hterack.Je czy kulturowe powinien zawierać ,,obowiązko
''.'Y kanon" zapewniający pomyślny rozwój narodowych wartoś
Cl. kl~ specyfika jest zresztą zmienna historycznie, jest czymś
stale zywym, składają się na nią m.in. trudno uchwytne a zarazem ważkie odczl:lcia i sentymenty, zwane imponderabiliami.

z tożsamością narodową, która stanowi w tym
wszystkim istotny szkopuł jest trochę tak, jak z indywidualnością jednostki. Jeśli się jej nie manifestuje dla
pokazu i zabłyśnięcia, lecz robi swoje według wewnę
trznej potrzeby i szczerego przekonania, wtedy dopiero się rozwija i może prawdziwie uzewnętrznić, w
przeciwnym razie mamy do cz:ynienia z powierzcho{vną ekscentrycznością. Podobnie chyba z tym, co stanowi „tożsamość narodu" odróżniającą go od knych (choć n·igdy nie jest ona poiwszechna, lecz jedynie dominująca). Trzeba według najlepszych
umiejętności szukać rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, kulturalnych, organizacyjnych, zgodnie ze stanem wiedzy społecznej, bez zapatrzeń się na innych i pochlebnego wma'wiania sobie, że „jesteśmy tacy", a to co stanowi najgłębszą
konieczność i zaspokaja przetrawione aspiracje musi się wYrazić
w ins\yt11cjach społecznych, w poddanych próbie formach ż.y
cia public.mego, w kulturze najszerzej pojętej.
Z narodową specyfiką, ciągniętą za uszy - z .r.óżnych stro-n
dla wątpliwych celów - mamy złe doświadczenia.
yi,lę, że
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G. ULMAN: - Na ten sezon
letni przygotowaliśmy około 5
atrakcyjnych
tys. miejsc w
górach,
w
miejscowościach:
nad morzem i nad jeziorami.
nich część stanowią
Wśród
wczasy typu pobytowego, ponatomiast to wczasy
zostałe
.
,„
.ał'
.
~
-·
„':"'
„„.
-,„
.......
~
ukierunkoczęsto
wędrowne,
wane: górskie, kajakowe, że
glarskie. Jest to ilość utrzyna
więcej
mująca się mniej
W góry czy nad morze, z plecakiem, „pod gruszę" czy do luksusowego
poziomie ub. roku, kiedy to z
:naszych ofert skorzystało okowe własnym
ośrodka? A może w tym roku przyjdzie nam spędzić urlop
ło 6 tys. osób, z czego połowę
stanowili odbiorcy i.n dywidual- . mieszkaniu, wyjeżdżając jedynie do zaśmieconego podmiejskiego lasku? Do
ni.
wakacyjnych miesięcy - tradycyjnego urlopowego szczytu - pozostało jeNie posiadamy jeszcze szczegółowych informacji o termiszcze tyle tygodni, że pytania te nie spędzają snu z powiek przeciętnemu
111ach rozpoczęcia turnusów, trasach, itp. Tymi danymi powinamatorowi wyjazdu. Dla organizatorów wypoczynku nafomiast czasu poniśmy dysponować- w połow~e
kwietnia. Zwykle były one znazostało niewiele. Zarówno w specjalistycznych jednostkach, zajmujących się
ne już w marcu. W roku bieżącym, z uwagi na zmianę cen,
turystyki i wypoczynku, jak i w działach socjalnych zakła
organizacją
porozumienia z jesieni przestały być aktua1ne, trzeba ustalać
dokąd, ile i za ile? Czy tak jest rzedów pracy powinno być wiadomo
wszystko na nowo.
- Czy znane są już - wstę
czywiście? Do udziału w dyskusji na ten temat zaprosiliśmy przedstawicieinformacje
chociażby· pne
o cenach wczasów?

Jak w tym roku spędzimy Urlop?
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G. ULMAN: - Orientacyjnie
koszt pobytu kształtować się
będzie około 6-8 tys. złotych
na osobę.
WOJCIECHOWSKI:
to czy mało? My jesteą
my w główpej mierze pośred
nikami. Nie mamy uprawnień
do bezpośredniego organizowania wczasów w rejonach pozaktóre
łódzkich, a więc tych
najbardziej interesują ii.aszych
klientów. Patent i właściwie
monopol w tych sprawach maprzedsiębior
ją wojewódzkie
stwa turystyczne. My pośredni
czymy między nimi, a zgłasza
jącym aię do na11 klientem. I
dlatego właściwie nie mamy
wpływu na cenę, lub tylko
bard10 niewdelki, bowiem mar.ta, jaką pobieramy z tytułu
i
świadczonych usług była pozostała ..:.... niewielka. Dzielimy się nią zresztą z przedsię
biorstwami wojewódzkimi.
P.
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KA-

WIERTLE-

ZPB im. J, Marchlewskiego oraz GRZEGORZ ULMAN -

płatę nie może żądać pokoju
taicie warunki, aby każdy dwuosobowego z łazienką i
bez względu na zarobki mógł sobie na ten dwutygodśniadaniem do łóżka. Może natomiast ldczyć na domki camniowy wYjazd pozwolić.
pingowe 1 wyżywienie w restauracji GS III kategorii. MoAbsoW. MARZYŃSKI: pokój w
dostać
że również
G. ULMAN: - Jeśli chodzi
lutnie się z tym zgadzam. Ale
wiosce letniskowej, z sollido ceny - chciałbyz..n podkreistnieje przecież coś takiego,
nym, pamiętającym prababc ię
ślić taką rzecz: niedawno w
jak fundusz socjalny i tym
ale z funduszem powinniście obsłużyc
dębowym łóżkiem telewizji usłyszałem wypowiedź
domem.
poza
ubikacją
WPT,
któregoś z dyrektorów
nie dyrektora, ale tych, któmoim zdaniem niezbyt etyczną,
rzy mają najmniejszy dochód
W turystyce, podobnie jak
porównywał on ubiegłoroczne
na osobę. I żeby fundusz ten
w innych dziedzinach gospoi tegoroczne koszty, przy czym
wystarczył dla wszystkich po•
darki, trzeba zerwać ze schewyszło mu, że wzrastają o obędzie
trzeba
trzebujących,
matycznym myśleIJJiem i zakoło 15 proc. Ale podawał jachyba rozliczać go tak, jak
cząć rozróżniać, co się chce i
ko przykład ceny kwater I kapowinien , być rozliczany, wyza ile - i co za posiadane
tegorii z lat ubiegłych oraz IV
naprawdę
na
korzystywać
Po
pieniądze można dostać.
kategorii aktualnie obowiązu
właściwe cele.
prostu turystyka w Polsce mujące. Ró.;:nice >ir cenach są tu
sd stać się. i będzie, turystyką
W 1972 roku prowadziłem
dość istótne. Gdyby porównać
nową. I \U chyl;ią . duża rola
badania w atrakcyjnym ośrod
ceny między tymi" samymi ka- ' dla prasy, aby fakt tych zmian
tegoriami, wzrost kosztów wyku jednego z zakładów, gdzie
szybciej i w zrozumiałej formie
niósłby nie 15, lecz około 100
dotarł do świadomości społe
cena skiierowania wynosiła nieproc. Podkreślam to, ponieważ
cźeństwa. Zakłady pracy natoco ponad 1000 zł, podczas gdy
staramy się mieć zawsze z nafaktyczny koszt pobytu przemiast z funduszu socjalnego
szymi klientami rzetelne ukła
będą finansowały tych, którzy
kraczał 3 tysiące. Dziś mam
dy handlowe.
ponad 30 ofert z różnych zanie będą mog1i pozwolić sobie
- A W\lęc, przy planowanych
kładów, aby przejąć ośrodki,
nawet na najtańszy pobyt, w
na ten sezon cenach, koszt pobo sobie finansowo rady nie
skromnych warunkach.
bytu na wczasach dość typowej
dają. Zamfast łożyć na remonsię, że wokół wymi
Wydaje
rodziny - małżeństwa z dwojty, eksploatację, transport, pła
poczynku robi się za dużo szuprzekraczałby
giem dzieci ce personelu itp. - bardziej
tynad
płakać
co
ma
Nie
mu.
24 tys. zł. Przy czym jest to
opłacalne jest dla tych zakła
już teraz płacą kdlktórzy
mi,
cena samego pobytu, do czego
dów wykupienie skierowania
za wczasy.
kanaście tysięcy
dochodzą przecież koszty przenawet za 6 tysięcy - w
Widocznie ich na to stać. A
jazdu, niezbędne dodatkowe
specjalistycznym biurze. Stardroższy lub tańszy
wypoczynek
wydatki na miejscu. Co na to
czy wtedy na dofinansowanie
(ale i w skromniejszych waJaką
załogi zakładów pracy?
większej ilości pracowników.
arównie
być
może
runkach)
część pracowników stać będzie
Polityka gospodarowania funtrakcyjny. Jeżdżenie na narna zapłacenie takiej sumy za
duszem socjalnym powinna być
zł czy
1200
za
polskich
tach
dwa tygodnie wypoczynku?
prowadzona tak, aby umożli
na austriackich za 25 tys. to
ludziom
wić połowie załogi jest naprawdę taka sama przyMusiW. MARZYŃSKI: gorzej zarabiającym - wyjazd
,
jemność.
my nareszcie zacząć przyzwyna wczasy i wypoczynek.
czajać się do jednego: pieniądz
Z drugiej strony - rozmaT. KACZMAREK: - Wczama pewną wartość i znając ją ,
wi ałem z przedstawicielami zasy, o jakich pan mówi, przemusimy przymierzać SJię do tekładów, którym proponowałem:
znaczone są dla wybranej grugo, na co nas stać. Z PTTK
stoicie kiepsko z
ponieważ
py ludzi. A przecież nie o to
wczasowkz
padają sumy
funduszem socjalnym, weźcie
chodzi. My, w zakładach pracy,
może wyjechać za 4 tys. zł
skierowania tylko z obiadem,
mu$imy zapewnić wypoczynek
i za 24 tys. zł. Z tym, że popracownik zapłaci nie 2 tys„
wszystkim pracownikom. W
winien zdawać sobie sprawę
ale 1500 zł. Nie zgadzali się, bo
związku z tym trzeba stworzyć
z ' faktu, że za tę najniższą o-

GRZEGORZ
ULMAN

TADEUSZ

PRZEMYSŁAW

WOJCIECHOWSKI

„co by na to ·ludzie powiedzieli".

P. WOJCIECHOWSKI:-Idąc
za ciosem: która rada zakłado
wa czy komórka socjalna zechce skorzystać z wczasów, jak.ie wielokrotnie proponowaliś
my, np. namiotowe, z własną
przy
kuchnią? Wychodzi to obecnych cenach - najdrożej
1500-2000 zł. Niestety, nawet
tam, gdzie działają duże koła
PTTK, nie udaje się takiej
formy spopu'1a·ryzować.
W latach pięćdziesiątych, gdy
instytucja wczasów zaczęła dopiero funkcjonować, ludzie byli zmuszani do wyjazdu niemal
pod groźbą kary. Teraz przywykliśmy i.„ dostldśmy do paradoksalnej sytuacji: powszechnego przekonania, że wszyscy
wczasy
wyjechać;
m uszą
(czy wycieczka) mu s z ą być
tanie.

L. ULZANSKA: - O gospodarowaniu funduszem socjalnym - chciałabym to przydecydują pewne
pomnieć
przepisy. Przecież na ten fundusz składają się nie tylko
wczasy i wycieczki, ale także
żłobki, przedszkola, stołówka i
wiele innych rzeczy, także nieZarzut,
zbędnych dla załogi.
że fundusz ten jest rozdrobniony i dlatego brakuje na dofinasowanie wczasów, wydaje
mi się bezpodstawny.
W. MARZYŃSKI: - Wproa
więc w Polsce jest to postulat, który podnoszę nie tylko ja, od wielu już
lat i przy każdej okazji - tzw.
odpis funduszu socjalnego, podobnie jak jest np. w Czechoswoją
ma
słowacji. Każdy
książeczkę i dowolnie dysponuje uwidocznioną na niej sujedzie do Grójca dopła
mą cając 500 zł, lub na Hawaje,
wadźmy

LIDIA

ULŻAiJ'SKA

jeśli może dołożyć

do pn/pa-

dającego na niego np. tysiąca
dalsze 99 tysięcy .
złotych
odpisu poWysokość owego
winna być zróżnicowana, w
zależności od zarobków czy dochodów na członka rodziny.

G. ULMAN: - Najważniej
sze - abyśmy sobie wszyscy
zdali sprawę, że jesteśmy w
stosunku do lat ubiegł1'ch spoW
uboższym,
łeczeństwem
albo zrezyzwiązku z tym gnujemy ze standardu usług i
będzie to kosztowało taniej, albo też zachowamy standard
przy wyższych cenach, godząc
się ewentualnie na zmniejszenie ilości odbiorców.
Jako działacz turystyczny
kwalifiturystykę
propaguję
kowaną. Jest to turystyka poszerzona o pewne elementy
poznawcze, dostępna dla ludzi o bardzo różnej, także niewielkiej sprawności fizycznej.
Są to formy bardziej wychowa wcze, przyjemniejsze i - co
dużo tańsze od traważne domu
w
dycyjnego pobytu
wczasowym. Niestety, niepopularne.

T. KACZMAREK: - Wydaje mi się, że decydując się na
2-tygodniowy wyjazd, ludzie oczekują po prostu biernego odpoczynku. Pracując cały rok,
chcą oderwać się na ten czas
od kolejek, gotowania, chcą po
prostu, aby ich obsłużono w
Jeszcze
dobrych warunkach.
dwa lata temu orgarnzowaliś
przyczepach
w
my wczasy
samochodowych. Zrezygnowaliśmy, bo po prostu nie było
chętnych .

· Twierdzę jednak, że podstasprawą nie jest propagowanie różnorodnych - lepszych i gorszych, droższych i
form wypoczynku,
tańszych
lecz uregulowanie spraw zwiąwową

BOGDAN
WIERTLEWSKI

Zwykle
m iemiejsc wczaso-

ośmiotysięczną

liśmy

socjalnych kilku dużych zakładów pra-

Fabryka Szlifierek „Ponar -

CZMAREK WS~I

komórek

L. ULŻAŃSKA: -

na

Uczestni-

odpowiedzialnych za nasz wypoczynek.

zanych z funduszem socjalnym.
Od 1974 roku nie uległ on zmianie. Jaka była jego wysoko ść
- taka jest, a tymczasem koszty świadczeń wzrastały kilkakrotnie i niepomiernie.
Nie ma możliwości poszerzenia świadczonych usług, przeciwnie. trzeba się liczyć ze
zmniejszeniem ilości ludzi tymi
Dla
świadczeniami objętych.
przykładu: w naszym zakładz i e
planujemy na bieżący sezon o
około 200 skier owań na wczasy mniej, i to p rzy ró żnorod
nych zabiegach: wymianie z
innymi ośrodkami za kła d o wy
mi, sprzedaży miejsc w e włas
nych obiektach. Jak co roku
program
opracowaliśmy
i
socjalnej
działalności
skromnie licząc, określiliśmy
koszt skierowania dla jednej
osoby na około 6,5 tys. złotych
dla „obcych", W przypadku
własnego pracownika będzie on
około 15 proc. niższy.
załogę

4 tys.
wych - w ośrodku własnym
i innych. W roku ubiegłym
Na
sytuacja była nietypowa.
3,5 tys. miejsc wykorzystaliśmy
tylko 2,8 tys. Ludzie nie chciel.i
wyjeżdżać z uwagi na napię
Na ten
tą sytuację w kraju.
1 ok planujemy 3.200 miejsc, pojak poprzednio,
chodzących,
z różnych źródeł. Jeśli będzie
podziałem
więcej chętnych zajmie się komórka socjalnobytowa, zresztą nadal obowią
zuje zasada, że przy niedostatku miejsc dla wszystkich pracownik może skorzystać ze
skierowania co drugi rok. Ale
- nasz ośrodek w Dźwirzynie
jest I kategorH. Koszt jednego
skierowania - około 8,5 tys.
nie jest jeszcze zazłotych twierdzony przez radę konsultacyjną, dyrektora. Oczywiście,
pracownik, będzie płacił mniej:
od 1 do 3 tysięcy zł, reszta
pójdzie z funduszu socjalnego.
Mimo to istn i eją obawy czy
załoga to zaakceptuje.
na tym, że
Kłopot polega
wszyscy - nie tylko rodziny
z dziećmi w wieku szkolnym
- przyzwyczaili się wypoczywać tylko latem i tylko nad
morzem. Stąd trudności z jednej strony z ob służeniem w szystkich chętnych, z drugiej - z
upowszechnieniem innych, może atrakcyjniejszych i tańszych
form wypoczynku, choćby takich, jak proponuje PTTK.

W. MARZYNSKI: -

Aby u-

bardi.i.e) róinopov.J szechni ć
rodne, a w '.ęc i dostępne dla
osób formy
większej liczby
wypoczynku, działy socjalne

zakładów pracy powinny stać
się biurami podróży. Organizacja wypoczynku załóg nie mojak dzieże być traktowana je się to obecnie - tak samo,
jak sprzedaż marchewki czy
dowóz węgla na z i mę. Istnieje

w tej dziedzinie dobry przyAby nie sięgać do rozwiązań stosowanych za graniw podwarszawskim „Urcą susie" organizację wypoczynku powierzono zawodowej jednostce, działającej pod egidą
PTTK. I nie ma chyba w Polsce drugiego zakładu, w którym sprawY te byłyby równie
dobrze rozwiązywane.
Ja nie mogę dać sobje rady
z obsłużeniem wszystkich klientów, bo traktuję ich indywidualnie. Działy socjalne natomiast
nie mają na to - w obecnej
ani czasu,
swojej formie ani możliwości. Po prostu: są
skierowania, ktoś bierze albo
nie i do widzenia. W tej syt uacji trudno slę dziwić, że nie
ma mowy o propagowaniu innych form wypoczynku, zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb.
kład.

WOJCIECH

MARZYŃSKI
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CZMAREK: - Przedpowinny prowadzić
ziałalność, do jakiej zo-

'i~~··wa

stały powołane. Jeśli jesteśmy
np.
produkującym
zakładem

dobre
róbmy
to
szlifierki,
szlifierki, a nie dodatkowo zajhodowlą trrody,
się
mujmy
biura
własnego
zakładaniem
całą masą innych
podróży i
rzeczy. Każdym z tych zadań
powinna zająć się jednostka
świadcząca
wyspecjalizowana,
usługi na rzecz zakładu. Niepotrzebne byłyby zakładowe
ośrodki wczasowe i kolonijne,
których utrzymywanie powoduje koszty niewspółmierne do
usług, gdybym
świadczonych
mógł zad~wonić do specjalistyc~nego biura, powiedzieć: dajcie m1 np. 200 miejsc kolonijnych i 500 wczasowych i otrzymać je. Ale takiej gwarancji
na razie nikt mi nie da.
G. ULMAN: - Zgadzam się,
te tymi sprawami od strony
organizacyjnej powinny zajmować się jednostki specjalistyczne. Odpowdednie komórki w
zakła~ach powinny jednak zająć 1111: propagowaniem różno
rodnych, dobrych form wypoczynku. Dążyć do zmiany tradycyjnego modelu, wypływają
cego . jesicz~ z przedwojennych
,,letniaków", że tak nie jest
część winy ponosimy również
my. Koła PTTK w zakładach
na ogół pracują źle. W odimprezy
czuciu społecznym
PTT~ kojarzą sdę z „wyrajem"
na :ueloną trawkę, co jeszcze
przyczynia się do utrwalenia
niewłaściwych na.wyków wypoczynku.

gała, uwaźając, te stać Ich na
więcej. Teraz, gdy ceny jedzenia znacznie wzrosły, niektóre
zakłady zaproponowały mi stawkę żywieniową w swoich
środkach wypoczynkowych

oQ
-

320 zł. W prywatnej stołówce
płacę 250 zł. To jak to jest?

Tkwi tu chyba możliwość oszczędności i potanienia wczasów.

T. KACZMAREK: - W roku bieżącym - podobnie jak
pracownik
w poprzednich
nie ponosi pełnej odpłatności
za ~kierowanie. Jest to dotosocjalnego.
wane z funduszu
ustala się według
Odpłatność
tabeli, która w tym roku ulezmianie. Dla przykładu:
gła
w naszym zakładzie pracownik,
którego dochód na członka rodziny waha się między 3.501 zł
a 4 tysiące zł, zapłaci 1.400 zł.
Resztę, bez względu na faktypoczny koszt skierowania,
kryje zakład pracy. Na podobnych zasadach z wczasów kotakże
rzystać mogą emeryci,
obowiązują one jeśli chodzi o
kolonie.
Poniewat ceny wzrosły, wyaokość kosztów ponoszonych z
będzie
socjalnego
funduszu
Fundusz ten - . jak
większa.
zmienił
nie
już mówiłem dosię. W latach ubiegłych
chodziły tu jeszcze pewne suwykorzymy z nie w pełni
stanego funduszu nagród (trzynastki). Tym razem i ta moodpadła.
żliwość
więc mniej ludzi.

Obsłużymy

Obecnie jeszcze trudno przewidzieć, jaskutki.
kie to będzie miało
Może się okazać, ie i to, co
zakładamy i na co nas stać nie zostanie wykorzystane, bo
nie będzie chętnych.

- Nie możemy jednak llczyć
na to, . że proponowane zmiany
uda się wprowadzić w życie
z dnia na dzień, ludzie nagle
Do
B. WIERTLEWSKI:
rzucą namioty, a działy socjal- .
na 5,7 tys.
ubiegłego,
roku
ne znajdą możliwości zagwapracowników mieliśmy około 2
wypokażdemu
rantowania
tysięcy skierowań. W tym roczynku, odpowiadającego jego
ku - w granicach tych samożliwości()m fizycznym, psymych funduszy - schodzimy
chicznym i finansowym, Tymdo 1 tysiąca. Podczas gdy voczasem i w tym sezonie ludzie
kłopot z zakuprzednio był
muszą odpocząć„.
pem skierowań, teraz jest sytuacja odwrotna. Mamy dużo
W. MARZYŃSKI: - Wydaofert z biur turystycznych, z
je mi się, że zarówno biura
innych zakładów pracy. Atrakpodróży, jak i zakłady pracy
cyjne miejscowości i terminy.
wypoczynek
zapewnić
mogą
Obowiązujące ceny powodują,
których ż~ zakładów po prostu na to
wszystkim chętnym,
może być mniej, niż w latach
nie stać. W naszym zakładzie
pod
wziąc
ubiegłych. Trzeba
w roku ubiegłym przeznaczyuwagę, że skraca się okres urliśmy na ten cel 5 mln zł. W
lopowego szczytu do dwóch
tym roku - 6 mln, a możemy
miesięcy wakacyjnych, a więc
kupić tylko połowę tego, co w
do maksimum pięciu turnuubiegłym. Z drugiej strony sów. Oferta biur podróży jest odpłatność, ponoszona
przet
d-0ść bogata, baza własna łódz
na-i;
u
pracownika, wzrosła
kich zaklad<.>>V pracy także nietrzykrotnie. W marcu na tak
mała, ceny w obu wariantach
dużą załogę mieliśmy 10 skiezbliżone. Wszyscy chętni będą
rowań do Zakopanego. Atrak· cyjny czas i miejscowość. Nie
więc chyba mogli odpocząć.
ich rozprowadzić.
mogliśmy
P.. WOJCIECHOWSKI:
Brakowało chętnych. W podoSpraw związanych z wypoczynbnej sytuacji znalazło się wiekiem w Polsce nie uporządku
le zakładów i załóg ...
jemy nigdy, jeśli trwać będzie
naszej
~ Jednym z celów
.taka sytuacja, jak obecnie. W dyskusji była próba sformuło
sezonie cierpimy na bralc miejsc
wania odpowiedzi na pytanie:
noclegowych, a z drugiej stro- czy w tym sezonie urlopowym
ny zdarzają się przypadki, że
mogli wypoczywać
będziemy
piękny dom zakładowy stoi w
potak samo, jak w Jatach
połowie pusty, bo nie ma obprzednich, czy też dla wielu z
loienia. Pozwolę sobie przyto- nas jedynym wyjściem okaże
moim zdaniem
czyć dane się spędzenie urlopu na ław
z badań prowace w parku. O jednoznaczną
szokujące dzonych w rejonie Dolnego
odpowiedź jednak trudno. Niesezon
Sląska. Na 200 tys. miejsc nocwątpliwie nadchodzący
wypoczynkowy będzie nieła
legowych, 160 tysięcy wykorzytwy dla wszystkich zainterestywano jedynie w czasie sezosowanych stron. Z uwagi na
nowego szczytu. Tymczasem
miejsca te powinny być prze- wzrost cen, biura podróży moproblemy ze zbytem
gą mieć
kazane przez zakład do najw różnorod
miejsc, jakie bliższego biura podróży, które
przygotowanych formach powinno dysponować nimi przez
borykać
ły, komórki socjalne
cały row.
się będą z finansowymi kłopo
Z tym problemem wiąże się
tami, aby zapewnić możliwość
w sposób istotny sprawa cen,
wyjazdu możliwie największej
ważna zwłaszcza obecnie. Nie
liczbie pracowników. korzystadoszliśmy do tego, że poza sestaną
jący z usług również
zonem schodz.i się z ceny nie
przed barierą finansową. Nie5 czy 10 proc., ale 50 proc.
będzie to rzeczywisty
kiedy
I wówczas ludzie z tego skobrak odpowiedniej ilości piezamiast jerzystają. Wielu na
niędzy, aby pozwolić sobie
chać w lipcu za 9 tysięcy, pourlopowy wyjazd, ale w niejedzie w maju czy wrześniu
także
przypadkach
których
za 4,5 tys. Rozładuje się szczyt,
trudna do pokonani·a niechęć
odpadnie wiele problemów prado płacenia za to, co dotychcownikom działów socjalnych.
czas otrzymywali niemal bezkonkretI to właśnie będzie ta
płatnie.
.na, tańsza oferta, umożliwia
Kilka tygodni, dzielące n1s
jąca wypoczynek większej liczod urlopowego szczytu, to obie osób.
kres zbyt krótki, aby probleAby zapewW. MARZYŃSKI: - Tury- my te rozwiązać.
odpowianić ludziom dobry,
sty ka jest' działalnością gospodający ich potrzebom i możli
G .rczą, taką samą jak handel
wościom, powszechny wypoczymięsem. Jak każda tego typu
- potrzebne są nowe ronek
działalność, musi przynosić efePewne
związania modelowe.
kty, być na własnym rozrarozwiązań
propozycje takich
chunku. Powszechne dość przesugerowali nasi dyskutanci, nie
konanie, że jest to dzialalnqść
}VYCzerpując, oczywiście, rozlecl •.irytatywna zakładów pracy
głego tematu. O ile bowiem w
po vinno ulec zmianie. Oczy- tym sezonie wszyscy zainterewiście, w ciągu jednego sezosowani będą prawdopodobnie
nu nie wyprostujemy wszypogodzić się z różm~~o
musieli
stkich błędów polityki socjalczy
trudnościami,
rodz<. u
nej, które nawarstwiły się· od
załaniemożliwoś~ią
wręcz
wielu lat. Nie zmieni się także
twienia pe nych spraw - do
nagle model wypoczynku, orprzyszłego roku wiele z nich
ganizacja służb socjalnych. Na
powinno i musi zostać usuni<:ten rok musimy się wszyscy te.
w zakładach pracy - przymierzyć, aby w skromnych warunDyskusję prowadziła
kach zabezpieczyć jednak wypoczynek ludziom.
I opracowała:
Kiedyś były ustalone stawki
TERESA
wsadu do kotła, których więk
JERZYK OWSKA
szość zakładów nie przestrze-
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System płac musi spełniać następujące cele:
wysokość wynagrodzenia musi zależeć od jakości 1 wy•
dajności pracy,
musi obowiązywać progresywny system premiowania za
przekraczanie jakości i ilości produkcji; nie należy płacić w
·
ogóle za złą pracę,
system płac musi stwarzać motywy dla utrzymywania
ciągłości pracy i pełnego wykorzystania maszyn.
Aby takie warunki mogły być spełnione trzeba:
- wprowadzić centralnie opracowane, jednolite dla całej gospodarki taryfikatory zawodowe,
oddzielić od płacy racjonalnie rozwiązany, jednoQty system rekompensat,
- wprowadzić w cenę jednostkową wszystkie dotychczasowe
dodatki,
- ustalić jednolity, obowiązujący w całym kraju i we wszystkich działach gospodarki system dodatków za staż pracy zależny nie od wysokości płacy, a od ilości przepracowanych lat.
opracowany
W tej ostatniej sprawie gotowy jest projekt
przez Ministerstwo Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. Projekt
ten zakłada dwie wersje. W pierwszej - dodatki stażowe byłyby liczone od pierwszego roku do 25 lat pracy. W drugiej
- od drugiego roku · pracy. I tak, na przykład, i sprzątaczka
I dyrektor, otrzymywaliby po 20 latach nieprzerwanej i solidnej
pr .1cy - 1 600 zł, a po 25 - 1800 zł.
Włączenie wszystkich dodatków do ceny jednostkowej, od
której zależy płaca akordowa, choć na przykład znajduje aprobatę załog; „Uniontexu", wymaga negocjacji ze związkami
zawodowymi, a te - obecnie, jak wiadomo - są zawiesz?n,e.
Jesli
Narosło tych dodatków sporo. Ostatnia reforma płac w ogóle można ją tak nazwać - była w 1973 roku. ~prow~
dzono wówczas bezpodatkowy system płac, który był dosć przeJrzysty. ~le przez osta~me 8 lat doszły różne dodatki, które u-

Piotr MoszyńsKi po spotkaniu w ZPB im. J, Marchlewskiego
„Poltex" napisał w „Polityce":

„Tradycyjne motywacje - towary, pieniądze - mają zbyt malą silę, bo ciągle za malo jest na rynku towarów, by specjalnie „napinać się" dla pieniędzy, za które nie ma co kupić. Podwyższone ceny wywolują jedynie reakcję natury obronnej trzeba chronić dotychczasowy poziom życia. Przy tym place
tak ustawione, ie można nieźle zarobić za samą obecność
w zakladzie, a także - o co dyrekcja ma największe pretensje
za
do zbyt, jej zdaniem dobrotliwych wladz państwowych chorowanie. Powstał więc raczej odrębny system motywacji
do brania zwolnień lekarskich''.
Obowiązujący dziś system płac ukształtował się w innych
są

warunkach I jak twierdzi Wiesław Krencik w „Życiu Gospodarczym" dostosowany był „do scentralizowanego systemu planowania t zarządzanią". Ale też i przez całe lata był modyfikowany, zmieniany, co jeszcze bardziej go komplikowało. Ostatnio obrósł dodatkami, rekompensatami, premiami. W rezultacie stracił swoją funkcję motywacyjną, co stanowi poważ
ne zagrożenie dla powodzenia reformy gospodarczej.
Zależność ta jest bardzo prosta, choć wielu ludzi sobie tego
nie uświadamia. Jeśli bowiem podwyższone ceny będą tylko
rodziły reakcje obronne, zmierzające do ochrony dotychczasowego poziomu życia i to nie poprzez wzrost wydajności pracy,
ale innymi sposobami, aby tylko utrzymać dotychczasową wysokość płacy, to nie będzie motywów dla wzrostu produkcji.
A wię,c i nie będzie towarów w sklepach, nie będzie po co lepiej pracować, bo nie będzie na co wydawać pieniędzy. Sam
wzrost cen niczego nie załatwi. Reforma gospQ.darcza zakłada
ekonomicznych,
przecie±. uruchomienie takich mechanizmów
które poprzez różne środki i metody prowadziłyby do wzrostu
poziomu życia nas wszystkich. Ten cel może być nawet odległy,
ale musi być wyraźnie zarysowany.

•
Komu, ile i za co s1e
t:::o

płaci?

Jest dobrym obyczajem nie mówie o pieniądzach. Ale dziś, kiedy
reformujemy gospodarkę, kiedy rosną ceny, o pieniądzach trzeba
rozmawiać, dyskutować, zastanawiać się, kto, ile i za co zarabia? Czy
płaca jest dziś motywacją dla dobrej, wydajnej pracy?
Jak jest obecnie?
Kilka przykładów.

......
-

Do

komisji

Zarohek i;k • do\\ y
premia
dodatek za pracę w nocy
dodatek za pracę popoł.
dodatek za staż pracy
za szkolenie warsztat.
„walę11ówka"

za opał
premia za zad.
RAZEM:

zespoł.

-

53'.33,1369,264,91,635,168,350„200,300,8710,-

Do tego dochodzi 1560 zl rekompensaty, co daje placę wyale tylko 5 333 zl zależy bezpośrednio od pracy, natomiast 4 937 zł stanowią dodatki.
Zarobek tkaczki Zofii 4. wynosi lączme
Przykład trzeci.
9 239 zł, ale zarobek akordowy składający się na wyso·kośc płacy
wynosi 4 240 zł, a dodatki - 4 998 zł.
I tak można byłoby dalej, bowiem obecna struktura płilc
w przemyśle bawełnianym, a sądzę, że nie ty.lko, ukła,du się
niekorzystnie dla tej części płacy, która zalezy bezposredmo
od pracy. W ŁZPB im. Obrońców Pokoju „Uniontex" w 1981
roku płace akordowe stanowiły 51 proc. całego funduszu pla.c,
a u wielu pracowników bywają one mniejsze niż połowa. I me
jest to wcale bagatela, gdyż w fabryce tei. około 65 pro.c. załogi pracuje w systemie akordowym. A więc ?d . te~,o,. J.ak ~~
65 proc. załogi będzie pracować zależeć też będz~e 1losc i Jakosc
tkanin dostarczana na rynek krajowy i zagramczny przez „U.
. . . .
niontex''.
w ·tym miejscu niezbędne jest pewne wyJasmc111e. Nie jest
moim celem występowanie przeciw rekompensatom. S~ one
niezbędne. Ale musi istnieć ra.cjorlalny system wypłacama r~
Jrnmpensat, tak, aby nie naruszały one st~ukt~iry płac 1 me
łamały motywacyjnej funkcji plac. Proponuie się na przykład,
aby rekompensaty były wypłacane z funduszu ZUS i były tylko dodatkiem do płac, a nie jej częścią. Natomiast sama płaca
.
.
musi być odpowiednio przebudowana.
Nie chciałbym również, aby Czytelnicy doszll do wmosku,
że - jak do tej pory - reforma gospodarcza przyniosła tylko
ppdwyżkę cen, a ja teraz propanu~~ przebudowę s!stemu płac,
a to zawsze kojan:y się z ich obmzką. Zupełn~~ i:11e. o to chodzi. Nim jednak przejdę do pewnych propozycJi.' Jakie z~odził~
się w niektórych zakładach przemysłu . bawełmaneg.o, rowmez
i w „Uniontexie", chciałbym pokazać UJemne skutki społeczne
obecnego systemu płac.
jak pamiętamy Wróćmy do wózkarza Jana T., który zarabia 7000 zł ale dostaje przeszło 17 tysięcy zł. Załóżmy, że
ów Jan T. „p~dpadnie'' w fabryce i otrzyma zwolnien.i~. s~,
mofinansowanie się przedsiębiorstw zakłada taką mozllwosc.
Jan T. ma jednak na utrzymaniu 6 osób. Musi gdzieś pracę
dostać. Pójdzie jej szukać w innej fabryce. Pójdzie do kadr,
a tam natychmiast padnie pytanie: ~ ile pan dostaje rekompensaty? I kiedy dowiedzą się, że więcej niż „zarabia", to pracy dla niego nie będzie. Gdyby natomiast rekompensa.tę dawał
ZUS, fabryce jej wysokość byłaby obojętna.
Zbliża się lato. Będziemy chcieli wyjechać na urlop. Ten
i ów zechce skorzystać z wczasów. Fabryka do wczasów dopłaci. Ile? W „Uniontexie" ustalono, że najniższa odplatność
wynosi 1 500 zł, a najwyższa - 4 OOO zł. Rzeczywisty koszt pobytu na wczasn.ch wynosi 8 500 zł.
- Komu i za co dopłacamy? - pytają w, „Uniontexie". I liPrzy odpłatności 1 500 zł dopłacamy 7 tysięcy. Dla roczą: dziny składającej się z trzech osób - 21 tysięcy zł. Jest to w
gruncie rzeczy „prezent" od fabryki, gdyż płaca wcale nie pokazuje wkładu pracy. Możemy w taki sposób premiować nawet bumelanta i obiboka. Czy to jest sprawiedliwe? Bo kiedy
płaca zacznie odzwierciedlać wkład pracy, to ten, kto się rzeczywiście natyra, przyczyni się do osiągniętych wyników produkcyjnych fabryki, karany będzie wyższą odpłatnością. Trzeba to zmienić. Ala jak? Bez zmiany struktury płacy, tego się
nie 1.1gryzie.
Co i jak zmienić?
sokości 10 270 zł,

z tego systemu plac choinkę. Jest na przykład dodatek za opal. Wynosi on teraz 200 zl. W „Uniontexie" uważają,
że powinien być częścią ceny jednostkowej przy pracy akordowej. Podobnie z dodatkiem za pracę nocną czy popołudniową.
W NRD czy na Węgrzech za pracę popołudniową placi się wyż
szą cenę jednpstkową, tak jak i za pracę nocną. U nas jest
specjalny dodatek. To samo z dodatki~m ~ prat:ę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. WszystJde te dodatki powinny
być częścią składową ceny jednostkowej przy płacy akordowej.
Tu kolejne, niezbędne zastrzeżenie. Nie mam zamiaru brozarówno kai;iić systemu pracy akordowej. W wielu krajach pitalistycznych, jak i socjalistycznych - odchodzi się od pracy akordowej. Ale jest to związane z organizacją pracy. Mieczysław Kabaj polemizując w „Życiu Gospodarczym" z cytowanym już Wiesławem Krencikiem tak pisze o akordzie:
„Akorcl, iak ka:':clrt inna forma plac, może pr;:;ynosić pożą
da 11e efekty, jeżeli jest stosowany rozsqcl nie, kiedy mozna bez
trudności mier;;yc' efekty pracy, o norm11 ustalane są prawid.

czyniły

socjalnej dużego
wózzakładu przemysłu bawełnianego zgłosił się Jan T. karz, przynosząc podanie z prośbą o udzielenie mu zasiłku.
Motywował to racjonalnie: zarabia 7000 zł, żona nie pracuje,
mają pięcioro dzieci, jeśli więc 7000 podzielić przez 7 wychodzi 1000 zł na osobę. Jest to bardzo mało.
Komisja zasięgnęła opinii rachuby i okazało się, że owszem,
Jan T. zarabia 7000 zł, ale dostaje też po 1000 zł na dziecko,
a więc razem 5000 zł, do tego rekompensatę na siebie i żonę
po 1400 zł, co daje jeszcze 2800 zł oraz zasiłek wychowawczy
dla żony w wysokości 2400 zł. Podsumowano wszystko i ukazało się, że otrzymuje on z fabryki 17 200 zł, a więc na osobę
przypada znacznie więcej niż tysiąc zł.
Nikt Jana T. nie posądził o złą wolę. Był to raczej klasyczny przykład myślenia o płacy, której tylko pewna CZGŚĆ
zależy od pracy. Ale, czy rzeczywiście zależy od jakosc1 pnicy?
Przykład drugi. Co składa się na zarobek prządki Genowefy
K.? Jest to dokładny wypis z listy płac.
Pierwszy.

Iowo.

Warunki

te nie zau'.~ze

hy!y

spełniane
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Licznych. na-

SZJICh pr:::edsiębiorstwach."
SądzG, i.e mm ,;kulkiem

r,..for1ny gu. pod:;tfl i;cj illan1e &ię racjonalizacja organizacji pracy, przez jak1s czas trzeba korzystać z pozytywnych skutkó\v pracy akordowej. System ten może wydatnie przyczynić się do wytworzenia niezbędnych nawyków dobrej pracy, od której będzie zależala wysoka pła
ca. Tak więc, nie wdając się w dyskusję o zaletach i wadach
akordowego systemu płac, trzeba z niego skorzystać na tyle, na
ile może on przyczynić się do odrodzenia motywacji plac dla
wzrostu wydajności i jakości pracy.
Jak jest teraz?
Obecnie prządka otrzymuje średnio 18,!lO zł za godZJinę. Jeśli
na przykład przepracowała w nocy .64 godziny w miesiącu, to
jej zarobek oblicza' się mnożąc stawkę za godzinę (18,90 zł)
przez ilość godiin przepracowanych (64 godziny) plus 35 proc.
dodatku za noc. Płaca jej jednak ·wcale nie zależy od ilości
wyprodukowanej w tym czasie przc;dzy. Jak mó)Vią w „Uniontexie": - płaca ta nie zależy od tego, czy prządka zrobi w
tym czasie 500 kg czy 800 kg, jeśli nawet tyle mogłaby zrobić.
Uniezależnienie płacy od pracy przy jednoczesnym podwyżlekarskimi.
szeniu cen rodzi zainteresowanie... zwolnieniami
w ZPB im.
Jest to zjawisko, które obserwuje się nie tylko
J. Marchlewskiego „Poltex", czy w „Uniontexie". Jeśli zwołnie
nie lekarskie obejmuje sobotę i niedzielę, to przysługuje za
te dni taka sama ·płaca, jak za dni pracy. Stąd - ~ jak zbadano - najwięcej zwolnień bierze się w czwartki, bo wtedy do
zwolnienia lekarskiego zalicza się sobotc; i niedzielę, albo w
pt>niedziałek, jeśli ono ma mieć wii;cej dni .r.iż trą, bo też
„załapuje" sobotę i niedzielę. I tak, nie pracuiąc. ~10zna utrzymać niezły zarobek. Tylko, czy to jest rzeczyw1sc1e zarobek i
za co?
W „Uniontexie" prncuje 7 680 osob. Najniż s za płaca oscyluje
tu w granicach 4 tysięcy zl, najwyższa - 19 tysięcy zł. Srednia wynosi 7 150 ·zł. W 1976 roku absencja chorobowa wynosiła 5,8 proc. w stosunku do nominalnego czasu pracy. Obecnie
wynosi 10 proc., ale w grupie pracowników produkcyjnych wynosi około 18 proc. Te koszty niezainteresowania pracą, wydajnością i wysokością produkcji znajdują też swoje odbicie
w... cenie. W rezultacie płaci je klient. Ale załogi fabryk
przemysłu bawełnianego również są klientami i też płacą za
te nieprawidłowości zarówno własnego przemysłu, jak i innych.
Co można teraz zrobić'?
w „Uniontexie" w ubiegłym roku wprowadzono na jednym
wydziale - obecnie wprowadza się w innych - system bezpośredniego nagradzania za wykonanie pracy, która nie wchodzi
w zakres obowiązków. Mistrz dysponuje bloczkiem, z którego
może wydawać kwity imienne, płatne następnego dnia w kasie.
Gdy opowiadałem o , tej innowacji z?-ajomy:n, zapytał.i: - .a
czy nie będzie naduz.vć, czy mistrz me będzie wysta~.ia~ .kwi:
tów płatnych nazajutr.~ w kasie swoim kumplom, a .pozr:.1eJ oi;i1
będą dzielić się z nim forsą? Każdy system gratyf1kaCJI n;oze
grozić nadużyciami. Czy powinno to być przeszkodą przed iego
wprowadzeniem? A poza tym luc.'7.iom trzeba ufać.
Inny P:ierunek poszukiwań - to uzależnienie nagród od wyników osiąganych, w danym wydziale. Taka nagroda zależałaby
od dwóch czynników: od wynikc'>w osiągniętych przez dany
oddział i od wyników osiągniętych przez całą fabrykę. Byłaby
nieiako średnią tych wyników.
- W przyszłości - mówią w „Uniontexie" - musimy dojść
do bilansowania zysku na poszczególnych oddziałach i wtedy
można będzie wszelkie premie · i nagrody od tego uzależniać.
Im więcej dajesz fabryce, tym więcej i tobie da fabryka.
. W zakładach przemysłu bawełnianego rodzą się różne proJekty . motywacyJnego systemu płac. Zbierze się je wszystkie,
rozwazy, przedyskutuje, wybierze najlepsze, aby wprowadzić je
w. całej branży. Jest to. nie~będne. Bez tego bowiem nie bę
dzie przyrastała produkCJa, me będzie więcej towarów v sklepach, a my choć nominalnie będziemy może mieli i dużo pieniędzy, to nie bardzo będziemy mieli za nie co kupić. Jest to
lemat niepopularny. Ale o rzeczach. niepopularnych też trzeba
mówić i pisać.
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Kraina mlekiem
i miodem
płynąca„.

EUGENIUSZ IWAN·ICKI
Od czego zależy, by na naszych stołach nie zabrakło
chleba? Czy będzie czym ten chleb omaścić? Czy
warzywa i owoce nie staną się rarytasem na wzór
owoców cytrusowych? Co czeka nasze rolnictwo w
najbliższych lątach? - z tymi i podobnymi pytaniami
zwróciłem się do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Ostrowie, pełniącego jednocześnie funkcję
przewodnicząt:ego Komisji Rolnej KW PZPR w ·
Sieradzu, mgr ZYGMUNTA FORNALIKA.

dał'stwa,
natychmiast zUkwidował w nkh dU.ał s~óbkarski,
ograniczył produkcję warzyw i

kwiatów do kilku gatunków.
dział hodowli zawężano
jedynie do bydła mleczmego, itp
Była to całkowita.
katastrofa.
Dopiero w lutyim br. gospodarstwa rolne pl'zywrócono ponownie s2lkołom, choć nadal obowiązuje w nich uikład ZJbiorowy
Państwowych
Gospodarstw Rolnych. Z praktycznego · punktu widzenia należa
łoby pomocnicze gospodarstwa
tego typu przejąć na statius
warsztatów szkolnych
(mam
na myślii gospodarstwa w Ostrowie, Wojsławicach, Lututowie), co umożliwi rozszerzenie
profilu
produkcyjnego.
Bowiem, skoro w tych g·o spodarstwach zostały uprzednio zaniedbane, lub ograniczo.ne o•
kreślone
kierunki produkcji,
to jak ja mogę nauczyć swoją
młodzież hodowli drobiu
lub
trzody chlewnej, jak nauczę
uprawy
drzew owo.cowych?
Więc rodzi się
pytanie: czy
zmieniając struktury organizacyjne
szkolnictwa
rolnego,
nie popełniono kol::.jnych błę
dów, które będziemy musieli
kiedyś
ogromnymi kosztami
naprawiać?

Te pytania stawialiśmy sobie co najmniej od trzydziestu
1Paru lat. I zawsze były one a.ktualne. Niest.ety, nikt jakoś nie
kwapił się, by nam na nie odpowiedzieć. Dlatego też dzdsiaj
nabrały one s21czególnej ostrości i wagi. A~bo będziemy jeść
własny chleb, albo jak dotychczas - będziemy sprowadzać zboże z zag.ranicy. Na ostatniej konferencji prasowej
minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Jerzy Wojtecki, powiedział, że mamy zaledwie 120 tys. ton zboża przeznaczonego na tegoroczny wysiew, a potrzeby rolnictwa się
gają 220 tysięcy
ton. Jedyny
ratunek: to wymiana pomiędzy
rolnikami. Sąsiad musi poży
czyć sąsiadowi. Nie lepiej wygląda sprawa
pozostałych nasion: z Afganistanu, [ranu i innych krajów sprowadzamy rośliny motylkowe
oraz warzywa (marchew, cebulę). Ale na
to pójdą dewizy tak potrzebne
na co innego. Nie wystarczy
także nawozów. Planowano, że
na 1 ha wysieje się 191 kg, a
według obliczeń
będzie zaledwie 181 kg. Nie ma także środ
ków ochrony roślin, choć za
niebagatelną sumę
80 milionów dolarów kupimy pestycydy i preparaty grzybobójcze.
Kogo z.a to winić?
Według
mojego głębokiego
przekonania całe
zło,
które
dotknęło nasze rolnictwo, leży
w błędnym kształceniu kadr.
Chwilami wyglądało to tak,
jakby budowniczowie rozpoczynali wznoszenie gmachu o<l
montowania belek stropowych,
zapominając, że wpierw należy
położyć fundamenty. Ktoś może powiedzieć, że
prze.cież w
Polsce zawsze kształcono fachowców, zarówno w wyż
szych szkołach
gospodarstwa
wiejskiego, jak i w różnych
technikach i szkołach zasadniczych. To prawda, ale nigdy
jakoś nie zadbano, by ci ludzie
posiedli
umiejętności
praktyczne. Owsz.em, poznali i przyswoili wiele założeń t.eoretycznych, ale zdarzało się, że taki
absolwent ani razu nie jeździl
trnktorem, nie do~ykał snopowiązałki. Stąd absolwenci szkól
rolniczych bardzo chętnie zajmowali etaty w administracji,
rzadziej - rozpoczynali pracę
w go&podarstwie. Najlepiej zilustruję to na przykładzie Zespołu
Szkół
Rolniczych w Ostrowiu, gdzie jestem dyrektorem.
Władze zalecają mi
przygotowanie młod.zieży, by mogła
w przyszłości przejąć gospodarstwa po swoich rodzicach.
Zalecają by młodz.ież tę przygotować na wysokim poziomie.
Tylko nikt mnie nie pyta, czy
mam na to warunki. Naciski
mam z trzech stron: z jednej
Ministerstwo Rolnictwa, z drugiej - rodzice, z trzeciej sama młodzież.
Miotam się
więc w tym trójkącie, robię co
mogę,

sztukuję,

łatam,

nacią

gam. W sumie wychodzą ode
mnie ludzie przygotowani, ale
. tak naprawdę, to czuję, że mogłoby być dużo lepiej. Gdybym
na przykład miał nawy internat, więcej mieszkań dla nauczycieli, odpowiednie pomoce
naukowe - mógłbym wówczas
powiedzieć, że
wychodzą · ode
mnie fachowcy z prawdziwego zdarzenia. Gdyby w moim
internacie zamiast 164 miejsc
było bodaj 320. wówczas mógł
bym przyjąć do szkoły 800 osób. I ludzie nie mówiliby, że
Fornalik odsyła ich dzieci z
kwitkiem. Zawsze jest tak, że
na 1 miejsce mam 3 chętnych,
choć dwójka
nie przyjętych,

S ODGŁOSY

która wraca do domu, wcale
nie jest słabiej przygotowana,
lub nie zdała egzaminu wsrtęp
nego . . Po prostu srtosuję kryteria odległościowe. Dziwi to pana? Wyjaśniam: wolę przyjąć
dziecko, które miesZJka w pobliżu, bo ono może
dochodzić
na zajęcia. Natomiast dzieci z
Wielunia czy Poddębic są niejako
dyskryminowane
przez
samą

odległość:

niemożliwością

Gospodarstwa i szikoły na obecnym etapie posiadają bardz;o skromny park maszynowy dla potrzeb niezbędnych
prac produkcyjnycll, natomiast
jak ma uczeń na'Jczyć się orki,
siewu, oprysków roślin, kiedy
na grupę 40 uczniów przypada 1 pług, ciągnik, siewnik i
opryskiwacz? Praktycznie uczeń szkoły rolniczej może takiemu sprzętO'Wi jedynie przyjrzeć się z daleka. Toteż chodzi o to, by w obecnej sytuacji, szkome gospodarstwa mogły przynajmniej dorównać indywidualnym
gospodarstwom
chłopskim,
prowadzącym wysoką produkcję towarową. Uopiero wówczas będ1ziemy mogli
mówić, że ze s2lkoły
rolniczej
wychodzą
dobrzy
fachowcy,
którzy bez
ryzyka podejmą
pracę w rolnictwie.
W ostatnich latach budowano obiekty
inwentarskie
w
SKR i niektórych
SPR, nie
mających
zgoła
gruntów do
prowadzenia jakiejkolwiek produkcji pasz. Natomiast w gospodarstwach szkolnych
na
każde 100 h;;I ziemi była wykorzystywana
zaledwie połowa
zatrudnionych tam ludzi. Paradoks polega na tym, że SKR
i SPR mają budY111ki, ale nie
posiadają
ziemi i
ludizi, w
s2lkołach rolniczych
są
natomiast ludzie i jest ziemiii. a
nie ma budynków gospodarskich. Jest to absurd, wiem, ale
póki czas należałoby przyjrzer
się zwiezionym do SKR i SPR
materiałom
budowlanym i ewentualnie przekazać je na
potrzeby gospodarstw szkolnych~ Dziś w SKR i SPR nadal W'l.nosi się budynki inwentarskie, choć nikt już nie pamięta dla jaki·c h celów to się
robi, ani kto wytlał taki nakaz.
Tak więc rolnictwo wymaga
uporządkowania:
od
fu.ndamentów, którymi
są
szkoły
rolnicze, przygotowujące kadry Obecinie całość nauczani1
przejęło
ponownie Minister&two Romictwa i rozpoczęło
żmud1ną pracę
usuwania wieloletnkh za·niedbań. Sądzę, że
musi minąć co najmniej 5 lat,
aż wycho<iząca od nas młodzież
zamiast przeć do stanowisk w
urzędach, zacznie
osiadać na
gospodarstwach.
Rolnictwo
wymaga podjęcia radykalnych,
kompleksowych decyzji w tej
mierze.
Utarło
się
przekonanie, że
dziecko wiejskie jest
lepiej
sytuowane, niż dziecko miejskie (chłop siedZli na zbożu.
zarzyna cielaki i kury. zbija
majątek, itp.). Dlatego też akcja stypendialna
w naszym
przypadku jest znikoma, obejmuje zaledwie 20 proc. wszystkich dzieci. otóż chcę powiedzieć, że do moich sz;kół przychodz;i nieraz młodzież naprawdę uboga. Często n.ie mają
odpowiednich ubrań i obuwia.
Zdarza się, i to często, że nasz
komitet rodzicielski ze swoich
składek zmuszony
jest kupować dla tyich dzieci
buty, ubrania i płaszcze. Nie mówię
tego dla wywołania efektu, taka jest prawda · o dzieciach ze
wsi. To propaganda głosiła o
wielkim dobrobycie, o zamoż
ności. czy też o zrównaniu wsi
z
miastem.
Dyskryminacja
młodzieży wiejskiej jest częst
sza, niż się to wydaje. Ze
wszystkich typów szkół zasadniczych jedynie młodzież szkól
rolniczych nie ma prawa do
odzieży roboczej. A ja w żad
nych przepisach ·bhp nie znalazłem zapisu
mówiącego, że

jest, by codziennie dojeżdżały,
lub dochodziły do sz,koły. Jest
to gorzka prawda, ale prawda.
Dodatkowym
utrudnieniem,
rzutującym na
przyjęcie
do
szkoły, są wolne soboty. W rolnictwie nie ma dni wolnych od
pracy, a u nas nie ma przerw
w zajęciach. Krowę czy konia
nie obchodzą żadne dni wolne,
one po prostu chcą jeść. A w
wolne soboty PKS ograniczą
kursowanie autobusów i część
uczniów w tych dniach nie dociera na lekcje. Więc pytam,
kto ma rozwiązać ten - zdawałoby się błahy problem?
Ziemi się nie oszuka, prac rolnych nie odłoży się na potem,
nie zastąpi się rzetelnej wiedzy przywilejami czy zaświad
czeniami, że w tych i tych
dniach nie kUJI"sowały autobusy PKS i dlatego uczniowie nie
nauczyli się, jak się obchodzić
z uprawami szklarniowymi lub
hodowlą bydła mlecznego.
Inna sprawa:
nauczycie.Ie ..
Jest ich u nas w tej chwili
23, brakuje mi 5, bo nie mam
dla nich mieszkań. Proszę mi
powiedzieć, kt(> się zgodzi co.dziennie dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów, by zarobić to,
co może . bez tTudu
otrzymać
na miejscu w innych placówkach oświatowych? Tu, w Ostrowie, na isrtniejące 28 mieszkań, średni standard
posiada
zaledwie 5, a z 12 należałoby
natychmiast wykwatei:ować ludzi (w tej sprawie mam nawet
zalecenie
komisji san.-epid.)
Więc co dalej? Czy
pCYLwolić,
by odeszli dobrzy fachowcy,
pedagodzy z wieloletnim stażem? Gdyby nasza szkoła mieściła się w mieście, możina byłoby starać się
o mieszkania
spółdzielcze·. Na
wsi nie ma
spółdzielni. Co dalej?
Istniejący ·tzw. pałacyk, w którym
mieści się inte.mat dla technikum zaoc2111ego oraz 4 mieszkania, może w każdej chwili
zacząć się walić. Niestety, nie
mam kredytów na -remont kapitalny. Wieloletnie starania w
Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu spełzły na niczym, choć
sam Urząd wznusi w centrum
Sieradza 11-piętrowy
biurowiec.
Cztery lata wste·DZ powołano
Wojewódzkie Ośrodki Postępu
Rolniczego. Była to decyzja
'Przedwczesna, bo zawsze brakowalo środków produkcji i
sprzętu rolniczego.
Powołanie
WOPR ·było kosztowne i niepotrzebne. Ale skoro już powstał taki twór,
trzęba było
coś z nim zrobić.
A więc w
pierwszym rzędzrle zabrano od
nas, to znaczy ze wszystkich
szkół typu
rolniczego, gospodarstwa pomocnicze. Powstał
. nieopisany bałagan. Szkoły ja·ko takie przekazano reso·r towi
qświaty, a gospodarstwa pozostały w
gestii
Ministers1wa
Rolnictwa. Tak więc zostaliś
pracujący człowiek
może być
my
ska·zani
wyłącznie
na
pozbawiony ubra,n ia roboczego.
kształcenie teoretyczme. PrzedInna sprawa: niegdyś, w motem. kiedy te guspodarstwa
jej szkole, uczeń mógł otrzynależały do szkół, pwwadziliś
mać prawo jazdy nie tylko na
my w nich
wielokierunkową · ciągnik, ale na samochód i moprodukcję, co umożliwiało ucztocykl. Przed paru laty zabraniom odbycie zajęć praktyczno nam tę możliwość, wychonych i
praktyk sezonowych
dząc z założenia, że rolnikowi,
pod okiem nauczycieli. WOPR,
skoro mieszka na wsi, mu~i
gdy tylko przejął te gospowystarczyć ciągnik.

Nieprawidłowości w
rolnictwie nie moi.ina jednak ogranicrz.yć do
sprawy • kształcenia
kadir. Rolnictwo w ogóle miało u nas niską
rangę.
Był to
zawód gorszej kategorLi. Nikt
go nie doceniał, nawet władza
Dziś niewiele
się
7Jillieniłu
Rozmawiałem ostatnio ze swo·
imi absolwentami, gt..spodairu- STAN·ISŁAW
jącymi na terenie
gmin Wodzierady i Szadek Mówią mi,
że w urzędach i
gmLnach są
nadal
traktowani
nie jako
współpartnerzy i
producenci,
lecz jak ktoś, kto przeszkadza

Pejzaże
CZEKALSKI

urzędnikom.

Nie jeden raz, na
różnych
etapach, mówiono o „zielonym
świetle"' dla rolnictwa.
Dziś,
chłopi. kiedy
im ponownie
przypomina się to światło, mówią,

że

jakoś

ciągle

widzą

„czerwone", że jeśli zapali się
bodaj
„żółte",
wówczas
zaczną wierzyć w
słowa. Oto
najbliższy przykład:
przywozi
chłop spod
Błaszek · syna do
mojej szkoły, bo sam już jest
stary i niedługo trzeba będzie
ziemię przekazać w młode rę
ce. A ja mu na to, że rozumiem, ale chłopaka nie przyjmę. Nie mam dla niego miejsca w internacie. Chłop patrzy, kręci głową i nic nie pojmuje. Jakże to tak - mówi szkoła
jest państwowa, nauczanie bezpłatne, syn ma dobre świadectwo, kraj potrzebuje chleba i mięsa, a ja mu
odmawiam.
Więc
ponownie
tłumaczę co i jak,
chcę,
by
zrozumiał, że jego syn nie bę
dzie miał gdzie mies2lkać, że
nasz internat jest pl'zepełnio
ny, że w
pokojach 2-osobowych stoi 6 łóżek i do tego
piętrowych, że nie mamy odpowiednich szatni, że kuchnie
ledwo nadążą z produkowaniem posiłków, że nie ma magazynów na żywność, itp. A
chłop
wysuwa argument, że
władza jest ludowa, a on jest
reprezentantem ludu, a do tego wszystkiego rząd obiecał
pomoc rolnikom i zapalił „zielone światło"„. I tak rozmawiamy kilka godzin - on swoje, ja swoje. Odjechał w przekonaniu, że jestem łobuz i bez
łapówki nie ma do mnie po co
przyjeżdżać. W tym roku nie
będzie łatwiej, jeszcze nie rozpoczęliśmy przyjęć, a
już są
telefony, wizyty, chłopów, listy, prośby. podania ...
Co może
dyreiktor ta1kiej
szikoły, jak ta?
Bardzo mało,
choć niektórym
się
zdaje, że
skoro przygotowuję kadry dla
rolnictwa, mogę dla tych kadr
zapewnić w przyszłości zarówno środki do produkcji żyw
ności, jak i samą
produkcję.
Przyjeżdżają do mnie
absolwenci, nieraz z ba-rdzo odległych wiosek i
pytają:
panie
dyrektorze, po co pan nas uczył? Przecież teoria
nie pokrywa się z praktyką. Wróciłem na swoje, chcę
gospodarzyć
z.godnie
z wymogami
współczesnego rolnictwa, a gdy
pytam o nawozy lub maszyny,
w urzędach
zaczynają
się
śmiać. Więc pytam: co dalej?
Rozwozić
obornik, stosować
płodozmian i orać jednym konikiem? Mam uprawiać 15 ha
ziemi tym samym
sposobem,
jakim uprawiał mój ojciec
swoje 3 ha? I co mam odpowiedzieć
takiemu? Wstawić
drętwą mowę o przejściowych
trudnościach, o błędach popeł
nicmych przez te wszystkie lata w stosunku do rolnictwa,
czy może powtórzyć cykl wykładów z ekonomii?
On chce
konkretów: nawozów, traktora,
siewnika, kombajn, koparkę„
A w miejs'kim sklepie nłe ma
zwykłego łańcueha do
wiąza
nia krów, nie ma łopat, wiader cynkowych, a jak pojawią
się kosy. to są tak miękkie, że
mo·żna zwijać je w trąbkę.
Często
spotykam się z zarzutem, że moja odpowiedzialność jako
dyrektora ze.społu
szkół rofoiczych jest mniejsza,
od odpowiedzialności dyrektora np. zespołu szkół mechanicznych czy liceum ogólnokształcącego.
Nieraz słyszę:
„Ty masz dobrze, jak nie urodzi w jednym roku, to urodzi
w następnym. No i zawsze możesz zwalić winę na nie sprzyjają.ce warunki atmosferyczne".
A mnie się wydaje, że proporcje są inne, że ranga dobrego gospodarowainia na ziemi jes.t nie mniej ważna, a
może nawet wyższa od wielu
innych umiejętności. W zależ
ności od tego,
co z
mojej
szkoły
wyniesie chłopiec czy
dziewczyna, w przyszłości zależeć będą plony. Nie, ja nie
oskarżam
systemu agrarnego,
ja jedynie ubolewam, że przez
te trzydzieści parę lat oszukiwano nas i wodzono po manowcach. Tak, tak, mnie także
oszuka.no, bo gdy studiowałem
rolnictwo, wierzyłem. że z tego
kraju
zrobimy
kiedyś
krainę miodem i mlekiem pły
nącą . Potem powtarzałem przez
pa•rę lat to samo
moim ucz- ·
niom. A teraz wstyd mi czasem spojrzeć w oczy absoln1entom, którzy przyjeżdżają,
by zapytać, oo dalej, panie dyrektorze?
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kłamstwa, w propagandowĄ
klaliśmy si~ w
blagę, ideowe rozdarcie, podwój.ną moralność.
W kulturze także nie było Inaczej. Wszyscy
szli gęsiego, tą samą ścieżką. Tylko . nieliczne
wyjątki zdobywały się na nonkonforrmzm. Kultura więc podążała wraz ze społeczeństwem od
kryzysu do ~ryzysu, od ekspiacj.J do ek.sp~~cji.
To prawda. Prawie wszyscy IJ'?.Pełniallsmy
błędy. Tylko, że nie wszystkim w Jednakowym
stopniu się je wybacza. Kultura wLn.na być ro-

Kultura w kryzysie

we wspomnianym już dokumencie programowym sformułował m. in. następujące tezy:
"Kultura., oświata i nauka stanowią równoneśnle oel I 1lłę rozwojową socjalizmu". Zadania w tych dziedz.inach społecznej ak·tywności
programowy - 1ą
„mają wspólny fundament
nimi huma.nlstyczne cele socjalizmu". Stąd też
U1Jr.&no, że „konieczne jest obecnie powstrzymanie 1padku realnych nakładów na kulturę.
oświatę I naukę s budżetu państwa oraz zapewnienie w bliskiej perspektywie zdecydowanego Ich wzrostu".
przyipomnieć, te
Chciałbym w tym miejscu
polit)l1ka w ogóle, zaś socjalisty<:zna w szczeJest to
gólności, to m. in. preferencja celów.
:riarówno wybór celów bieżących, które silnie
detef"mi.nowa111e są stanem państwa, społecz.eń
stJWa i poziomu ba·zy ekonomicznej, jak rówbyć
może
nież. celów perspektywicmych. Nie
tak, aby w realnej perspektywie is•tniały sprzegrupami celów.
czności między tymi dwiema
niepowodzenia
Kłopoty, uciążliowości, a nawet
dnia dzisiejszego, nie mogą przysłaniać nam
budowa
świadomości tego, że socjaJi,zrn· to nie
rzeczy lecz tworzenie coraz lepszych waru11To tworzenie warunków
k6w tycia ludzi.
gprzyjających wszechstr0111nemu rozwojowi jednostki I społeczeństwa.
Stąd · też nieo-Ozownym jest przyikrycle przykrótk, k<>Łdtrą na,gz~h możliwości, r6W111iet potrzeb szeroiko pojmowanej k·ultury. Nde jest
t.o ""1ibrew powtrom postu.lat elitarny, załatwia
jedne·go środowiska,
ją-cy J)OWzeby jakiegoś
lecz przeciwnle; 1twa.rzający szansę za~<!
jerua potmeb nas wszystkich, całego społeczen
stwa. Chodiii bowiem o to, aby stan kiultoury w
dobie kryzysu nie oznaczał kryzysu kultury.
W komisji zjazdowej postulO<Wano. a w dolmmencie programowym potwierdzono, że należy u·
aby w nieodległej perspekczynić wszystko,
tywie naikłaidy budżetu państwa na kulturę
Ale pr:z.edet nie o
wzrosły do około 2 proc.
chodiz.i. a również
środki finansowe jedynie
o tziw. bazę, np; poldgira.ficzną.
Je.st co najmniej kilka, jeślł nie kia'kanaśc.le
~·a•ru!D!kłm•, o<l 1pełnieniA których zaleteć bę
dzie, eozy w dobie współczesnego kTyiz.ys•u nit
dojd·z.i• do dałszej deprecja-cjl społecz.'!1YCh walo0r6w ~tuory.

KAROL JOZ EF ST·RYJSKI
1

z.umem honorem l sumieniem narodu. Dlatego
nie wolno jej nigdy mówić dwoma różn~mi ję
zykami. rodq,ić podwójne owoce twórci:as~l'.. Je·
dne. jakby na stół odświętny, dia historu, .a
durgie - na co dzień. dla pieniędzy, aby . s1ę
do
przeczekać
przetrwać.
przypodobać. a.by
.
lepszych czasów. następnego sezonu.„
Zw}ikle tak bywało. że okresy szczego~nie
trudine w naszych dziejach, czy wręcz tragiczne. bo I tych przecież nam historia nie oszczę·
dz.iła owocowały w kultumwej spuściźnie dziełami' wybi·t nymi, głęboką twórczą refle•ksją o
charakterze narcdowym, polityczno-ideowym
czy moralnym. Było to ja<kby powinnośc.ią t~ór
ców wobec narodu Pokolen.ie za pokoleniem,
powin.n<Jść tę spełniało. Tak nasz narodowy dorobek urastał w ponadczasowe wartofoi kulturowe.
Na ile dz.i~ kultura zdoła przelamać ciągoty
do koniunkturalizmu. sezonowości, nawyk dwors''~ści? Na t.yle. na ile je.i twórc~ zdo!~i~ sobie uświadomić swoją odpowiedzial.nosc i powinność wobec narodu. To truizm ale powtórz.·
my: sztuka winna angażować się i to żarliwie,
upa•rcie nie w obronie racji tej czy innej ekip?'.
ra<:Jl
propaganda) ale
władzy (od tego jest
i wartości ideowych.
Sztuka na tyle zyska mia.n o narodowej, nie3ezonowej na ile zdoła skłonić nas, Polaków
swoimi tr'eściaimi, głęboką ideowością do re:fleksji nad tym co było dobrem, a co złei:i '!'
powojennych dziejach. Na tyle, na ile podeJm1e
trud udzielenia szczerej, ideowo zaangażowa111e_J,
artystycznej odpowiedzi na pytanie: jak to się
mogło stać, że doszliśmy tam, gdzie dziś jeste~
my? Ze rzeczywistość tyle razy okaZY'\Vała się
b.vć tak odległą idei i zamierzeniom? Dlaczego?
.Jak to się stało, że lak niewielu tzw. e·kstremlstć·w zdołało pozyskać sympatię mas ?.„.
Są to pytania o rzeczywiste prz.yczyz:iy ,polskich nieszczęść po 1948 roku. Odpowiedz na
nie jest nam wsz)"stkim na dziś i na jutro potrzebna.

Kiedy zmęczonym kilkudniowymi już obradami delegatom w ostatnim
dniu IX Zjazdu przyszło dyskutować i przyj4ć uchw~łę,. wie~e spierano się jeszcze, sporo polemizowano nad sformułowa~rnm1 p1erwsz~ch
fragmentów tego historyczne~o dokumentu. PoczynaJąc od rozdz1ału
poświęconego młodemu po!·,..leniu i ~alej m. i~. sprawom ku.ltury, dy7
skusji już prawie nie byto. ~lflczego? Czy proJektowany. zapis był .az
tak oczywisty, znużenie i zniel:ierplh~ieni~ dcle~~tów )'!z az tak duze,
a może waga prob:emów wydflwała się wu~kszosc1 mmeJsza od poprzednich? Myślę, że i jedno, i drugie, i trzecie, to prawda, choć zapewne
nie jest to pełna odpowiedź. Taką podsunie rzeczywistość, samo życie,
najbliższa i dalsza przyszłość.

gów? Czy znów naszym celem
czy? ...

będą

tylko rze-

-

po trzecie, to socjalistyczny

humanizm,
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więc realne podnoszenie do najw,vższ.ej wartosci człowieka. podmfo.tu społecwej troski. To
życie godne, moralne i sprawiedliwe.

W odniesieniu do kultury, o pryncypiach tych

KTO Z KIM

PUN•KT WYJŚCIA
dla naszyc•h rozwazań o kulturze w kryzysie
sta1nowi kwestia porozumienia. Nie może być
ona kwestią sporną, bowiem dla idei naro<io-w·e~ pojedtnania, jak to podkreślano w środo
wiskiu łódzkich twórców, alternatywy nie ma.
z.roz.umiei
narodowe
Porozumienie
wi.ajem=ainie
nawzajem,
me się
ne :racji poszczególnych grup społeczr.ych,
to klucz. do przyszłości naszego kiraju. Od tego,
jak prę-d·ko dogadamy się między sobą. jak - •
Polak z PQlakiem, zależy
przysłowiO'wo .tuż to czy ~~my- jakto raj za Albanią c y w
czołówce krajO-w. socjailistycznych. A t<i nikomu
z nas nie pow.inno być obojętne. Bo jest to w
jednostkowej.
końcu także i problem nas·zej
osQbistej przyszłości.
W budowaniu pomostów mic:dzy poswz.egó1·
nymi, zwaśnionymi politycznie grupami spoleczinY'mi, szczególna rolę mogą i muszą odel?rać twórcy, ludzie sfery kultury. Jak powiedział ostatnio na posiedzeniu łódzkiej instancji
partyjnej prof. Hieronim Ku·biak. nie ~tać nas
na jeszcze jeden komple·ks i na.rodowa zadrę.
Nie możemy sobie pozwolić na dylemat „nowe.go AK". Nie wolno nam postawić"IJOza margines życia społecznego ponad 40 tysięcznej
grupy akt.nvu „Solidarności". Ta·k samo uwademons·tracyjnej
żam, nie stać nas na luksus
„emig!l'acji wewnętrznej" twórców kultury naro·
tioweJ.
Nie
Ucieczka twórców. nie jest wy1sc11em.
jest w każdyim razie wyjściem właściiwym.
Można żywić urazy Tylko czy z tego powodu
trzeba koniecznie popadać w neodekadencję? Bo
czymże innym jesi proponowana przez niektórych ucieczka w „weV\1111ętrzna emigrację"? Może wyczekiwaniem na lepsze czasy? Tylko. że
bez nas. bez naszego aktywnego udziału w tworzeniu nowej. socjalistycznej, polskiej rzeczywistości. bez naszeii;o ogólnospołecznego udziału owe „lepsze cz.asy". nie nastaną nigdy. Tylko
kompleksy będą w nas się pogłębiać. I tylko
żal będzie jeszcze jeden nowy, żal po zmarnowanej szansie„.
Artysta nie istnieje bez twórczości, be•z aktywnie uprawiane.i sz.tukoi, przez którą wyraża
swój stosune·k do rzeczywistości, w które.i zawarta jest jego nad nia refleksja Podobnie nie
zaistnieje, a jeżeli już. to w najwyże.i odnotowany zostanie w ludzkiej pamiQci najbliższych,
jeśli zdecydu,je się na ucieczkę lub nawet pn.yslowiowe tworzenie .. do sz•uflady". dla siebie.
Podobnie, jak każdy człowiek, jak my wszysc.v. tak samo i artysta, realizuje się jako osobowość i jako twórca określonych wa.rtości jedynie w kontekście społecznY'111.
Każdej twórczoścj towa>rzyszą jakby dwie fazy. Pierwsza z nich to głęboko osobista
chwila i:worzenia Druga zaś - to spoleczny
odbiór twórczości przez jej potencjalnych adresatów. Z listem napisanym, a nie wysłanym jest tak, jakby
niezależnie z jakich powodów go wcale nie było
Tak wiQc w znacznym stQpniu od samych
twórców. od artystycznej inteligencji, od popularyzatorów i menadżerów kultury. zależeć
bedz1e to. czy będzie ona wbrew deklaracjom
i społecznym potr7.eb()m. nadziejom marginesem
będzie od
stronić
życia narodu. czy też nie
głównego nurtu polskich przemian lat osiemdziesiątych. Bo tych ostatnich oczekiwać trzeba. Bo dla postępu alternatywy nie ma!
Sta.n wojenny się kiedyś ~kończy. A żyć trzeba bQdzie da!ej. Żyr trzeba będzie. bo już dziś
tego pragniemv - lepiej. A o jakości życia decfdowa t' powinno nie tylko to. czy będziemy
kupowali na kartki i ile czas'\l przyjdzie nam
tracić w kolejkach, ale również i to jacy bę
dziemy .Jakie hęda nasze aspiracje i cele P<JZa
naturalną ~kądinąd chęcią posiadania własnego
mieszkania i paru innych niezbędnych drobiaz.-

ma się porozumieć? Na Jak!ich zasadach? To
pytania zadawane bardzo często. Zadawano je
od samego początku, od momentu, kiedy uśwJa
domienie po•tr1zeby zaiwarcia takiego porozumienia <a nie jedynie chwilowego rozejmu), stawało się coraz powszechniejs.ze.
Jeśli chodiz.i o pytanie pierwsze, to chodzi t'll
niewątpliwie o porozumienie narodowe. Z natury więc swojej musi to być porozumienie powszechne. Nie będzde miało takJego cha1rakteru
dogadani}! np.
lepiej
porozumienie się, czy
członków partii z „branżowcami", Bowiehi cała
v.·ielk.a resZJta narodu, z którą nie znaleziono by
„wspólnego języka", byłaby w najlepszym razi~
rygorami
paraliżowaną
milczącą o•pozycją, 1
st.anu wojennego.
Do takiej sytuacji dopu~cić nam nie wolno.
Takiego niebezpieczeństwa J grni.nych jego
skutków, trzeba uniknąć.
Porn.zumienie musi mieć także swoje potwierdzenie w sojuszu władzy z na•rodem. Władzy
nie wolno obrażać się na naród. WłacLz.a musi
zrozumieć dlaczego· społeczeństwo jest jej niechętne, obojętne, cz.y wciąż nieufne. Z drugiej
s rony każde nowQcz.esne zorganizowane spole•
<;zeństwo, państwo. musi byc rządzone według
narodu
określonych reguł, przez wył<Jnioną z
władzę. Naród, z permar.entnym oc.'ruchem „na
nie" w stosunku do władzy, będzie wiecznie
rozbity i nękany wewnętrznym.i rozterkami.
Porozumienie służyć powinno więc temu, aby
władza przestała się wreszcie obawiac na rod u,
a społeczeństwo dąsać na władze;.
A teraz drugie pytanie, pytanie o zasady pornzumienia. Rozmaicie próbowano dQ!ąd odpounikano.
\\'iadać, choć najczęściej odpowiedz.i
Dla mnie owe zasady, to:
- socjalizm, przede wszystkim socjalizm!
Budowa.ny już bez wstrząsów, zakrętów i nielisz-czalnych obietnic. A więc ten realny. wznoszony, jak dom na ja·k·i nas stać, na gruncie
narodowych uwarunkowań z poszanowaniem
ogólnych prawideł. To raz.
- dwa: to realia polityczne. a więc odrzucenie narodowej megalomanii lecz i przełamanie
kompleksów, wspóloartnerskie
historycZll'lych
szanowanie sojuszników, przyjaciół, partnerów
ale i stała troska o umacnianie suwerenności
pa11stwowej;
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wolno
zapomnieć nam również nie wolno. Nie
nam się wstydzić o nich rozmawiać, o nie wal·
tego dialogu
czyć, Nigdy nie będz.ie za mało
i waleczności. Równocześnie trzeba nam posZ'\l·
kiwail wielopłaszczyzno1Wyich, rozumianych jako ka.tegorde wyra.z.u i warsztatu, idei i świa
dla
sza<:unku
topoglądu. Będiiie to dowód
realiów z jednej str~ny, z dr~.iej z<l:ś -: spbsób na adystycz.ną mterpreta•cJę złozoneJ rzeczywistości, poszukiwanie coraz lepszej formy

KUL TURA NIE MOŻE BYĆ
KOPCIUSZKIEM

udzielenia odpowiedzi na pytanie, o przyczyny
tak wielkiej złożoności naszych polskich spraw.
wszystko osiągnąć,
Jeżeli uda nam się to
wówczas zacytowany J20niżej fragment z uchwały IX Zjazdu. nie poi.ostanie jedynie jeszcze
jedną

deklaracją.

w warunkach
się
nurtów ideowych
ścierania się różnorodnych
i światopoglądowych. Ta różnorodność I wzajemne przenikanie oclmien~ych poglądów kulturowych dawały pozytywne owoce zawsze,
gdy istniał klimat tolerancji, który jest trwałą
wartością historii naszei:-o narodu. Partia opo'"·iada się za kontynuacją tej tradyc,ji. Kultura

„Kultura polska rozwi.i<l

ocjalistyczna., wyrasta,jąca z całego posll'poweiro dorobku, jest istotą tożsamości narodowej".

KULTURA JEDNEGO SEZONU
Tak można określić wiele z tego, co stworzone zostało w latach siedemdziesiątych. Nie jeden to już raz. i nie dwa w przesz~ści bywało,
że kiedy twórcom pomyliły siQ role: służebna
1 służalcza, s1..tuka stawała sie płaska , nijaka
i w gruncie rzeczy bezideowa. Efekty lego typu radosnej twórczości wzbogacały jedynie
składy makulaitury albo służyły do planowego
realizowania pieniędzy z kart fund uszu reklamowego przedsiębiorstw.Tylko czy o to cho.
dziło?
kryzysów gospodarczych,
Początki nasz.ych
politycznych oraz. moralnych. sięgają lat realizacji Planu Sześcioletniego, Miał on być fundamentem socjalizmu w Polsce. Były to z.ara·
zem początki rozmijania się słów i faktów.
Wtedy to już zaczęto upięksiać ułomną rzeczywistość propagandowym klajstrem. Odtąd uwi-

·

ani w sensie zajmowanej pozycji w hierarchii
społecznych wartości, ani jej wkładu w twoJej niepoślednie
dobra.
rzeniu narodowego
miejsce musi być trwałe i mocne na tyle, aby
wsz.elkim ewentualnym
oprzeć
potrafiła się
kryzysom tak, jak to czynią silnie wrosłe nmogością korzeni w ojczysty grunt stare drzewa.
Trzeba nam również przypomnieć o tym, że
z natury swej służebna rola inteligencji twórl:z.ej wobec klasy robotniczej, nie może oznaczać fałszywej służalczości czy równie nieszcze.rej kokieterii. . ie umacn.ialy w prze;;zlośd
nslawiQngo już „rnjusz.u ·wiat~ p"racy 1. kultwórców do
~urą", uparla niechęć niektóryrh
poZJnania rzeczywistych problemów, racji i ludz' kich rozterek, wyniosły a tani dydak·tyzm lub
napuszone mentorstv.'<l.
Trzeba również gwoli sprawiedliwości przyznać, że nie bez grzechu w demontażu delikatnej konstrukcji tego sojuszu była druga strona.
Poczynając od traktowania spraw kultury na
odczepnego, po podsycanie antyinteligenckich
nastrojów. Stąd wniosek na dziś i na jutro:
więcej chęci wzajemnego zirozumienia. szczerości i szacunku.
Miejsce kultury ze względu rra jej charakter
systemu politycznego jeśt w
1iezależnie od
nadbudowie społecznej . Sąsiaduje tam z jednej
stror.y z nauk~. oświa.tą, ale i iiistytucjami politycznymi i ideologicznymi z drugiej. Wiadomo
zaś. że gwarancją stabilności s~·stemu jest mocny związek z elementami bazy społeczno-eko
nomicznej Kultura w umacnianiu tego związku
może i musi odegrać ro•lę szczególną a zarazem
specyficzną. Można ją przyrównać do szczególnego rodzaju pomostu między tYomi, co wyotwatwórcy tak
rzają, a tymi, co dzielą. Dlatego
bardz.o muszą być wrażliwi na ludzkie 'klsy i
krzywdy, uczuleni na sprawiedliwość, prawdę 1
w obronie
stawać
uczciwość. gotcwi zawsze
ludzkiej godności ale także muszą potrafić widzieć. analizować i opisywać wszystko w kategorii racji histo.rycz.nych. narodowych. ustrojo.
wych.
IX Zjazd opowiadając się za niei nstrumentaln.}"m tra•ktoMTaniem twórczości i za swoboda
twórców. uznał za konieczne podikreślić. że
partia nie powinna rezygnować z oreferencji
ideowo-artystycznych. Równocześnie zaś winr.a
tworzeniu coraz
sprzyjać w miarę mo:iliwości
lepszej, szeroko ·rozumianej baz.v materialnej
dla twórczośd i twórców. dtJa kultull'y w ogóle.
Jak więc widać, istnieje świadomość obopól·
nych zobowiąz.arl. Tstnieie więc re>alna mdstawa poro1'umienia a także wstępne gwarancje
jego realizacji.
To czego nam w przesi!ości brako-wało. to
mądrego mecenatu dla kultury. kompleksowego programu i konswekwentnego spełniania
warunków niezbędnych dla jej rozwoju, umacniania poprzez wielora.lde instrumenty mądrej
polityki kultu rai nej miejsca kultury w społecznej hierarchii wartości ów mecenat najczęściej był formą skromnej jałmuimy lub le•kkomyślneg<l kredytu. rzucanegQ r.a oślep. wspaniałomyślnie, po paf1sku. Było to źróc.1 ło frm;tracji, niepoknjów, kompleksów i waśni.
Z tego typu

skończyć.

praktykami

należy

wreszcie

M?m świadomość, że podejmując w mmer
• sz.ym. artykule tematykę przyszłości kultury, zaledwie zdołałem. choćby z racji ograniczeń rozmia.r 1 tego typu wypowiedzi, zasygnalizować
ki~ka, moim zdaniem co ważniejszych problemow. Nie mam aspiracji do tego. aby udzielić
pełnych odpowied,zi na postawione pytar.ia. Byleby to chyba niemożfr·1e. Byłbym natomiast
u·s~tys~akcjonowa.ny, gdyby te- moje kilka uwag
za1nsp1rowalo zainteresowanych do podzielenia
swoimi ·,.Jogladami, własnymi ocenami.
się
Bowiem wspólną naszą troską wl1n no pozostawać to, aby tytuł tego arty>k'\lłu nie był odczytywany jal o: kryzys kultury.
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ODGŁOSY
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Temat ten ma t;iecha, ebol!
wydaje nadal
zawsze coś
aby
stawało na przeszkodzię,
go podjąć. Ostatnio przygotowany już do druku tekst zaginął gdzieś w redakcji czy w
drukarni w czasie gdy nie wy•
chodziły przejściowo zawieszone „Odgłosy".

Maciej Józef Kononowicz
Żeby jeszcze raz
żeby jeszcze
witąć brzask

raz

I

mieszkańcami

byli

z Maciejem na najvyyższyrn pfętrże! trzypiętro
wych pryc~; Byłp . tam zimno, pr~ew~etrznie i : ~ttasznie gryzły
wszy. Ale w~erzyliśmy w bliski koniec. Poza tym słuchaliśmy
kazań o. Warszawskiego, wierszy Kononowicza i Bratnego, deklamacji i wspomnień Tadzia Fijewskiego. Zawarliśmy gorącą
przyjaźń. W kwietniu Niemcy przepędzili nas zdrow0tnym marszem do Lubeki.
Gnieździłem ,si~,

W Lubece 2 maja doszło do uwolnienia przez Anglików - i po
rozstania. Ja wyruszyłem piechotą do kraju - Kon 1mowicz pozostał. Ale nie na długo. W rok później spot,kaliśmy się już w
Polsce. Zaczęliśmy razem pisywać do „Dziś i Jutro".
W Sandbostel nauczyłem się cenić i kochać Macieja. Poczciwy,
serdeczny, obdarzony wspaniałym humorem, oddany w przyjaźni,
gotów do każdej usługi, był towarzyszem niezrównanym. Gdyśmy
zaczęli sobie wzajemnie opowiadać o swych doświadczeniach czasu okupacji okazało się, żeśmy wojowali blisko soieb~e - w tych
samych szeręgach.
Kononowicz wywodzi się z rodziny, która ma powstanie we
krwi. Słynny dowódca z 1863 r. ppułkąwnlk Władysław Kononowicz rozstrzelany w Warce (opowiada o nim w swym wspaniałym „Dziedzictwie" Zofia Kossak) należy do jego przodków.
Obaj Kononowicze, wraz z siostrą, bohaterską dr „Nono", zapisali swoją kartę w pracy podziemnej, a potem w powstaniu.
Po powrocie do kraju w 1946 roku Kononowicz podjął pracę
literacką. Zaczęły się sypać wiersze, poja~iały się książki: „Stacje liryczne", „W ramionach srebrnych rzek", ,;Portret nieurojony", „Zaułek fraszkobliwy", „Prawą ręką za lewe ucho", „Kilka
imion miłości"„., że wymienię tylko niektóre tytuły.
Kononowicz stał się jedną z czołowych postaci literackiego śro
dowiska łódzkiego. Związał się także gorącą przyjaźnią z biskupem Michałem Klepaczem - zwierzchnikiem Kościola w Poisce
w latach 1953-1956, wtedy gdy Prymas Wyszyński znajdował s1ą
w izolacji. W tamtym okresie Kononowicz bywał często wzywany
do pałacu biskupiego jako doradca i opiniodawca, Po śmierci bii:kupa Klepacza, Kononowicz napisał przepiękny tomik wspomnień
o Zmarłym pt. „Biskup Michał".
W latach 1957-1961 Kononowicz pełnił obowiązki posła na
Sejm z ramienia PAX. Był to czas trudny, czas bolesny czas „nagonki" na PAX i morderst:wa syna Bolesława Piaseckiego.
Był współzałożycielem Klubu Literatów „Krąg", 2.ostał wiceprzewodniczącym - i jest mm po dziś dzie(1. Ęrał udział we
wszystkich sesjach wyjazdowych „Kręgu". Wraz r. biskupem Bejzem organizował sesję ku czci J'vl,· ksymililma 'Kolbe. O mało nie
utonęliśmy we trzech wraz z Władkiem Grabskim w jeziorze
Wigry podczas wyjazdu ,,Kręgu" na Suwalszczyznę. Nie raz i n~e
dwa przychodziło mi pożywiać się wspolnie z Kor:ionowiczem,
a jeżeli przy tej okazji trzeba było wypi~ czyjeś zdrowie, zaczynaliśmy ' je od zdrowia inżyniera Tadeusza Kościuszki - bo taki
jest obyczaj Kononowicza, że nie wypije niczyjego zdrowia póki
nie uczci Naczelnika.
A tu nagle okazało się, że brzdęknęła mu siedemdziesiątka.
Prawdziw.eg9 kombatanta zastała na posterunku tw"'rczym: t~k
niedawno czytaliśmy jego przemiłe wspomnienia o >'.Spinaniu SH~
na łódzki komin fabryczny pt. „Romantyczne •i zielone''.
A co będziemy czytali, drogi Macieju, za trzydziesc1 lat?

JAN DOBRACZYŃSKI
8
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przewiał szparą płotu
łąkę, pod skrzydło lasu,

tokolwiek
Rzymie -

K

na

Unosząc zielonozłotą

jeszcze raz .•.

W

tęczowy

tuman

Szukam wiosennych· deszczów,
Mimo, że jesień„.

Ścieżki
Matce

Pod słodkawą narkozą
tataraku i siana - wieś osuwa się w ciszę.
W dalekich stawach

Prof. Stefanii

rechocą żaby.

Ścieżek .się nie planuje,
nie buduje.
Ścieżek nie ma na mapie,

Osika,

A

którą ciekawość zawiodła na wzgórze,
strąca z siebie złociste dukaty.
Wysokie jaskółki ostrzą skrzydła
na złoconej osełce chmury.

Tak trudno uwierzyć,
że utrwaliłem ten obraz w pamięci,
t.r.z.ymając aksamitną dłoń matki,
pochylonej nade

mną.

U wodopoju
o zachodzie
Łach~

piasku
zepchnięta w rośną łąkę
utrwala negatywy kopyt
Brzozy pasące swe cienie
spychają je ze skarpy
do wodopoju
Koń
całuje

swój pysk
przez szkłó wody
i patrzy z dna jeziora
na step niebokręgu
na blado-srebrną podkowę
którą zgubił w galopie
pegaz

Skwarczyńskiej

są.

w

tamtejsze
niezrównane, lekkie
Orvieto.
wino
białe
w
zaopatrzone
Tawerny
poznaje się z daOrivieto
leka po zdobiących je napisach:
Est! Est! Est! Według starej legendy pewien wybredny w sprawach trunków opat, jadąc do
Rzymu, przed każdym postojem
wysyłał na zwiady kleryka, który, zbadawszy zalety miejscowych
win, dla orientacji zdążającego za
opata pisał kredą na
nim
to
drzwiach tawern słowo est,
znaczy (vinum bonum) est. Razu
pewnego opat ujrza1 na dt"zwiach
naois Est! Est! Est! rodzaj potrójnego wiwatu, którym entuzjaopisać
styczny kleryk usiłował
Było
zalety znalezionego wina.
to sławne wino z Orvieto. które
wielbicieli
odtąd zwołuje swych
do tawern rzymskich potrójnym
jest.
wyobrazimy sobie, że
nie ieden. ale kilkuset oi.ców poszukujących dobrego
wina. wówczas stanowisko wysyla'lego przez nich kleryka pnd
wielu względami będzie przypominało stanowisko recenzenta.
Jeżeli

Wiążą wieś - - ze wsią,
Chatę - - z chatą sąsiada,
Ze szkołą i ze sklepikiem,
Z kościołem i z karczmą,
Z kuźnią i z młynem,
Las - - z rzeką,

podróżuje

Chłopca z dziewczyną.
Wydeptują je ludzie bezwiednie

Pełnomocnictwa kleryka wysyłanego dla zbadania wina są Jednak znacz'1ie ~zersze od pełno

-

mocnictw naibardzie>i n'lwet autoryt'ltywn'l'ch rec0nzentów naszych cza~ów.

Rok za rokiem, krok za krokiem,
Dzień w dzień, noc w noc,
Boso, w łapciach, w kamaszach,
W trawie, w piachu, w śniegu,
W marszu, w biegu - W mądry, logiczny system
Wspólnoty i zależności,
Przyjaźni i miłości.

- Nie pijcie, ojcowie duchowni, to cienkusz - ml. ·i kleryk i
~'1rawa jeot orze,"1<l7.riTJ.a. Ojcowie
idą pić gdzie indziej.
- Nie idźcie na tę sztukę ale
to szmira - mówi krytyk,
wyrok jego nie pociąga za sobą
Publiczność
skutków.
ż'ldnych
d":i5iejsza nie uooważnia krytyka
d'.> wyrokowania w jej imieniu i
- iakkolwiek czyta recc>rizjP. chridzi na wszystkie sztuki. najlep,ze i najgorsze, bez różnicy.

Patrzę w dolinę oczami Cyganki
Na ścieżki, na dróżki,
Jak na bruzdy dłoni człowieczej,

·
Otwartej na wróżby.
Ile ścieżek prowadzi do ciebie?
A ile ścieżek - - od ciebie?
Popatrzę. I powiem ci
Kim jesteś.

Tale przyrównawszy recenzenta
do kipera, podkreśliwny taż, iż
sq,dy kiperów wywołują, niepokontrowersji,
mnie.i
. miernie
Stempowski cofa się do historii.

•

Broszura, jaką Abbe d'Aubignac
w 1663 r. o Corneille'u zawiera następującej
pisze -

ogłosił

·'>-·:-.' ··:-':·..·;··-, " \ .

/

,

,i

treści uwagę wstępną, objaśniają
cą, dlaczego autor zabrał głos w
tej sprawie. „Kiedy „Cyd" ok.rył
sławą nazwisko Corneille'a, pew-

.

'

na- dama, bardzo wysoko postawiona i jeszcze bardziej zasłu
żona, rozkazała mi zobaczyć tę
co o niej
znać,
dać
sztukę i
myślę." W zdaniu tym odnajduhistorię
dosłownie
jemy niemal
opata i kleryka. Księżna R„. wysłała swego nadwornego krytyka
dl) teatru dla wycenienia sztuki. (... )

słońca
Przymrużone wzgórzem
podgląda nagie dziewczyny
zstępujące w złocie cerkiewnym
w ciszę wody

Krwawe oko

w milczenie tataraku

Coś bardzo podobnego znajduAkademii
protokołach
jemy w
Francuskiej z 1637. Po odczytaniu różnych listów w tym przedmiocie „i po zapewnieniu zgromadzenia przez p. de Boisroberta,
że taki zamiar iść będzie po myśli pana kardynała, postanowiono
dla
mianować trzech komisarzy
zbadania „Cyda" i zarzutów przeciw niemu podniesionych„.". Jak
widać z powyższych słów, uważa
no wówczas za zupełnie naturalne w sporze literackim odwoletć
się do urzędowych ekspertów. Nic>
tylko publiczność i „pan kardyeksnał" (Richelieu), ale san1i
perci nawet uważają to za rzecz
naturalną i powołują komisję, uAkademię,
pełnomocnioną przez
a pośrednio i przez „pana kardy„Cynała" do zbadania i oceny
da". I tu więc wracamy do opata
obrotnego kleryka
wy<>ylającego
do Orvieto. („.).

A ja
patrzę

z wYSokich okien
na wschód wielkomiejskich neonów
Może sny
powiodą mnie do wodopoju
bym mógł nasycić pragnieniP
złotem cerkiewnym.

Grzybobranie
Maksimowi Tankowi
grzybów w dąbrowie
grzybów w dąbrowie
zebrałem pełne oczy
po same brzegi powiek:

szukałem
szukałem

Krytyk XVII wieku miał przed
bardzo niewielkie audytorium. Po kilku przedstawieniach
„Cyda" widzieli go już wszyscy,
cala ówczesna publiczność. Widzowie rekrutowali się z jednej
grupy społecznej, operującej jednakowymi pojęciami. Przegląda
jąc liczne komentarze, jakie wywołały premiery Corneille'a i Racine'a, jesteśmy niemal znudzeni
sobą

hełmów
łusek

granatów
bunkrów
okopów ziemianek
krzyży i gwiazd na grobach
kilka kurhanów bez imion

był

rozpoczyStempowski -

pamięta

mgły.

I szukam wiatru w polu,
I szukam wiatru w lesie,

z dzieciństwa

Umieszczono mnie w izbie „artystów". Jej

się pisać.

Na

Przedwieczerz

m. in. dwaj bracia Kononowicze: poeta Maciej i malarz Marek.

w niezliczonych dyskusjach o
krytyce - teatralnej i nie tylprzez
jakle
ko teatralnej wszystkie powojenne dziesię
przez
ciolecia przetaczały się
oryginalny
literacką,
prasę
punkt widzenia Stempowskiego
bywał regularnie przemilczany,
spierano się natomiast do znudzenia o pożądany stopień fachowości recenzenta. Pytanie o
pytafachowość jest bowiem
niem wtórnym w stosunku do
pytania dla kogo i z czyjego
upoważnienia recenzent odważa

żaglem sukienki
Oblepił gorące jej ciało
I obrysował piersi,
Biódr krągłość i smukłość. nóg.

mój
sprzed czterdziestu lat
przyjacielu.

w zacisznym obozie w SandbQstel 25 lutego
1945 r. Niemcy, którzy mnie i kilku moich kolegów złapali, gdyś
my się wymknęli z konwoju jeńców, opuszczających Gross Born,
przywieźli nas nocą do Sandbostel. Obóz był wielki, baraki brudne, jedzenie żałosne. Ale humor był - od razu pierwszego dnia
trafiliśmy na rewię jeniecką zorganizowaną przez Krukowskiego
l Lewandowskiego (dziś Boba). Chór ~piewał ,,Nataiię" i „Wymaraz Uderzenia".

ośmielę się pełnymi garściami
doprawdy
mogę
czerpać. Nie
wyjść ze zdumienia, dlaczego

Wiatr mokrym

-

na wiejskim weselu
żeby

dąbrowie

Dziewczyna - - modelka wiatru,
Stoi w wiosennym deszczu.
Przenosi spod daszka dłoni
Złotozielone oczy
Na chmurę odpływającą,
Rozprutą diamentem słońca

żeby jeszcze raz
tańczyć z Cyganką

Spotkaliśmy się

zebrałem pełne oczy
zebrałem po same zęby
żołędzi złotozielonych
co wypłakały je dęby

Modelka wiatru

żeby jeszcze raz
zgubić noc
dzień dognać
jutro przegonić -

J

zdaje się
pochodzi
od _znakomitego krytyka Jerzego Stempowskiego, z którego
eseju - zamieszczonego w 1938
roku w czasopiśmie „Pióro", a
przedrukowanego przez „Dialog" w numerze 8/1958 - P ynajmniej w pierwszym odcinku
Drugie zastrzeżenie
być ważniejsze: tytuł

jeszcze raz
idąc zasnąć w marszu
albo na mchu
czy na sianie - jeszcze raz
na oklep
galopem
i w Niemnie pławić konie - -

1

czerwoną kaliną
czerwoną kaliną

kulami poranione
grzybów nie było w

żeby

skończył

zroszonych
zroszonych

i wschód
na leśnej polanie - żeby

No i patrzcie ludzie: Maciej Józef Kononowicz
tego br. siedemdziesiąt lat.

wydawał mi się i
paląco aktualny,

R11s. Janusz Szymański-Glanc
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Jak w tych warunkach można
by określić położenie recenzenta
,iośród tych trzech czynników:
czyteln,icy, wydawca pisma i dyrektor teatru? Kto z nich właś
ciwie upoważnia recenzenta do
krytycznego oceniania sztuk
widowisk teatralnych?

twa

Elita · publiczności, która w osobach „panów kardynałów", akademii i „dam bardzo wysoko postawionych" dawała niegdyś pisemny mandat recenzentowi, nie
daje mu · dziś żadnego opari:ia.
Widownia teatru i czytelnicy
pism są dziś masą zbyt zróżnicz
posiadać wspólne
kowaną, aby
kryteria smaku i móc w wypadkach spornych powołać wspólnego arbitra. (.„)

recenzenta

Mandat swój recenzent zdaj 2
się na p·ozór otrzymywać od wydawcy pisma, który zaprosił go
do współpracownictwa i honoruje jego prozę ryczałtem lub od
wiersza. Bliższa jednak znajomość z tą sprawą budzi wątpli

monotonią argumentacji, sty1u i
nawet samego języka ówczesnych
keytyków i komentatorów. (.„)

!l.ozszen:enio 1i41 tego audytorium zdaje się mieć decydujący
WJ>ływ na rolą apoleczną krytyki/
t na 1posób jej wykonywania.
Porównany 1 teatrem XVII wieku, teatr współczesny zwraca lilJ
do olbrzymiej, często milionow~J
się

ze

wszystkich warstw społecznych.
Specjalizacja teatrów nie potrafiła zróżniczkować widzów, ponieważ do charakterystycznych wła
ściwości dzisiejszych elit burżua
zyjnych należy gminność gustów
i zwyczaj poszukiwania rozrywek
w zabawach· ludowych. Przez widownię popularnego teatru przechodzą dziś wszystkie niemal linie podziału, jakie różnią między
sobą mieszkańców danego kraju.
Każdy niemal widz ma inne doświadczenia, z którymi porównuje dane widowisko, i inne pojęcia o roli I zadaniach teatru.
Szkoły powszechne i średnie nie
obejmują

dziś

wykształcenia

ar-

tystycznego i nie doprowadziły
pod tym względem do niwelacji
pojęć,

jaką możemy obserwować

w innych dziedzinach. Gdyby recenzent miał dziś przemawiać do
widzów w sposób jednakowo zrozumiały i zajmujący dla wszystkich, zadaąle takie nastręczałoby
niepokonane trudności. Ambie-je
recenzenta teatralnego są jednak
znacznie skromniejsze. Proza jego
zwraca się jedynie do czytelników jego gazety, stanowiących
znikomą część widzów. W rzeczywistości recenzent zwraca się do
grupy jeszcze mniej licznej, bo
tylko do tych czytelników swej
gazety, którzy czytają recenzje
teatralne. Jakkolwiek nieliczna,
grupa ta jest jeszcze ogromnie
zróżniczkowana

wewnętrznie,

i

przypadkowy sklad jej jest zawsze zagadką dla wszystkich badaczy tych spraw. Już sam sklad
tego audytorium i jego skromność w stosunku do pojemności
teatru, nakłania dzisiejszego recenzenta do umiarkowania w są·
dach.
StempowPrzykladając uwagi
skiego do współczesności można
czasy się
że
wprawdzie,
by rzec
poniekąd odmiently, taki bowiem
„Głos Robotniczy" ze swoim pół
namilionowym magazynowym
kładem dociera bowiem praktycznie do wszystkich niemal potencjalnych teatralnych widzów w
gazety,
czytelniczym
zasięgu
wzmacnia to jednak, nie zaś osłabia dalszy tok wywodów krytyka. Silnie wybijając fakt, iż
teatr szukając finansowej równowa11i zetknął się z zagadnieniem
reklamy. które w czasach dworskich bylo mu najzupełniej obce,
Stempowski pisze:
są
teatrów
{... ) Dyrektorzy
zgodni w tym, że treść recenzji
i wpowiedziana w niej opinia
autora nie posiada żadnego wpły
wu na frekwencję publiczności.
Toteż najnieżyczliwsze nawet recenzje nie wywołują dziś zazwyczai glębszych żalów ani trwalszej urazy.

administratorzy
nie przywagi do opmii
recenzentów, to jednak nie uważają za możliwe, aby teatr mógl
recenzji. Wielkie
się bez
obyć
o milionowej
przedsi ębiorstwa
klienteli rozsianej po wszystkich
piętrach i zakamarkach budowli
Jeże li ,

teatru

wiązują

wielcy

współczesnego

większej

społecznej.

muszą

posiadać

swą

reklamę docierającą wszędzie, dokąC: może dotrzeć sława teatru.
Programy teatrów ogłaszane przez
gazety nie są właściwą rPklamą,
jak rozkład jazdy nie jest rekla·mą kolei. Jedne i drugie informują tylko tego, kto już powzJąl
decyzję. Teatr jednak nie może
korzys tać z reklamy jak pierwszy

lepszy towar masowej konsumpcji. (... ) Przedsiębiorstwo, którego
mury widziały weselszą i bard71ej
malownic'za <'Zęść wielu sławnych
panowań. którego ~ztuka w znaczne j mierzP iest ewokacją wielkich traaycii prze, 7.łości, nie może bez utraty 'wej patyny historyczn"i reklamować się iak pasta do zębów lub oigułki przeczys zczające. Rccenzia przychodzi
tu z pomocą jako już istniejąca

Recenzja jest starą 1 szacowną
felietonu, w przyjemny
i
gazetę
sposób urozmaicającą
rzadko budzącą ®fZeciwy ze
WY·
pismach
W
cenzury.
strony
chodzących pod cenzurą prewenoddawał często
cyjną redaktor
4.iiał recenzji publicyś c :e o najNieowyższym temperamenc.e.
recenzjach
języka
stro2ność
sprarwiała najmniej kło<patu redaktorowi. Recenzent mógł rozprawiać się z monarchami w papierowych koronach, s kalifami na
aodzinę, słowem s całym złud
nym światem teatru, i śmiałość
je10 wywodów dawałt na chwilę złudzenie niezależności, nawet
piśmie
w
' wielkości literatury
zmuszonym skądinąd kłaniać się
z d811eka pp. bardzo niewielkim
um1eiący
pieskom. Felietonista
takie chwile Huzji
stwanać
cenionym człon
był zazwyczaj
kiem reda1kcji.
formą

w

się jednak przyMylil~byśm_y
pisma
puszczaiąc, ze wydawca
do zajmorecenzenta
upoważniał

wania w jego dziale jakichkolwiek stanowisk zasadniczych lub
wypowiadania
do uroczystego
takich czy i.nnych są4ów. Recenzent mo2e to co najwyżej robić
i
na własną odpowiedzialność
dopóki pismu
tylko tak długo,
nie sprawia to najmniejszego kło
potu. (.„)
Najsiil:niejsze oparcie recenzent
znajduje u dyrektora teatru. Ten
ostatni nie przywiazuje większej
wagi do opinii ·· t-e1:1mlienta· ·- >i
przez to samo · już, w,, ~ranicąch
uznaie prawo
swych wpływów
1 i br e
tzw.
do
recenzenta
ex a m e n. Kierownik przedsię
osobą
jest
teatralnego
biorstwa
w
zafoteresowaną
najbardziej
zachowaniu przy życiu tego rodzaju literackiego i osób uzdoljego uprawiania.
do
nionych
Gdyby dla tych lub innych przyzabrakło, i retakich
osób
czyn
cenzje znikły ze szpalt prasy, dyrektorzy teatrów musieliby włas
nym kosztem starać się o przywrócenie stanu poprzedniego. (.„)
nie
pełnomocnictw
bez wpływu na charakter recenzji. Rzadko dziś zdarza się czytać recenzję wzorującą
się na sądzie salomonowym. Recenzenci, którzy zachowali jeszsędziów, opierają
cze mąniery
zazwyczaj na
dziś swe wyroki
pozaartystycznych.
przesłankach
sposoNajczęściej praktykowane
polegają dziś
by recenzowania
na streszczeniu sztuki, na wtajemniczeniu w jej stronę historyczno-literacką lub wreszc:e na
op:sie jej strony widowiskowej.
Sposoby te odpowiadają roli reteatru·
cenzenta jako rzecznika
zwracają się do publiczności ../;
celu µłatwienia jej przyswojenia
wciągnięcie
~z~uki (streszczenie),
JeJ w grę interpretacji, aktual'zacji i komentarzy (wtajemniczei
historyczno:..literac.kie)
nie
wreszcie oswojenie jej z widow:skową stroną przedstawienia.
Stempowski
Tu przerwijmy,
Zmiana

pozostała

zajmuje, się bowiem dalej przede
wszystkim recenzją książkową, a
do spraw teatru jedynie na moment w zakończeniu wraca. Bl11skotliwy wywód krytyka zawiera
wykrywalną
pewną
wszelako
sprzeczność. podkreślając bowiem
tylk~
iż re~enzja w znikomym
st?pn}u wplywa na wybór przez
przedwidz?w . tego lub innego
stawienia, autor przypisuje jej
reklamową
przed.e wszystkim
to zn re>kl'"-·'·
funkcję, a cóż
próżnię i nie
w
która trafia
przynosi żadnerio efektu?!
Z9adzając się, iż to tęatr wła
śnie udziela recenzentowi mandatu, ze względu na przemijalność

ulotność scenicznych realizacji na
plan pierwszy wysuwałbym 'dokumentacyjną rolę recenzji gdyż
pisanina i trochę nie
ta nasza
zawsze najlepszch zdjęć jest nieco pozostaje po
mal wszystkim
spektaklu
schodzącym z afisza
Chciałbum zarazem wierzyć, ż~
prz11 możliw11m do podjęcia wysilku r ecenzent - cho(: tylko w
09ranic zonym stopniu i tylko dla
nubliczności
pewnej części
znów może zacząć spełniać rolę
na zwiadu
kipera, W?Js11łane90
kleryka. O tum jednak napiszę
dz; eląc się
odcinku,
w kolejnym
już bardziej osobistymi doświad
czeniami.

JERZY.PAN ASEWICZ
1
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rowa Inscenizacja sztuki Yeatsa, czym Teatr im. Jaracza

„Jed•
zec

potwierdzić

może

słusuiość

swej decyzj,i o przedstawieniu
jej polskiemu widrow!.
Niezwykle wysokie wymagania, jakie Yeats stawia odbiorcy swojej sztuki okazują się
być średniej trudności rebusem
wobec zadań (a miejscami niebezpiecznych zgoła pułapek)
jakie swoim tekstem i wpisa-

noro~

ną

weń

daje on

z •
gwia-

ldicie

na te!

inscenizacyjną
wizją
reżyserowi i aktorom.

JOLJ.\Nl"A WRONS,KA .

symboli, ich wielorakie znaczenia, ciągłe krzyżo
wanie się planów realistycznego i poetyckiego i wielość wąt
ków w każdym z nich, nader
skomplikowany, mimo pozorów
prostej zupełnie kreski, rysunek postaci to tylko kilka z
wielu stopni trudności. Świa
domi tych trudności· twórcy
inscenizacji pora'dzili sobie z
nimi dobrze choć z różnym
stopniem powodzenia.

Mnogość

zd".
EWA PANiKl1EWICZ

J

wości.

irJllto w iakiej nielicznej grupie 1polecznej o jednostajnych
pojęcie
suitach powitać moglo
kcyiyka. otrzymującego od 1wycll
towarzyszy, jak przytoczeni wy:l:ej
komisarze Akademii Francuskiej,
mandat na ocenienie tego czy innego dzieła sztuki. („.).

rekrutującej

tradycją

wiekową

I tu doptero Stempowski zadaje
o
pytanie podstawowe, pytanie
mandat recenzenta. Cytuję dalej,
dowciąż
i
z konieczności wciąz
lojalnie
zaznaczanych
konując
wielokropkami skrótów.

DIC-

publiczności,

uświęcona

forma omawiania w gazecie produkcji teatralnej.

I

Powody, .dla których łódzki
Teatr im. Jaracza postanowił
(jako pierwszy w P-0lsce) zaprezentować na swoje] Małej
Scenie sztukę irlandzkiego draButlera
Williama
maturga
z
„Jednorożec
pt.
Yeatsa
gwiazd" mogły być wielorakie.
Dziś, gdy zamysł repertuarowy został zrealizowany, gdy
dokonał się kolejny fakt artystyczny, kwestia wyboru przez
tea t.r tego allrurait tytuł·u, pozoz jednej strony poza
stając
~JwlaJty'Vi.r„ą dyskusją, z dirugiej jednak musi budzić refleksję nad miejscem wyznaczow bardzo przecież
nym mu
wyraźnie określonej linii repertuarowej teatru kięrowanego
od kilku lat przez Bogadna
Hussakowskiego.
trzy już bodaj sezony
Hussakowskiego (jeśli
pomyliłam się w ich liczbie,
proszę by zainteresowani zechcieli mi to wybaczyć) świadczą wyraźnie, iż pragnie on,
aby jego teatr był - by użyć
miana stanowiącego odpowiedznanych nurnik jednego
tów .naszej kine1Tiatografii teatrem mqfalnego niepokoju.
Te

łódzkie

ze

Umieszczenie w tak zarysowanej i dosyć konsekwentnie
choć z r6żnym powodzeniem'
rea_lizowa~ej linii 1reperl-.uaroweJ sztuki Yeatsa mogło nieść
tyle samo r_yzyka jej zachwiania, ile pewności, iż realizacja „Jednorożca z gwiazd" bę
dzie kolejnym etapem twórczych poszukiwan zespołu w
tej akurat sferze problemów.
Sztuka Yeatsa jest utworem
zarówno treściowo, jak i stylistycznie niezwykle złożonym.
Można określić ją mianem draktóremu
poetyckiego,
matu
przyświeca duch symbolizmu,
który z tego ducha jest zrodzony. Symbolika „Jednorożca
z gwiazd" wiążąca się z nieznanymi u nas mitami celtyckimi łączy się także z odległą,
a równie mało u nas znaną
historią Irlandii, co może dodatkowo utrudniać właściwą
wszystkich warstw
percepcję
znacz7niowych tego utworu.
Sfera problemów moralnych o
ponadczasowym i ahistorycznym
charakterze pod warunkiem
ich wyeksponowania
pełnego
czyni ją jednak zrozumiałą,
choć autorski sposób prezentacji tych problemów wymaga
od widza zwiększonego wysił
ku intelektualnego_
Surowość myśli i słów jakimi owym myślom nadał kształt
irlandzki poeta czyni filozoficzno-poetyckie przesłanie jego sztuki na tyle c,iostępnym,
że zasadna wydaje się decyzja
zaprezentowania jej polskiemu
widzowi nie tylko jako rzeczy
jeszcze u nas nieznanej, ale
przede wszystkim jako utworu
mogącego stanowić pretekst do
rozważań o charakterze ogólnym, do dyskusji wokół pronurtują
etycznych
blemów
cych człowieka niezależnie od
daty i miejsca jego urodzenia.

„Trzeba powiedzieć że w miarę jak A~awal się coraz bardziej
irlandzki, nie w swojej tematyce, ale w sposobie wyrazu,
stawal się r6wnoczefoie uninapisał w swoim
wersalny" -

szkicu o autorze „Jednorożca
z gwiazd" Thomas Stearns
Eliot, a głęb"kiej prawdy tego
sądu dowodzi także prapremie-

Spektakl ma niezbyt równe
tempo i miejscami (zwłaszcza
w pierwszej swojej części) jest
zbyt nużący. Młodemu reżyse
rowi ANDRZEJOWI MAJOWI
w sposobie podejścia do tekstu
wyraźnie zabrakło odwagi. Moim zdaniem tekst ten należa
ło nieco oczyścić ze zbędnego,
choć istotnie ładnego, wielosło
wia. Pozostawienie go w spektaklu najpierw rozprasza uwagę każąc widzowi dzielić ją na
wątki równoległe a mniej dla nas - istotne, potem nuży, a wreszcie całkowicie niemal dekoncentruje, co później
utrudnia myślowy powrót do
kwestii dzisiaj i dla polskiego
widza najważniejszych. Pozostawienie w tekście sztuki szeregu takich „wielosłownych"
kwestii (w znaczeniu: fragmentów dialogu) rozproszyć musiało także reżysera, bo dopiero
zakończeniem pierwszej części
spektaklu i częścią drugą dowiódł on umiejętności wyboru
i znaczeń najważniej
treści
szych. Nazbyt wydłużona, że
by nie powiedzieć iż przecią
zwracała
ekspozycja
gnięta,
uwagę na mniej istotne elementy obyczajowości i wszystkie wątki czyniąc jednakowo
waźnymi, żadnemu nie nadała
szczególnego znaczenia. Tempo
spektaklu to już kwestia stotajników
opanowania
pnia
warsztatu reżyserskiego, wypada mi więc tylko przyjąć pierwszą

próbę

młodego

reżysera

z uznaniem, ale i nadzieją, że
nad tym elementem warsztatu
zechce on pracować w przyśzłości szczególnie intensywnie.
Podobnie jak nad jedną z najważniejszych bodaj w swoini.
zawodzie kwestii, jaką jest
umiejętność precyzyjnego okrei
aktorskich
zadań
ślania
prowadzenia Wywłaściwego
konawców, a więc bezwzględ
nego egzekwowania realizacji
tych zadań.
Doświadczeni aktorzy: WIRGILIUSZ GRYŃ (w roli Thomasa Hearne'a), STANISŁAW
JAROSZYŃSKI (jako Andrew
Hearne) i BOHDAN WRÓBLEWSKI (Ojciec John) wyraź
nie sami nakreślili swoje role
i znakomicie je zagrali, rola
Johnny'ego, w której ogląda
dobrze wywiązującego
liśmy
się z niej RYSZARDA MROZA była dla reżysera (bo nie
dla aktora) zadaniem stosunkowo prostym. IRENA BURAWSKA (Nanny) i ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK (Paudeen) z dużą kulturą sceniczną wkomponowali się w całość
przedstawienia, ale już LIDII
DUDZIE (w roli Biddy Lally,
Cathleenl i przede wszystkim
KRZYSZTOFOWI FRANIECZKOWI kreującemu główną rolę
Martina Hearne'a w procesie
budowania postaci wyraźnie .zabrakł<;> zdecydowanej na nadanie im wła~ciwego rysunku i
kierunku, konsekwentnie prookreślonym (co
wadzącej ich
nie musi oznaczać że wllskim)
torem ręki reżysera. Oboje
najmłodsi aktorzy prapremierowej inscenizacji „Jednoroż
ca z gwiazd" mają zresztą wła
sne (a dość niestety, wyraźne)
braki warsztatowe: Krzysztof
Franieczek niedostatecznie opanował gest, którego zamaszystości nie tłumaczy nawet charakter kreowanej postaci, i
dykcję, kt6ra „wsparta" wywiedzioną z premierowej tremy nerwowością, przeszkadzała w pierwszych scenach spektaklu. Lidi;i Duda natomiast
niezbyt umiejętnie operuje gło
sem, czemu towarzyszy brak
zdecydowania i aktorskiej pewności siebie którą w nadmiarze, w sposób g-raniczący z desperacją demonstrował (zaoewne

trzeba chwili
Jeśli komuś
oddechu, wyłączenia się z tego codziennego młyna, jeśli
macie już dość, idźcie na to!
Dwie godziny psychicznego
luzu i dobrej rozrywki. Krynie lubić 1 z
można
minału
A to, że
różnych przyczyn.
poziomu intelektualiponiżej
stów czytujących do poduszki
Kafkę, albo nawet Joyce'a, a
to, że marnota warsztatu i w
ogóle byle co. Jednak zdarza
w
który
kryminał,
się
zgodzie z prawidłami gatunku
daje jeszcze coś. Kaprzenikliwej znajomowałek
ści życia i umiejętność obserwowania ludzi. Wcale 'nierzadko by.wa, że wysokogatunkowa powieść kryminalna
znakami~
jest równocześnie
tym obrazkiem obyczajowym.
Kto czytał powieści Agaty
Christie, .Kto pękał ze smie\..'.hm1elewsrl:ą,
czytając
chu
ten wie, iz dobry kryminał
jest więcej wart, niż „szarpanie głębii wyalienowanego jestescwa" w tzw. dziełacn literatury pięknej.
Dlatego z czystym sumiewszystkim
polecam
niem
tak po prostu,
pragnącym
zwyczajnie pobawić się, debiut illmowy Juliusza Machulskiego „VABANK". Debiut już dostojny dwiema waż
nymi nagrodami (Ułówna Nagroda „L..łote Lwy'', Festiwal
l!'ilmów Fabularnych, Gdańsk
1981; Główna Nagroda „Złota
Palma" FFF ~ANILIA 1981).
Może się kto zdziwi, że jako środeK relaksujący, proponuję krwawy Kryminał. Utóż
własnie. Nie taki znowu ba.r dzo krwawy, a po 'wtóre rzadki to ptak w polskim filmie. Nie dość, że kryminał po
jeszcze udany.
to
polsku,
Więc choćby dlatego warto to
zobaczyć.

Film tego gatunku nie ma
u nas dobrej tradycji, utrzymany zaś w realiach Polski
ma dla nas
międzywojennej,
współczesnych, trochę posmak
bajki. Nieprawdziwej przygody z nieprawdziwego świata.
Gdybyśmy żyli w Ameryce i
amerykański krymioglądali
rejenał, byłby on dla nas
a
życia,
realnegb
stracją
przynajmniej rejestracją cał
kiem prawdopodobną. A tak,
nawet niewielka doza brutalności nie rozbija tej otoczki
bajkowej, dzięki której film
nie budzi lęku czy odrazy,
lecz daje się oglądać na zupełnym luzie.
egzegezy
fachowej
Żadnej
robić nie zamierzam, ot kilka refleksji widza lubiącego
kino.
Prywatnie, dzielę sobie obejr.z ane filmy na te, które ogląda się tylko raz, i te, które bez męki ogląda się dwa
razy. Te pierwsze
i więcej
niekoniecznie muszą być gniotami, niepotrzebnie straconym
czasem i pieniędzmi wydanymi na bilet. Są takie wielkie
filmy, jak choćby „Lot nad

kukułczym

po
gntazdem",
wstrząs
pozostaje
których
tak głębokie
psychiczny
powtórka nie
że
wrażenie,
jest już potrzebna. Te drugie
- wcale nie gorsze, za każ
dym razem ogląda się od nowa i zawsze się bronią, jak
np. „Grek Zorba".
Do tej właśnie kategorii
„Va bank".
sobie
zaliczyłam
kinie
Dwukrotna wizyta w
nie skończyła się nudą.
Nie ma sensu roztrząsanie
przez·
zapożyczonych
źródeł
wzorów, ani tym
reżysera
bardziej wyłuskiwanie faktograficznych nieścisłości. Dość,
że całość nie rozłazi się w
szwach i jest niekwestionowanym dziełem swego autora.
i
Debiutujący jako reżyser
scenarzysta Juliusz Machulski
wykazał ~wie istotne zalety.
Po pierwsze, że rozumie mechanizm kina, jego prawa i
ogramczenia. Po drugie - okazał się mieć szczęśliwą rę
Nakę w dtiborze aktorów.
wet to. że film jest - powie-

bardzo ·męski (w
i dosłownie), nie
jest przypadkiem. Dwa, bardzo delikatnie zarysowane epodkreślają
pizody kobiece,
tylko gęstość spraw dzieją
cych się w świecie cwanych

działabym

-

przenośni

mężczyzn.

prowaCała akcja zwarta,
dzona z ikrą, opowiada o kilku inteligentnych i pomysło
wych facetach robiących sobie wzajemnie kuku. Główne
role, wymagające dużych • umiejętności, obsadza szczęśliwy
garnitur znanych fachowców:
(główna
Stanisław Machulski
rola), Witold Pyrkosz, Leonard Pietraszak. Uzupełnia ich
Krzyznakomita młodzież sztof Kierszno i Jacek Chmielnik (debiut ekranowy). Bardzo
mądrze został obsadzony drugi plan, gdz.ie zwłaszcza bły
majstersztyk Henryka
s~czy
Bisty, w drobnym zupełnie
epizodzie. To, że ów drugi
plan nie odstaje że nie ma
czegoś tak częstego w poldługo, długo
s~ich ~ilmach głównymi postan~c między
to zasługa
ciami a tłem bardzo starannego warsztatu.
Wszystko się płynnie uzupeł
nia bez zgrzytów.
Jerzy Łukaszewicz, operator,
zadbał o wysmallrowanie szczeg~łu, o ciekawe ujęcia, znamionujące wrażliwość na barwę i architekturę planu. Każ
dy drobiazg ma swe znaczenie dla akcji, każdy sied~i na
właściwym miejscu_
Dobre, wytrzymane do koń
ca tempo akcji iidz..ie w parze ze skrzącym się dowcipem sytuacyjnym i dętym
dialogiem Nie ma na szczęś
cie popisywania się zbędną
ma gadulstwa
erudycją, nie
i dłużyzn. Jest sama swojsk~ś~ doprawiona nieco jędr
bez wulgarności.
nosc1ą, ale
Lekko i z wdziękiem.
Całość oprawiona jest muzyką stworzoną przez Henryta
Muzyka
ka .Kuźniaka.
warta jest podkreślenia. Stylowa, utrzymana ' w konwencji lat trzydziestych, zdradza
jazzowe upodobania kompozytora. Trochę swingu, trochę
kabaretowego rag time'u, no
i świetne wykonanie, tylko nie
bardzo wiadomo kto gra. A
małego
szkoda, bo blacha
knajpianego comba warta jest
zauważenia. Jeśli z dużą pi;zyjemnością ogląda się ten film,
to na pewno duża w tym zasługa właśnie muzyki.
„V ABANK"
Polecam więc
i życzę dobrej zabawy.

usiłując pokryć tremę) odtwó~·
ca głównej roli.

Słowa uznania należą się autorce scenografii KRYSTYNIE
SZCZEPAŃSKIEJ, której dzieło przy jego realistycznych elementach miało także niezhędny
walor poetycki. Piękną muzvką ozdobił snektakl ZYGMUNT
KONIECZNY

„Vabank" reż. Juliusz Mac1ml;kf

ODGŁOS'!
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Desant ugerutyńsk;f na Wyspy Fal'klandz:kit
i na tym tle ostry konflikt między Anglią i A~
dzisiejgentyną, to tylko jeden z lklJllych w
szym świecie sporów (choć rzadlko prO<Wadzą
do ko·nf1i1K>tów zbrojnych) między państwami
o sklraiwki ziemi roi.rzucone na morzach i ocea·
Nie chodzi t·u jui tylko o wyspy zanach.
mdesiikałe i posi~dające bogactwa natmalne często rnszicrenia doty·czą małych aitoli, ra! koralowy·ch, sziczytów podwodnych &kał, a także
wyłaniających się z okhłanl mórz pia.szczystyioh mielLzn • Archlipelagiem, który grupuje takle właśnie bezil.ud;ne wysepkd i o kitóre spór teczy d pięć państw: Chiny, Tajwan, Wietnam,
Filipiny I Japonia, są Wyspy Spratley na pograni= Oceanu $spokojnego i IndyjskJego:
przed paru la ty Filipiny dokonały zbrojnego
desantu na„. piaszczystą wydmę o nazwie PanIla
Znany jest fakt, że wykorzystuje się również
sa.tel1ty do stałego śledzenia tych fragmentó·w
wielkiich akwenów, na któryich mogą wyła·n.iać
się z wody łachy mieliZJ11 czy stożik,i &kał. Ka.pitanowlie samolotów przelatujących nad rejo na·
mi podwodnych wulkanów mają obowią.zek natychmiastowego meldowania o zaobse.rwowanych zmian.c.ch na powierzchni oceanów. Kilka
lat ttmu dzięk>i meldunkowi jednej z załóg japońskich prowadzącej samolot na trasie Tokio-Guam został odk;yty wierzchołek podwodnego wulkanu o wyso.kości 2.500 metrów, niedaleko wcześniej odkrytej wulkanicznej wyspy
NLsilni-jima.
Gdy tyliko odkryje się i zaZ111ac.z.y na map.ie
punkc.ikiiem „nowe terytorium", nieziwłocznie
przyłącza sdę je do obsza.ru państwa. Ceremonia przejmowania. ta.kkh wysepek ma zwykile charakter oficjalny, a za.razem częstokroć
groteskowy. Uroczys·tość ogłoszenia panowania
brytyjskiego nad nawo odkrytą wysepką Rockall na Atlantyku (wielkość kortu tenisowego) polegała na tym, że wylądował tam helikopter z dwoma żołnierzami piechoty morskiej
zatknGli
i naukowcem"'Ornito.Jogiem, którzy
flagę, UJSta·w ill tablicę z odpowiednim napisem
·l <>dśpiewałi: ,.Good save the Queen".
Rekordem absurdu było jedna1k ustanowienie
przez. peWl!lą amerykańską fundację gmpującą
państwa na ...
szczególnego r<'.>dzaj>u utopistów,
palach. Otóż nie dysponując niezależnym terytorjiu.m, wybrali na Połudndowym Pacyfiku rapod wodą,
fę koiraaową majdującą się metir
wbili pa!t I po W7.Illiesien~u na nich budowali,
r.arwieslli flagę Republiki Minerwy. Dowiedziaw..,zy '"ę o tym, władca pobliskich wysp
Tonga wy.słal kilku uzbrojonych mężczym,
którzy zerwali flagę i zniszczyli „ol;)iekty" pań·
stwa Milne!'Wy.

Ci wielcy i ci mali

Rzecz jasna, klwestii.a przyznawania niepowysepkom budzi kontrowersje.
Czy jednak możliwa jest likwidacja resztek kolonializmu w innej formie niż poprzez tworzenie m~ni-państewek? Zresztą wielkość obszaru nie zawsze jest zasadn.iczym czynn.ikiem
egz.ystencj.i. Doniosłe znaczenie mają ta.kie waru!llkli geograficzne jak klimat, gleby i bogactwa naturalne. Są duże państwa. choćby Mauretania, których obszary gospodarcze ograniczadległości małym

najbardizej mu

A oto spuścizna kolonialna, która
pomina o dawrnych imperia r h i z
powinien się uiporać.

\\ciąż

przy-

'którą świat

AZJA. Kolonie posiadają tu t.} !ko: Wiei ka
Ma.kao.
- Hongkorng i Portugalia Obydkvie z.najdują się na terytorium Chin, sta„okno
nowiąc dla tego mocarstwa handlowe
r.a swiat". Gdyby nie ta funkcja Hongkong11
Brytąnia

HEN RYK SROCZYŃSKI
1

..
"·

a obecnie republika Wysp Kokosowych. Cały
ten skrawe.k ziemi -0trz.ymal swego ozasu w
Wiktorii szkocki że
cizierża.wę od królowej
glarz. Jego potomek, Clurunies-Ross, który ogło
sił się właścicielem wysp sprawo.wal (do 1955 r.)
rządy fe.udalne: bil własną monetG, wydawał
wyiroki sądowe,. prowadził bank, wykładał w
miejscowej szikole i sprzedawał we własnym
sk·l epie (600 mieszkańców wysp).

fosfaty wyspa o powierzch!ll! 20 km kw zamieprzez 8 tys. mieszkańców (polo\\ a to imigranci).
szkała

Nie ma w tym pał1stewku podatków. ElekośwJa ta
tryczność, telefony. opieka lekarska i
są bez.płatne. Importuje się dosłownie wszystko, nawet wodę pitną. Choć wysipa ma tylko
19 km d·róg bitych, znajduje s.ię tu 2000 samo-

pbW 1900 raku, w wuniku im)J1?nalnego
dzialu świata, na planecie znajdowało się tyt23,
ko 55 niepodległych pa1istw ( Eltropa Az.ia - 9, Afryka - 3, Ameryk<I - 20).
Dezintegracja wielkich jednostek politycznych
ro.zpoczęla się jeszcze przed I wojna, światową.
Złożył się na -to gl6wnie rozpad kilku organizmów wielonarodowych w tym zwłaszcza Austro-Węgier, imperium osmaiiskiego i carskiej
Rosji. W 1923 roku byly już 7.3 państwa.
Prawdziwą eksplozję nowych państw notuje
się po Il wojnie światowej. Wskutek rozwoju
zwłaszcza
narodowo-wyzwoleiiczych,
ruchów
na kontynencie afrykańskim i a;:ja,tyckim, już
w roku 1962 zanotowano 126 prrilstw. Obecnie
statustyka rejestr11je istnienie 178 suwerennych
jednostek polityc211ych.

chodów.
australijski chciał odkupić od Clmmles·Rossa wyspy za 4 mJn funtów, gdy jednak ten
król został
się nie zgadzał. pod presją ONZ,
zdetronizowany. Obecnie temu państewku poma.ga f~nansowo rzą.ct w SY'(lney.
Rząd

TONGA. Utrzymało &ię natomiast jako pań·
stwo niepodległe królestiwo Tonga, w którym
rządzi król Tu pon IV, urzęduje w dre\•. 11ianym
ktore·" je;!
pałacu. Królestwo t<'>. w he'!"bie

Na początku bteżqcego wieku obszary ko!oniaine zajmowaly 72,9 mln km kw i liczyty
529 milionów mieszkańców. Wszechpotężne Imperium Brytyjskie sprawowalo kontrolę nad
terytorium ponad 100 razy większym niż metropolia, Belgia - nad obszarem 80 razy więk
nad obszarem 59 ra;;y
~zym, a Holandią przewyższającym jej macierzyste terytorium.

KROLESTWO WYSP
Wprawdzie katda wysepka, nawet b(t?JIUJdn,;i.
ma maczenle dla kxaju (możliwość ogłoszenia
200 milowego obszaru ochronnego), to jednak
rnięd~yinarodo- '
główny problem w stosunkach
wych stanowi sprawa setek i tysięcy wysepek
zamieszkałych i rozrzuconych w sztucznie wykolonialnym rejonach
dzielonych w okresie
oceanów. Wśród ludności tych obszarów niek.iedy dopiero wychodzącej z fa.z.y bytu plemiennego,' gwałtownie kiełkuje• chęć uniezależ
nienia się od obcej zależności i budzą się aspiracje samostanowienia o swym losie.

takd.ego statusu jaki uzna za
odpowiadający,

żółw, liczy 100 tys. poddanych zamie~
159 pacyficz.nyich wysepek.
utrzymująca

się głównie

NAURU. Obecnie pa:\'lstwo o tej nazwie (na
Pacyfiku) po.siada najwyższy w

na

i Makao, Chińczycy dawno zajęldby kolcm.ialn<e
enklawy. Brytyjska „dzierżawa" Hongkongu
upływa w 1997 r., dotychczas jednak brak oficjalnych wypowiedzi ze strony Pelcinu oo do
dalszych losów tego obszaru.

NOWE HEBRYDY. Jest to jedno z na}mlodszyc;h l najmniejszych państewek - republikę
proklamowano w 1980 r Archipelag Nowe He·
brydy liczą.cy 80 mikroskopijnych wysepek na
Oceanie Spokoj•nym, obejmuje także wysepkę
Espiretu Santo, która stała się głośną z rebelii jakiej dokonał tu jeden z plantaforów. ·Przy
poparciu ameorykańskńej fondacjil Phoenix utwobez rzą
rzył "idealne państwo" Vemarany dów i usta.wodaiwstwa. Interwencja zl:J.rojna sil
angielskich' pozwoliła „zintegrować" Nowe Hebrydy.

AFRYKA. Poz.a rozległym terytorium Namibii, które jest bezprawnie zajmowane przez
RP A, szczątkowymi koloniami są dwie hiszna obszarze
pańskie enkla•wy znaj.dujące się
Maroka - Ceuta i Melilla. Swego czasu rozwinęły się „ruchy wyzwoleńcze" na Wyspach Kanaryjskiich i na Azorach, wydaje się jednak
wątpliwe, aby w przysz.łoścd te archipelagi mogły się oderwać od swych metiropoliL

To byłe kondominium brytyjsko-francuskie
jest ogromnie z.różnicowane pod względem etjak w tyglu - skupianiczn~·m i na domiar ją się tu różne poglądy politycz.ne. Spór dotyczy zwłaszcza prz.~·szłych losów państwa. w tym
kwestii wykorzystania boqactw naturalnych eksploatowane przez
są tu pokład.V maginez.u
zagraniczne koncerny.

J Jących

z eksportu
Ludność
kopry i ryb suszonych, żyje w nędzy. Jedyuko11czone
mieszkańcem posiadającym
nym
król.
sam
w~·ższe studia do niedawna bJ l
upowszechnianie
że
Dwór uważa bo·wicm,
oświaty zagrażałoby królestwu.„ rewolucją.
południowym

Oblicza się, te fosfatów wystarczy już tyliko
na 20 lat. W z.wląziku z tym poważ.ny odsetek
dochodów g.romadzi się Jako rezerwę. dz,ięki
której będzie można częściowo popierać emiprzeznaczyć
grację mieszkańców i częściowo
'na rozwój innych gałęzi produkcj.i na wyspie.

jednego mieszkańca: wynosi
świecie dochód
on 42 tys. dola.rów ·rocznie i jest trzykrotnie
to bogata w
wyższy niż w Kuwejc.ie. Nauru

AMERYKA Ł'ACIŃSKA. Sp6.r na tym subkontynecie toczy się o przyszłość Belize, crz.yli
już
był
Londylll
Brytyjskiego Hondurasu.
kolonii, buń
skłonny przyznać niepodległość
cZJuczne jednak za.powiedzi aneksji tego terytorium przez Gwatemalę, sprawiły że 1udność
Belize woli pozostać potd „pa.raoolem brytyjsk.im".
Ponadto na wschodnim w;1 brze.tu subkontynentu majduje się, we władaniu Francji, Gujana Francuska; korzysta ona z praw departamentu.
EUROPA, W spadk•u po kolonializmie ·poz.ostał

na na.szym kontynencie problem Gibraltaru. Hiszpania i W. Brytania wielekroł podejmowały w tej kwestii rozmowy, nie przynoszą

RESZTKI KOLONIALIZMU

one jednak

Podobnych panstewek i rożnego rodża )u
terytoriów o liczbie ludnośc.i od 100 do jednego
miliona jest - według statystyk ONZ - ponad 90., Ale tylko trzecia ich część zdobyla
suwe·renne prawa - większość dopiero o-cze-.
kuje dnia proklamowania niepodległości. Wymaga tego sprawa Ji.kwidarj.i resztek kolo•nializmu i przyjęta rnez ONZ słuszna zasada. że
każda społeczność ma prawo wybierania· sobie

żadnych

rezultatów.

OCEAN SPOKOJNY. Amerykanie, kiórzy s-pra(2,141
Mikronezją
nad
powiernictwo
wysp.) w większości nadały archipelagom status "państw stowarzyszonych"; są to w znacznej części wyspy o znaczeniu strategic-znym dla
USA. Na niepodległość m. in. oczekują Nowa
Kaledonia, Poli•nezja Frar_cusika ora.z Wy~py
Wallis i Futuna.

wują

OCEAN INDYJSKI. Nie jest rozwiązana sprawa wysp Reunion oraz Mayote. Tę ostatnią
Komory uważają za integral•ną część swego
jest ona we władaniu Francji.
pań&łiwa ATLANTYK, Szereg wysp u v:ybrz.eży Ameryki nadal znajduje się pod pano.waniem brytyjskim, francuskim i holenderskim.

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?
dysproporcje w rozWciąź powiększają się
miarach państw. Obok wielkich siedmiu kraZSRR, Kanada, ChRL, USA, Brazylia,
jów obejmują
łącznie
które
Australia i Indie,
52 proc. powierzchni lądów (kraje o powierzchni powyźej 3 mln km kw.), są i te mini-organizmy państwowe. Do najmniejszuch pod względem
powieri:chni i ludności nalezą państwa: Watykan, Seszele, Nauru, Kirebati, Tuval.

liczba mi:ni-pańs•tewe·k i per <,pektywa
co najmniej 40 dalszych takich małych organizmów państwowych, buc.'z1 w ONZ,
gdzie w czasie głosowania jednakowo jest waż
ny głos tych wielkkh i tych małych, dyskusje
i spory. Zwłaszcza Stany Zjednoczone wytykaONZ wynosi
budżetu
ją iż ich wkład do
35 proc., podczas gdy cztery piąte licz.by cz.Jonków wpłaca tylko 2 proc. i że często właśnie te
małe pańsbwa podejmują cz.y wspierają rezolucje nieprzychylne zachodowi.
Duża

powołania

I

„Nasze
ją się do maleńkich skra'\\"ków ziemi.
niewielkie państwo nie ma bogactw naturalnych, ale ma dostateczne podstawy by samodzielnie rządzić tym co dala mu natura. Nie
oceniac
wielkością i nie bogactwem hedziemy
nasz naród, lecz jego wolę utrzymania swej
powiedział premier zagubioniezależności" nych na Oceanie Indyjskim wysp Seszele.
Mini-państeWTka. których tak wiele po•wstało
w ostatnich latach, doświadczają smaku wolności, ale i tych bolączek. które zwykle niesie
ogromne za.cofanie ii;ospodarcze.

MALEDIWY. Republika o tej naz,wJe to łań
cuch atol·i, w skład którego wchodzi 211 7'1miesiikałych wysepek; poł<1żone są one na południe od Indii. Ludrność fponad !OO tys) utrzymuje się w zasadziP tylko z rybołóstwa. Wapienne pochodzenie gleb:;· uniemożliwia pr<r•Naózenie upraw - rosną tu co najwyżej drzewa
chlebowe i palmy kokosowe. Do d11$ polnwy
ryb. ndbywają 5ię \\' taki <am ~posób iak <>etki
lat temu. Podstawowym artvknlem eks·portowym jest tzw. „ryba melediwska" czyli suszoI
ny tuńczyk.
· W republice malediwskiej nie istnieją żadne
partie poi! tycz,ne G l<)\va państwa jest prezydent. Choć kraj ten jest tak mały. aktvwnie
ucze·stnkzy w ruchu państw niezaangażowa
nych.
WYSPY KOKOSOWE. Na dwu niewielkich
atolach majdujących się w odleglości 2 tys.
mil od Australii leży byłe prywatne królestwo.

10 ODGŁOSY

TrzeciegQ Swiata, i nie tyłko. stanowczo opowiadają się przeciwko jakimkolwiek.
do
przynależności
zmianom obecnych zasad
ONZ. Ich zdaniem równość na forum Zgromadzen>ia Ogólnego NZ symbolizuje pełną suwerenność państw a szczególnie tych, które powstały i powstaną w wyniku likwidacji kolonializmu. Obrona poz.-cji małvch państewek w
ONZ wynika też z faktu, że duże kraje Trzeciego Swiata mają w nich niezawodnych sprzytworzy siq w ten spo~ób mię
mierzeńców dzynarodowy front państw rozwijajacvch się,
front. który odgrywa coraz wlqkszą rok w
który coraz
kształtowaniu opinii . światowej i
silniej wywiera presję na bogate państwa kapital ist:vczne. Przykładem icdnolitego stanowiska tvrh dużvch i najmniejo;zych państw Tr7.eciego Swiata były re7.('>Jucje w kwe~tii rotbrojenia. rezólucje potepia iące Tz.rael za ' aneks.ie
obszarów araoskkh czy dnm;:icające się ostrych
za polit.vkr. aparthaidu
sankcji v.cobec RPA
i odmowę przyznania nieoorllc>irłości Namibii.
Państwa

Miniaturo\.\e państwa , jak San Marino. Monaco. Andora czy Liechtenstein utrzymvwaly
się mimo wielll wojen zaborrzvrh nrze7 wieki
Przetrwanie mogą zawdzięczać tolerancji ze
strony dużych organizmów państwowvrh i ocz.\-wiście własnei zaradności oolegaiacej ~lównie
wykorzystaniu śr.odnwisk;:i.
umiejętnym
na
Obecnie cz.asy je5zrze bardzici <;prz,·iaia honorowaniu państwowości. Miarą kultllrv narodów
i mia·rą postępu rywilizacji powinno bvr właś
nie pełne zrozumienie. że każda spolcrznnśc' bez
etapie
względu na \0 na jakim znaiduje sie
państwowe
~am.v
t\\'orz~· ć
może
rozwoju
l kształtować w nich swój nie1aldny b.,·t.
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Ich w końcu ~ro, lepiej nie
wspomiir.ać. Można tu najwyżej
e'orz.udć, że wi~ść gaanbi.jskich u.rzędów też grui.eźdz.i się
w okropnych bUJdynkach. Taki

·

Wyso1kd Sąd, ailfbo Mll!lister"bwo P:racy; to os.taibnde
nie ma w Ga.mbdi specjalnych
per51Pekityw, jaJk,o że poza 01ka:1Jjonalir.ym zajęciem w porcie, o
zorgainirwwanej pracy
żadnej
1'11iilot tutaj me sły,szał. Regularne pensje i re,@ulan-.y żołd pobierają tY'lko ludz.ie z.aitrudinJ.eni w nie1icz.nych insty.tucjach
pańs.twowych 0<raa: celruicy, m:>JIJ!ro i polkja. Resrzta męźczy:zir„
robie jak kito może radiA
jedni wyprawiają się :ferrą na
dI>ugi brzeg rzekli, żeby szukać
pożywienia w bus2'.lu, inn:i ltrą
żą jaik dtzień clług.i Po zaitłoczo
nym baizar.ze, który prz.ypomlna
labii.Tynt w jakiJmś 51karlałym,
toozoir..ym zara,zą mlasiteczkiu z
bajki-straszki. Mo:bna tiu wychociażby

taTgować gars·1Jkę ryżu, butelkę

coca-coli. Dwie pomarańcze i
trzy pac2lk! papierosów wysitaTstoisko, a
ezą, aby otworzyć
warsz.taty rzemieślnicze służą
właścicielom za
równocześnie
miew:kan!e.
W Bainjul-u, w ililnej częśc·i
mia&ta, był ir.1ieda1W1110 jesu:;i;e
jelden bazar, na kltórym S1Przedaiwano wyroby lud101We - ma&k:i, d~idy, lance, naszyjniki.
Podobno ko:yli się tam rebelianci, wojs'ko przypuściło sZitU!Ml
I. teraz, r.a opustoszałym placu,
zobaczyć rumomożesz tylko
wisko rozwalonych stiraganów.
Slady walk widać również na
tu
budynkach ruektorych
uszkodirony g,r anaitem froir.Jton
hotelu, tam poc.1zd.urawiony ku··
laimi saloniik „Renaulta" z roztrz.aLJkanym neoinem. który zwisa S1mętde nad wyboistą ulicz-

Upalny dzień w Banjulu
(Korespondencja z Gambii)
(Dokończenie

ze

str. 1)

GAMBIA leży w zachodniej Afryce wzdłuż dQlnego i środkowego biegu
rzeki Gambii. Graniczy z Senegalem. Na obszarze 11,3 tysięcy km
kwadratowych zamieszkuje przeszło pół miliona ludzi. W większości około 80 proc. - są to wyznawcy islamu, w mniejszości - animizmu
i chrześcijaństwa. Jest to kraj o słabo 'rozwiniętym rolnictwie. Językiem
urzędowym w Gambii jest język angielski. Jednostką monetarną: dalasi,
która dzieli się na 100 bututów.
W 1455 r. Gambią zainteresowali się Portugalczycy. Lądowali tu też
kupcy angielscy, którzy w 1588 r. kupili od Portugalczyków prawa do
handlu na obszarach wzdłuż rzeki Gambii. Z kupcami angielskimi na
tym terytorium rywalizowali kupcy holenderscy i francuscy. W 1651
roku Anglicy, aby kontrolować teren swoich kupieckich zainteresowań,
wybudowali fort u ujścia Gambii do Oceanu Atlantyckiego. W 1783
roku Francja uznała prawa Anglii do terytoriów nad rzeką Gambią.
Kolonią angielską Gambia stała się dopiero w 1816 r., a w 1821 r.
weszła w skład Sierra Leone. Po 1845 r. staje się odrębną kolonią
angielską. W 190A r. ustalono granicę między angielską Gambią a
francuskim Senegalem.
Po drugiej wojnie światowej w Gambii nasilają się ruchy wyzwoleńcze,
powstają partie polityczne i związki zawodowe. Anglia stopniowo
udziela swobód politycznych, a w 1965 r. Gambia otrzymuje
niepodległość. Staje się też członkiem ONZ.
Reportażem z Gambii rozpoczynamy druk relacji Andrzeja
Makowieckiego z jego afrykańskiej podróży, którą odbył latem 1981 r.

~ą.

oto obraz gambijs.kiiej stolicy,
n.ie większej od powiatowego
miasta w Europie. RySl\lję ten
obraz, aby przedstawić właści
we tło :ro2lruchów. Na mura,ch
oficjalnych wrrz;ędów, talkich jak
Rady Miiinistrów czy
siedziba
poczta, wiszą wciąż, druikowane w języku angielskim, pla•
katy z teksitem i z<liJęciami
przebieg wydau'kazującymi
rzeń. O wydarzeruiach tych mało pii;am,o w Polsce, r.ie licząc
laikoruicznych, siprzecznych zresztą z.e sobą informacji papowskich, dlatego też nie oo rze-czy będ'LJie prredstawić je w
chronologicznym porządku.

2
W CZW ARTEK, 30 lipca 1981
i!'oku, o godz,tr.ie piątej nad ranem, w chwili, kiedy legalny
prezydent Gambii, sir Daouda
Kain~ba Diawara, przebywał w
Londynie na uroczystościach zaślubin księcia Ka.rola, niez.r..any
bliżej cywil, Kukoi Samba Sagrupy
nyang, na czele małej
oficerów sił lądowych (jedynej
uzbrojonej formacji w tym kraju), ogłosił oficjalnie prz.ejęcie
władzy. Wykorzystując eleme.r_,t
zasikoczenia, rebelianci błyska
wicznie zajęli punkty strat~gi
czne miao.ta - radio, port tot- .
nkzy, pocztę, polkję. W walkach ulicz.nych byłio wielu ranr_ych r wiele osób spośród luc'ności cywilnej poniosło śmierć.
Radio gambijskie nadawało komurJkaty wzywające lekarrz;y i
pielęgnia.rlk.i do stawienia się w
:stołecznym sz.ipitalu. Ogłosw.r.o,
iż utworzyła się dwunastoosobowa Rada RewoJucyjna (trze·ch
wojs'kowych i dziewięciu cywli.lów ZJWiązanych z Socjalistyczno-Rewolucyjną Partią P.racy).
której celem je1..1 wproiwadizenie dyktaitury robotniczej; r.aikazano zamknięcie wsz.ystidd1
urzędów państwowych, zawiesz.ono działalność partii politycznych i instytucji fir_a1IJJSOTego samego c.1nia, w
wych.
Londynie, prezydent Diawara
oświadczył, iż natychmiast W•r aca do kraju, aby pokonać re-

był)'
temat. Talk czy owak.
praiwc.'opodobil!ie .
egzekucje o.stre strzelanie na plaży, choć
retknąłem się rówrJeż z wystrachliwie opinią, ii.
szeptaną
niektórych przywódców puozu
w centrum
ścięto publicznie
miasita. Poka,zaino mi nawet ullcZJkę, gdzde rzekomo odbyło się
to wstrząsające widowisko: biegnie wzdłuż kompleksu ministerstw, które z kolei przylegają do tyłów pałacu prezydenckiego; z obu st·roin wejście do niej tarasiują żela.ZJne.
pibnowane pr.zez wojsko barieu
ry. W pobliżu, z.r_<JIWu jaik
Forsytha, stod mały kośdólek
katolicki; kiedy opuszczam go,
żołnierz wzywa mnie do s.i,ebie
władczym gf'stem. Pyta:
- Skąd jesteś?
- Z Po~Sl~i.
- Ozego tu chcesz?
- Niczego.
- No to spływaj!
Rzucam jeszcze okiem w głąb
zarya
widać
u1kzki, gdme.
trzech niewyraźmego prze.zm.aczer.ia urządzeń. J e<lno · ma być
stopalem cierpień, drugie
si~
łem, do którego przybija

toczyły już walki z
gfillislkie
buintowdkami. Rebelianci zwróoili się z ra.cliiowym. aipelem o
pomoc do ~aniczących od poz Senegalem: Gwinei
łudnia
Bissau i Gwinei Conakry oraz
do Związ!w Radziecikiego. Apel
ten jednak po.z.ostał bez od1POw.ied~. W tej sytua,c ji zaczęli
brać zakładników, wśród któryiah miaJazło się dz.ie!.ięć osób
narod10wości senegalsldej lwra(!
z pieriwSIZyim sekreta:rzem ambasady senegalskiej w Banjulu,
Momarem Fallem) oraz wielu
Gambijczyk&w ~rówir.Ji.eż dzieci).
Zalkładnikiem Z01Sitał brat prezyidenta oraz pierwsza jego żo
na, lady Iile'l Diaiwara, wraz z
córek
symów i
ośmiorgiem
Ogłoszono ultimatum, że jeżeli
do gooony 17.00 oddziały senegal'&kie I.de z.aozną się - wycofywać, za,kład<nicy z.ostaną wykoń-.
czeni. NiekitÓTzy zakładnicy, w
tym róWlnlież Iilel Diawara. w!JtaJ,i 7Jmuszeni do wygłoszenia
zrec.lagowar.ych wcześniej de'.{.laracji, w mtóryeh domagali się

wycofania obcych wojs>k. Te
jednak nie zaprzestały interwencji. Walki toczyły się przez
całą noc. Jednocześr.iie rząd w
Daikarze oświadczył. iż akcj:t
sił seinegalskich jest legalna i
us.praiwiedliwi01I1a, zgodna z zaukładem o
wartym wcześniej
bezpieczeństw.ie i obroc.ie (1965
rok) oraz z naitychmiast<JWą.
bez.pośrednią prośbą legalnego
prezyidenta Diawairy.
SOBOTA. O śiwicie oddziały
wdzierają się do
senegalskie
Bainjltlu, 2'JC1oibywają~ szybko poOdlbijają
szczególne dzJeLr.Jce.
budynek radia, który przed opu!JZ:Czeniem wstilł przez pows,tańców z.dewastowany. Z Daka!I'u prezyderut Diaiwa.ra prz.e-

belię.

PIĄTEK. W czes.r_ym rankiem
:prezydent Diawara ląduje na
lotnisku w Dakarze (stolica Senegalul i w traikcie konfe.rencI1
prasowej oznajmia. że w myśl
zawartej między obydwoma kirajarui umowy o bezpieczeństwie
i obr nie poprosił Ser_egaJ o interwencje: zbrojną. Oświadczył
:również. że legalny rząd nie
obalony, a więt>.szość
został
żołnie,rzy i wyż~zych oficerów
Co do
pozostaje mu wief'r_a_
Kuko1i Samba Sanyanga i innych przywódców pucw - powiedział, iż nie zna ich oisobiście i że jest to z pewnością
niewielkie, żądne władzy ugrupowanie usiłujące oogrążyć kraj
Nie wykluc;i;one
w anarchii.
.zresztą, iż przy udziale sił wrogich z zewnątrz.
W tym samym czasie na teryto,ri um Gambii o.ddziialy sene-
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syła oświadczenie, że reibellanci, którzy się poddadzą, będą
tra.ktowair.i moawiie łagodnie.

Z dru.g iej strony c'ori:iuca pod
że
ad.resem Kiuiko.i Sa1I1yanga,
uważa go oraz jego wspólprac<J1winiików za ooobiście i zbiorowo odpowiedz,ia,lnych za ży
cie za,kładników, i że jeśli zakłaidnky zostar.ą choćby tknięci

palcem, kara będzie totalna i
straszma. Apelując do kh zdrowego roMiądku, powiedział, że
nie mają żadinych sz.ains; powtórzył, iż są gI>UJpą awanitu.rnik&w kierowa.r.ych przez siły
które
polityczne z z.a,g ranicy,
wypo~ażyły ich w pieniądze, w
przebroń i przygotowały do
prowa1c.'zenia zamachu. Rebejednego zalianci puszczają
kładnika, Seydou Nourou, aby
podjął r_egocjacje z odd7.<iałami
senegalskimi.
NIEDZIELA jest dniem decydującym. Budynek główny policji, w którym poprzednio ukryła się znacz.na część wiernych rządowi wojsk i policja.r.tów, zostaje przerz Senegalczyków osiwobodzooy. W ich ręce
przechoc.'zi także most Denton
Bvidge, łączący Banjul z kont.}"l'.le,r:tem, dzięki czemu mogą
teraz kontrolować wszystkie
pozycje w mieści€'.
kluczowe
Rebel>ianci. W1raz z zakładni
kami, uciekają. Mają ze sobą
nadajnik radiowy, co umożli
wia im powtarzanie wymuszonych wcześrJej na z.aikładnika~h
(także na dmeciach) apeli. aby
oddziały interwencyjne na tychmiast opuściły kraj. Major senegalski ogłam:a, że po stronie
ser.egalS>1tiej z.ginęło dziesięciu
żołnierzy, a trzydziestu odniosło
rany.
Po połudiruu pi'ezydent Dia-

wa.r a przybywa na lotnisko
Yunc.ium pod Bar-julem, gdzie
witają go między innymi: wiceprezydent Hassan Moussa Carząd'u oraz
mara, członkowie
dowódcy zwycięskich oddŁ>ialów
senegalskich. Prezydent, roizdaserdec:ur_e. uścisiki
wkoło
jąc
dłoni, dziękuje tym pierw~zym
za lojalność, a tym drugim za
męsitwo i bezprzykładną ociwagę.

I tu w zasadz,ie kończy się
his,toria gambijskiego pucz.u.
Wieczorem obydwaj prezydenci, Abdou Diouf w Dakar.ze i Daouda Diawa,ra ·W Ba1njulu, ponownie zwracają się z
posłar.iem efo swoich narodów.
Abdou Diouf, w tonie godnym męża stanu, raz jeszczf'
usprawiedliwia akcję senegalskich od,działów, które w sposób „zc.'ecydowany i błyskotli
wy" zapobiegły buntowi mogą
nieopi~am1
wyrządzić
cemu
obu zaprzyjaźr.ionym
szkodę
republikom.
Ton pa.na Diawary, zapewne
wobec klęski rebelia1!1tow i
jakie gwarantnwały
oparcia,
mu pozostałe w kraju oddziały
senegalskie, uległ zdecydowanej
zimianie. Słowa (cytuję za dasoleil"l
„Le
gazetą
karską
brzmiały teraz brutalnie i ostro. Roiło się od niewybrednych epitetów:
„Rebelia rozpoczęta w naszym kraju poprzez grupę lur.atyków i kryminalistów, uzbrojonych i finar..sowanych przez
ich szefów zagranic:mych zos-tała definitywnie stłumiona dzię
~iłom
lojalr.ym
naszym
ki
wspomaganym przez wojska
senegalskie. Koszmar. w którym w ciągu ostatnkh trzech
dni został pogrążony nasz kraj ,

skazańców
gwoźdz!i.aml,

dziesięciocaloiwyani

a trzecie podiręcz.
nym szafutem, ZJoolnym odirą•
bać głowę z kręgaimi. Oczywiś•
de - nie więrz.ę.
JeiSt wrze&ień, dr'uga połowa
miesdąca. Wciąż obowiązuje go-

skończył s:ię,
trupy,
sobą

pozostawiając za
r_iec.'estrukcję,

przyjemne w1.lpomnienia i lekcję, z której trzeba wyciągną/.
wnioski. Rebelianci zostali pobici, niektórzy z nich zginęli.
inni uciekli i chowają się
gdzieś wraz z niewinnymi zakładrikami.

Obywatele Gambijczycy! Masopadły! Wszysit kim nam vnane cą di:iisiaj praiwdziwe obliiciza
Kukoi Sa.r.yanga i jego gangu
śmiesz.inych i sadystycznych bufonów. Wiemy, czym są w r.zezić.!rajcanu, któc.zywistości ;rzy za umiarkowaną s.umę gotowi są sprzedać naszą ojczyznę; zgraja bezmyślnych bandytów. którzy r.oie wahaJą się
zatruwać
mordować cywilów,
porywać
młode umysły oraz
kobiety i dzieci nie mogące się
z pierwszych
bronić. Jednym
ich posunięć było otwarcie centralnych wię.zień i uwolnienie
osobr.iików skazanych podcza~
legalnych procesów, które toczyły się przed naszymi try-

Id

Ł>unałami".

Ktokolwiek słuchał tego przemówieni3, nie miał złudze11, ż~
nadchodzi czas odwetu.

3

"Mt'M
Jedni
tysięcy

HMM#

twierdzą , że zginęło pięć
inni, że
rebeliar_tów,

tylko trzy. Gazety, których z.reGambii,
nie kupiłem w
lecz w Senegalu, milczą na ten

sz.tą

dzina policyjna. Niielicme resświeca
itaiuracje afrykańskie
!PU&tkami; w świetle lamp naiitowych mężczyźni sączą pi•wo
rw poo-.urym milczeniu. Wesclo
jest za to w łulksiu.OO!Wym hotewybudowanym
A,t lantic,
lu
ich
na
pr.zez Brytyjozy1ków
własny użytek. Sunny boys potrząsają w klimaityzowainych saz lodem;
szilclaruk.ami
laich
c'ziewczy.r.y w ' jedliloczęściowych
bikini kąpią się w błękiiitnym
są piękne.
basenie. Niekitóre
Kiedy wychodzą z wody, krop•
le iskrzą się na ich piersiach.
jak diamenty, a mały tubylec
W
przełyka z wrażenia ślinę.
pod rządami
czarr.ym kaju,
czarnego prezydenta, Murzyn
może być tu jedynie pi:lnowaciiem lub sługą.
Nap!'Zeciw szpitala jes,t 1nternat dQa pielęgniarek. W okr.a,ch
tego pierw1..Zego wid.ać wynędz
pacjentów, na
niałe bwarze
poleguje
dziedzińcu drugiego
senegalscy
wojg.ko. żołnierze
zajęli zresztą kilka k.nych, najła.c.ruejszych w mieście budy'Ilków.
cenBramki pUkarsikie na
tralnym stadionie zootały ro,z eza
bra•ne, tak, jakby i tam,
poprzeczką,

mógł

przycupnąć

spisk<J1Wiec. Mecz ligowy toczy
się zatem r.a iinnym, peryferyjnym boisku. Zawodnicy wysitę
pują w koszulkach i bez koszulek, w trampkach, w korkach
i boso. Jeśli akcja przenosi
się pod jedną z bramek, to po<'
drugą, wolną chwilowo, malcy
rozgrywają siwój własny mecz.
Obok jest z.ajezdinia autobusów
które, choć puste i w bewuchu, ryczą i smrodzą okrutr.ie
- rzecz o tyle dziwna, że z
braku paliwa stoją w mieścit'
wszystkie powstałe pojazdy.
W po:rcje ghański drobnkowiec „Tropik" ustąpił miejsca
,,Mari
greckiemu gruchotowi
ma.rynarski
Słychać
Filip".
śpiew, na sznurkach pokłado
wych trzepoczą gacie. Tymćza
sem robotnicy portowi pracują
na
dwadlZ!ieścia cztery godzir.y
W parnym,
dobę. Jaik kiulisi.
gęstym, niez<lirowym powietmu
czairne
błyszozą kh S/POCO'Ile,
grzbiety; rzucają się po pięeiu
sześciu na jeden worek cementu i dźwigają go wsipóllI1ymi s.i1aimi r.a platformę cięta,r6wkl.
Czaisami któryś prizerywa robodo
tę i przyklekając twair-zą
wschodu wali łbem Allachowi.
Właśnie w tym porcie przed
paroma miesiącami zagrainiczny
statek wyładował sześćdziesiąt
samochoclów oraiz wiele f.lkrzyń
z bwnią i amunicją. Jaik to się
stało, że cały ten sprzęt, wraz
przewoz.owym,
z manifestem
Co
mógł zniIDr.ąć bez ś1adu?
robili w tym cza.sie celnicy i
służb.a bezpieczeńs,twa? Na pytania te nie potrafi odpowie·
dzieć do dzisiad nawet pan prezydenit Diawalfa.

Fa,k ty jednak

dają

do my-

że
śler.ia. Trudno się dziwić,
Gambia, werżnięta
maleńka
klinem w znacz.nie większy od
siebie Senegal, żgodziła się na
federację obu tych państw.

Tak powstała, ruie wia1C.'omo
tylko na jak dlu,go, r.<JWa a:trySenegam!kańska republika bia.

ANDRZEJ
MAKOWfE,CKI
ODGŁ0 1SY

11

„Gdy pewnego razu było
dzień jej urodzin weszla do jego pokoju, trzyma!
w ręku prezent dla niej: tomik liryków perBkich. Twarz
jego byla bardziej ożywiona
niż zwykle. Z wesolym uśrriie
chem tlumaczyl
jej
perskie
poezje milosne. Nie zauważy!
jednak w
roztargnieniu,
że
deklamuje je nie w swoim ojczystym
języku
niemieckim,
lecz innym, którego nie znała. Uśmiecha/a
się
1„dnak z

to w

wdzięcznokiq".

I

.

W pogodny bezchmurny ranek 9 lutego samolot typu „DC 8", należący do Japońskich Linii Lotniczych (JAL) wpadł do morza w Zawce Tokijskiej, tuż przed miejscem, dokąd docierają betonowe pasy startowe
na lo·tnisku
Haneda. 24 osoby poniosły ś;nierć. W kil.ka dni
później Yasumoto Takagi, prezes JAL, rozpoczął pielgrzymkę uznawaną w Japonii za powinność szefa każdej firmy, która ma coś wspólnego z taką tragedią. Odwiedził większość rodzin ofiar katastrofy. Kajał się wylewnie. Modlił się na klęcz.kach przed buddyjskimi ołta
rzami tałobnymi w domach rodz.in pogrążo
nych w smut~u.
Pilot Seiji Katagiri poprzednio miał zaburze.nia psychosomatyczne" ! nalegano n;; niego, aby poszedł do p·sychiatry. A po katastrofie pojawiły się wątpliwośc1, c.zy towarzystwo
lotnicze powino było
dopuścić
Katagiri do
sterów sam()l].otu. A jednak niltt z krewnych
pasaterów, kt6rz.y zostali
z.a.bici, jeszcze nie
pozwał JAL do sądu. I jes~ nieprawdopodobne, by ktoś póin!ej wystąpił z powództwem.
Rr.ec.z.nik JAL. James Weatherly stwierdza:
- Gdyby rzecz się zdarzyła
w
Stanach
Zjednoczonych, dostalibyśmy zapewne pozwy
opiewające na miliony dolarów. Ale tutaj ludzie nie prawują się.
Do tej pory w USA wn!e-siono do sądów 12
pozwów po tym, jak samofot typu „Boeing
737" towarzystwa Ai[' Florida uderzył w most
i spadł do rze·ki. Potomac
12 stycznia
1982
roku, w kilka sekund po wystartowaniu z waszyngtońskiego lotniska National Airport.

Tadashi Yamamoto,
dyrektor Japońskie!';o
Kontaktów
Międzynarodowych,
os-

Ośrodka

wiadczył:

-

Nasz.e społeczeństwo
nie lubi sporów
nie jest pieniackie.

sądowych,

Porównywanie liczb pozwów, wnoszonych do

sądów w różnych krajach, jest z góry skazane
na niedokładność. Jednak statystyki oficjalne
wykaz..ują, że w 1979 roku wszc·~ęto w Japonii

160.000 spraw z powództwa cywilnego, podczas
gdy w Stanach Zjednoczonych
było
takich
spraw kilk'.a milionów.
W USA _ jest ok?ło
pół miliona prawników, a Japonia
ma ich
ponad 10 tysięcy, mimo, że licz.ba jej ludności
sięga połowy tej, jaka z.inajduje się w Stanach
Zjednoczonych. Fakt, że powództwa cywilne
edarzają się w Japonii rzadko, uchodzi zazwyczaj za jeden z atutów gospodarki tego kraju.
Mawia się, że Japończycy nie tracą mnóstwa
czasu, pieniędzy i energii . na pozywanie jeden
drugiego, a za to ogniskują swoje wysiłki wokół prześcignięcia innych krajów w produkcji
towarów.

W .swojej o&tatniej książce pt.
„Społec.z.ność
pieniacka", Jethro K. Liebea-maon, dzier.tnLkarz.,
który ukończył Wydz.lał Prawa w Harvardzie,
pisze:

„Pieniactwo jest zjawiskiem
nie prawnym,
lecz społecznym. Rodzi się z rozdarcia więt.i
wewnątrz danej społeczności roi:darcia, które wiedi.ie do zbyt wybujałego roirostu norm
prawnych i samo jest przez ten rozrost spowodowane. Jednak dopóki nie ma powszechnej
zgody co do podstawowych zasad,_ dopóty nie
może być owego wzajemnego zaufania, niezbęd
nego dla społecz.no·ści, która zdolna jest samoczynnie utrzymywać u siebie ład".
Ta powsi:echna z.goda co do pods·tawowych
z.asad istnieje w wysokim stopniu
w Japont\.
Praktyka ł obyc~je prawne
są też odbiciem

SIAJłecz.nego

systemu· wartości jak twierdzi '
prawnik, Carl J. Green, specjajapouskim sy,stemie prawnym.

waszyngtoński
lizujący się w

W Japonii - mów! Green - najwyżej ceni
harmonijne stosunki wewnątrz społeczności,
a do sądu ludzie idą dopiero
wtedy, gdy nie
ma już innego wyjścia. W Stanach Zjednoczonych prawa jednostki stawi.a się na pierwszym
miejscu i sala sądowa j.est głównym forum, na
którym rozsądza się wzajemne, przeciwstawne
roszczenia jednostek ludzkich. Bylibyśmy niezadowoleni z. systemu japońskiego.
się

Odszkodowania ustala się w Japonli zazwyczaj w to~u negocjacji prowadzonych z pominięciem sądu. Przykład:
popr.zednia poważna
ka.tastro!a samolotu JAL 27 września 1977 roku
w Kuala Lumpur, gdz.ie poniosły śmierć 33 osoby. Nie wniesiono żadnego povwu. Nafo.miast
towanzystwo lotnicze i rodz.iny
o-flar odbyły
prywatne knsultacje w celu ustalenia odszkodowań.
Japońska

ustawa o odszkodowaniach,
która
wygasa w klWietniu, określa ich pułap kwotą
równą 140.000 dolarów
(po obecnym
kursie
Jena) za każdą śmiertelną ofiarę wypadku samolotowego. Jednak towarzystwo lotnicze JAL
dało już do zroZJumienia, że niekoniecznie bę
dzie ograniczać odszkodowanie do tej kwoty mimo, że katastroifa zdarzyła się przed kwietniem. Rzecznik JAL, James Weatherly, oświad
cza:
-

Wszystko Jest do dyskusji.
sprawy w tym kraju.

załatwia

Oto, jak

się

Negocjacje nie mogą się zacząć, zanim prezes JAL nie skończ.y swoich wizyt kon<lolencyjnych. W odcwdu społecznym przedsiębior
stwo japońskie ponosi - w razie katastrofyodpowiedzialność prawną i moralną. Rzecznik
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (rząd ma 4C'
proc. kapitału JAL), Shohei Naito, stwierdza:
- Jeśli główny ~ze! firmy wykaże poczucie
tej mo:alnej odpowiedzialności, to najprawdopo.dobniej d;i~ bardziej gładki przebieg będą
miały negoCJacie o odsz.kodowa.nie.
Jednak nawet w Japonii system wynegocjowywania ugody z.awodz.i cz.asem:. Dla przykła
du: mówi się tu, że do wystąp1en1a na drogę
sądową zdecydowała się grupa krewnych ofiar
pożaru hotelowego, który zdarzył się 8 lute~<J.
Jak się zdaje, w hotelu ~' jaskrawy sposob
pogwałcono przepisy
przeciwpożarowe.
Największy rozgłos miał w Japonii proces o odszkodowania dla ofiar zatrucia rtęcią w mieście Minamata (na Kiusiu, najbardziej połud
niowej wyspie Archipelagu J.apońskiego). Zatrucie wywołane zostało odpadami chemicznymi usuwanymi do morza przez firmę Chism
Corp. Pierwsze ofiary pojawiły się we wczesnych latach pięćdziesiątych. A/e sprawa cią
gnęła się aż do lat siedemdziesiątych i ostatecznie znalazła finał w sądzie, który przyznał
ofiarom odszkodowanie.
Profesor prawa na
Uniwersytecie Tokijskim,
Koichiro
Fujiura,
oświadcz.a:

Firma gwałtownie odrzucała oskarżenia o
A cierpienia ofiar były inne, niż te, jakie poprzednio znano. To wykraczało poza z.wvkły system. Właśnie dlatego skol'1czylo się są
dem.
-

winę.

STEVE LOHR
{„International Herald Tribune")

Jej

mąż

(1867-1930),

liglota
miał,

Emil Krebs
fenomenalny po-

mający
90
większość

jak

języków

geniuszy,

róż.ne

słabostkii i śmiesznostki.
Podczas jakiejś bibki ktoś
rzucił cytat z Goethego, Krebs
zasiadł i nie
wstał, póki nie
przełożył tego zdania na 40 ję
zyków azjatyckich, m. in. pismem klinowym. Wydano to
potem w
postaci książeczki.
Nie było na
świecie
języka,
który by go nie interesował.
Był opętany pasją do ich poznawania, . uczył s.ię
bardzo
szybko, pracując stale do trzeciej w nocy i
nie rozstając
się z ks,iążką.
Jego geniustz.,
podobnie ja'k większiości poliglotów, przeminął, nie zostawiwszy trwałego śladu. Krebs
realizował własne „hobbis.tycine" cele, a jego s.połeczma uży
tecZJność

ograniczała się
tłumacz.a

nie do pracy
matycz.nego.

głów

dyplo-

Inną „chodzącą Wieżą Babel"
o nazwisku Giuseppe Mez.zofanti zachwycał &ię lord Byron: „M ezzofanti jest fenome-

nem językowym (.„), który powinien. by~ żyć w czasach wieży Babel, aby
być
wówczas
tłumaczem („.). Badałem
jego
znajomość wszystkich języków,
w których ziwłem choćby tylko jakieś przekle11.stwo lub zaklęcie i, na Boga, okazało się,
::e nawet mój język ojczysty
zna lepiej ode mnie!".

Mez.zofanti stanowił w swoim
cz.asie jedną z tury&tycz.nych
atrakcji Rzymu i wiele osób
przejeżdżających
prze·z. Rzym
pragnęło go
zobaczyć i usły
szeć. Gdy został
kardynałem,
składało mu gratulację czterdziestu. trzech biskupów z calego świata, a on każdemu z
nich odpowiadał w jego języ
ku. Władał biegle 2!1 językami.
rozumiał około 60, czyli razem
aż 89. Inne źródła &zacują to
~kromniej na
76
języków.
Dwaj biogra!vwie
l\Iezzofantiego - C. W. Russel i A. Belleshein - przypisują mu czynne opanowanie 56 języków, z
których 30 mówił często i z
wielką doskonałością co było sprawdzone.
Wśród
nich
znalazły się .albański, amhar&ki (w Abisynii), angielski, angolski, arabski, armeński, aramejski,
chiński,
chaldejaki,
celtycki,
duó.ski, hiszpai1ski,
francuski, nowpgrecki i starogrecki, gruz.ióski, hebrajski, rabinacki, hindustani, holenderski, irlandzki, katalański, maltański, mongolski,
niemiecki,
norweski, polski, perski, samaryta11ski, sanskryt, słoweński,
szwedziki,
tatarski,
tUJreckl.
wloski, węgierski.
Wśród poliglotów XX wieku
z.nalaz.l się także m. in. Polak
Andrzej Gawroński. W posmiertnej notatce o nim, zamieszczonej w jednym z d·zienników w maju 1928 roku c,zytamy: „Pytali go -wielokrotnie
przyjaciele i koledzy „ile
iy, Andrzeju, znasz języków?"
Uchylat się skromnie od odpowiedzi mówiąc: „nie liczylem''.
Kiedyś
jednak
przyciśnięty
zbyt natarczywie, przyzna! się
z zawstydzeniem: „mówię i piszę w
czterdziestu ję.:ykach,
rozumiem zaś i czytam około
stu". Zna! więc prawie 140
języków. Znał wszystkie żyjqce
i martwe europejskie, nawet
najdrobniejszych narodów
i
s::czepów, znal większość a::jatyckich, zarówno żywych, jak.
i martwych. Obojętną mti rzeczq by!o mówić już to po fi?i.sku, po bengalsku, po grecku, czy
w sanskrycie, znal równie dobr::e
wygasłe dialekty celtyckie, jak
stare narzecza Indii .~pr:ecl
Chrystusa".
Po.liglotyz.m Gawrońsik~ego był
legendarny i
jak słusznie interpretuje Witold Pa we!
Cienkowski
w
książce
przedstawiającej
najwybitniejszych poliglotów, po
których poz.ostały jakieś wiadomości legenda splątana z
anegdotą
unadczlowiecz.a ich
niepospolite postacie. Byli to
Judzie władający, a mole żon
glujący jak
piłkami dziesiątkami
ję.z.yków.
Dość nieciekawie na tle dokonań Ga-

wrońskiego

wygląda

przeciętny

umiejętność

FASCYNUJE MNIE
DŻWIĘK
ROMAN

CHŁOSTA:

-

Uczę

niemieckiego w Akademii Medyczej w Łodzi. Władać dobrze
obcym językiem znaczy dla
mnie mówić w tym języku o
swoim zawodzie i hobby, ale
też mówić o zawodzie
innego
człowieka i Jego hobby. Oznacz.a to również przyjęcie osobowości , tonacji głosu, gestykulacji ludzi, których języka się
uczę. Jest to niemożliwe bez. osobistych kontaktów z nimi,
bez poznania ich .historii, geografii, obyczajów i kultury. Interesują mnie języki użyteczne
i. jako samouk oraz praktykujący
lingwista
zajmuję
się
nimi. Pomaga ml w tym moje
l'oreille fiine, czyli jak je
nazywam
delikatne ucho.
Uwaiam, że właśnie umiejęt
ność lub racz.ej zdolność dobrego słyszenia doskonale pomaga
w nauce języków obcych. Tv
jest mniej więcej tak, jak mieć
dobry słuch przy nauce sp1ewu
Mówić w obcym języku jest o

ODGŁOSY

NAJWAŻNłEJSZY

J'EST

PRAJĘZYK
IGNACY DANKA: -

Znajojf'7,yków
nie imponuje mi. Z krwi i ko·~ci
językoznawca nie jest poliglotą,
a człowiek mówiący wieloma
językami przypomina mi papugę. Operowanie różnymi z.wrctami Po to, aby się porozumieć
w hotelu, na ulicy czy w towarzyskiej wymianie niewa;i;nych informacji jest paplaniną.
Do języków, którymi władam,
lub władałem należą m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, esperanto, indoeuropejski, łacina,
greka, włoski, bierny francU!<kl,
nidf'rlandzki,
afrik11aus. sanskryt, hindi, cygański, hiszpanmość

kilkudziesięciu
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Poligloci
wiele łatwiej, mż rozumieć go,
Ten dobry słuch jest - wedłuiJ
mnie - niezbędny, ahy rozróż
niać style, idiomy, czy wtrą
cane często w mowie potocz.ncj
dialekty. Bo tylko tak pojmuję
prawdziwą
znajomość
ji;:z.yka:
gdy nic w nim nie jest w stanie mnie zaskoczyć.
O wiele
łatwiej na przykład mogę s1e
nauczyć piosenki
cz.y wiers<a
np. po fińsku, niż po polsku.
Fascynują mnie
obce dźwięki
ich intonacja i
inny niż w
ojczystym języku sposób brz.rmenia. Mówię biegle i rozumiem
niemiecki, angielski - w szkole
nauczyłem się francuskiego
i
łaciny. Byłem wielokrotnie tłu
maczem fióskiego, węgierskiego,
rosyjskiego. Znam hiszpaóskL
włoski i szwedzki. Ostatnio zainteresowałem się językiem arabskim. W kilku innych porozumiewam się dość swobodnie, np. po duńsku. W nauLe
języka nie trzeba być zachłan
nym, ale uczyć się bez przerwy, nie tracąc ani
jednego
dnia . Wystarczy codziennie 15
minut nauki. Uczę się 2 lub
3 słówek, odchodzę, zostawia'11
wszystko, a po dłuższej chwili
koncentruję się na rozszerzeniu
wiedzy o tych nowych wyrazach, umiejscawiając je w kontekście.
Uznaję
interpreta-e.ie
logiczną, a nie gramatyczną. W
dalszej fazie nauki niezbędne
jest kojarzenie znaczeniowe.
Czy. jestem poiiglotą?
Na
pewno nie.
Nie miałem tez
szcz.ęsc1a
poz.nać poligloty. A
szkoda - miałbym okazję spr'ł
wdzić swoją teorię o tym, że
nie i;posób nauczyć się mnosl wa języków przy mojej metodzie dogłębnego, dalekiego poznania języka niemalże od duszy człowieka,
posługującego
się nim od dziecka. Dla mni2
ważne jest . wszystko: gestykulacja cudzoziemca, którego ję
zykiem
się
zainteresowałem,
sposób bycia, charakterystyczne
zachowania, mimika, nawet wygląd zewnętrzny.
Gdy więc
mówię po fiJ\sku,
staram się
naśladować Finów.
Są oni z
natury dosyć nieśmiali, mał0mówni1 skupieni i niezbyt energiczni. Gdy występują przed
większym gronem osób.
splatają na przykład ręce z przrdu, patrzą w dół, nie gestykulują, nie robią
min i niepo~
trzebnych ruchów gfową. Mowią cicho.
A teraz gdyby przyszło mi nagle zacząć mówić po angielsku.
natychmiast rozluźniłbym sie.
zatknąłbym
może
kciuki za
kamizelki:;, zacząłbym się pu..echadzać, mówić głośno i z nonszalancją. Po francusku nato·
miast należy się często uśmie
chać, mówić pewnie „całą twarzą" i „. prz.y . pomocy
rąk.
Zbyt dużo wkładam zaangażo
wania w używanie obecnego
języka, abym
uwierzył, że ci
wszyscy sławni dziewiętnast'C'
wiecz.ni poligloci posługując się
50 językami. robili to tak, jak
rnbie wyobrażam.

Polak, dla którego dobre opanowanie choć jednego języka
jest żmudną, nudną i
często
nie zakończoną pomyślnie pracą. Cóż dopiero mówić w naTen, który z.na 20 języków :>a
11zej współczesności o po!ig1vta·ch. Czy istnieją dzisiaj? A
pewno je't człowiekiem z.doljednak„.
• nym i utalentowanym, a1e je~<J

12

zawiera się w granicy tolerancji błędu. On jest
z.rozumiany, jednak popełniaiąc
dużo błędów
nie poz.ostaje w
zgodzie z teorią lingwistyczną.
Samo „znanie" 20 języków nte
daje przyjemności, poz.ostaje w
tym tylko wartość
ilościow,a,
a nie merytoryczna.

ski, l!'W11 u1'Jski, norweski, duń
ski, litewski. Założyłem sobie
kiedyś, ze po
opanowaniu -!Q
języków nie będę się
więc~:.i
ich uczył.
Zrezygnowałem
z
tego na korzyść
utrzymania
nabytych umiejętności. Zresztą
nawet na to nie wystarcza mi
czasu. Jestem adiunktem w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego i poza
pracą zawodową
niewiele pozostaje mi wolnych chwil.
Ta mnogość języków, którą
z.nam, nie świadczy o tym, że
obudzony o 12 w nocy mógł
bym płynnie mówić we wszvstkich. Natomiast byłoby to innżliwe

po krótkim

niu. Naleialoby

przygotowa-

rozróżnić, czy
cechą wrodz".l-

poliglotyzm jest
,cz.y też jest to nabycie
pewnych z.dolności przyswaja•
nia lub łatwość przechodzeai:l
z jednego języka w drugi po uprzednim przygotowaniu .. Poliglotyzm absolutny w postaci
posiadania znajomości języko1·1
gotowych i operowania nimi na
zasadzie strzelania z cekaemu jest niemożliwy. W pewnym
sensie miarodajne mogłyby być
egzaminy palistwowe ze wszystkich języków znanych _,, prze1
„poliglotę",
bo przy.l!otowując
się do jf'dne,l!o
egzaminu, zapomn ia lby język wyuczony poprzednio.
ną

~rofesor Sinko był genialnym

poliglotą, miał pamięć fotog :aficzną, przeczytał, zapamiętał f
wystarczyło
to mu na dług,,,

Ale mimo wszystko, cz.y mozl1we jest przeczytanie potrzebnej
ilości tekstów, żeby zgłębić cała
literaturę, która potrzebna iesi
językoznawcy w danym języiw?
Uznaję

glotyzmu"

istnienie .,quasi-poliw sytuacji, gdy

człowiek
uczestnicząc w róż
społecznościach
z.aczyna
przyswajać języki tych społecl
ności.
Na przykład Flamand

nych

zna francuski, albo mieszkaniec
Szwajcarii, który posługuje sie
retoromaJ'1skim, z.na francusK:i ;
niemiecki. Moją metodą w nauce języków i moim „quasi poliglotyzmie" jest bazowanie na
znajomości języka pramdoeuro-·
pejskiego,
przeksztalconego w
istniejące dzisiejsze języki. Najważniejszy dla mnie jest prajęzyk. Stwierdzam między róż
nymi językami rodziny indoeuropejskiej
regularne podobieństwa fonetyczne, których uświadomienie bardzo pomaga w
nauce. Może dlatego, nie uc,.,ylem się i nie z.nam tych spoza
rodziny indoeuropejskiej. Si~ga
nie do praźródła większości Ję
zyków europejskich pozwala upanować znaczną część mowy
i systemu gramatycznego, chrciaż zakres wykorzystania tej
metody
jest o·graniczony le
względu na zapożyczenia z ob'cych języków, wewnętrzne analogie, wpływy i różne zjawiska,
które sprawiają. że regularność
nie jest powszechna. Przyznam,
że także moja metoda ucz.eni::i
się języków nie należy do pow:..
szechnych. Uznaję
'.Vyłącznie
dociekania naukowe i języko
znawcze ..
Jeśli ktoś powie: „znam ję-
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zyk" nie rumieniąc się, że kła
mie, to powinien znać go w calej rozciągłości, a więc warianty dialektyczne, np. przy anjęzyki Londynu,
gielskim
__ Ameryki, nie mówiąc już o Australii. Przyzwoitość nakazywajęzyku
łaby też znać w tym
twórczość Szekspira.

DLA PRZEMYSŁU
I TECHNIKI
STANISŁAW BRAJTER:
w „ZETO"
tłumaczem
(Zakładzie Elektronicznej Tecliniki Obliczeniowej) w Łod7i.

Motoryzacja
i rozsądek

Motoryzacja z.nalazła się w naszym
kraju na dziwnym i przez ni.kogo chyba jeszcze kilka lat temu nie przew•dywanym wkażu. Już to bowiem zaczęliśmy chlubić się na zagranicznych
rynkach systematycznie rozbudowywaną w opardu o licencję rodziną „Fiata", gdy
za •. maluchy''
nagle okazało się, że 'Tlusimy
kupować konserwy i pastę do zębów. Smutna.
ale prawdziwa konieczność. Nastały czasy poważnych wyrzeczeń, choć marzenia o posiadasą nadal tak
niu własnych czterech „kółek"
silne że wielu rodaków jeszcze nie rezygnuj<!.
• jeszc'ze nie chce się wycofać, przekreślać snów
o niedzielnych wycieczkach i wszelkich. nawet

1

.
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DARIUSZ DOROŻYŃSKI

kłopotliwych

językiem elektronicznej techniki obliczeniowej je,t
angielski, posługuję się nim w
pracy zawodowej. Zakład Wykorzystuje mnie także jako tłu
węgierskiego.
języka
macza
Znam również francuski. rosyjski, niemiecki, łacinę, grekę (z
jestem helleniwykształcenia
czesll:i.
stą), biernie bułgarski,
rozumiem włoski i japoński. Pojest
sługuję się nimi czynnie,
to znajomość nabyta, wyuczona,
ale nie mogę jej nazwać dogłę
bną. Nie uznaję nauki o języku,
formach i gramatyce. To daje
do zaliczeń akadt!podstawę
mickich, ale rzadko student po
takim zaliczeniu zna obcy ję
zyk. Uczyłem się zawsze sam,
- w
kojarząc znaczenia słów
ten sposób zasada gramatyczna
ujawnia się najlepiej. Poznawanie nowych języków jest 1la
mnie zawsze ciekawą przygodą.
Ostatnio zdarzyła mi się okaz1a
otrzymania od pewnego Szwajcara dz.Jienników retoromań
skich i będę miał dużą przyjemność tłumaczenia ich. Języ
ki pomagają mi w moich zamuzycznych,
interesowaniach
zbMżają do ulubionej muzyki
Szostakowicza, utworów wę
gierskich. Ale tak naprawdę
głównym bodźcem uczenia się
ich było zawsze praktyczne
wykorzystanie.
Nie muszę znać obyczajów
np. Węgra, czy jego zamiło
wań, by mieć chęć obcowanlia
z jego językiem. Węgierski najpierw był mi potrzebny, abym
po prostu porozumiał się z
ludźmi podczas którychś wakacji, a teraz potrzebny mi jest
w pracy. Mam przyjemność w
czytaniu obcych czasopism, literatury, w kontaktowaniu się
z nowo poznanymi Węgrami.
uczenia
Tak jak warunkiem
się przeze mnie języków obcych jest zwykle powód stricte
praktyczny, tak samo metoda
u.:zenia,, polegająca na osłucha
niu się z językiem jest czysto
praktyczna. Potrzebuję zawsze
stwierdzenia poziomu swoich
umiejętności podczas bezpośre
dnich rozmów z cudz<>ziemcaPonieważ

v.~.riązanych
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odmładzające.

mi.

Uważam, że znajomość kilkudl'li esięciu języków obcych
jest w naszych czasach nieMimo największego
możliwa.
zamiłowania do nauki. Nawet
jeśli są możliwości intelektualnego poznania i posługiwania
się tyloma językami, to chyba
nie pozwala na to brak czasu.
Wszyscy przecież pracują zawodowo, mają zajęcia związa
ne z domem a w nawale obowiązków, większości z nas brakuje czasu na odpoczynek. Je_śli jednak istnieje ktoś taki,
to mogę mu jedynie pozazdrościć, tak jak zazdroszczę zdolności plastycznych, które przy
braku wrodzonego talentu nie
mogą się ujawnić.

•
Poligloci ubiegłych wieków
byli przeważnie ludźmi bogatymi. W '·ych sferach Ki.nderstube nakazy.wała uczyć dzieci
obcych od najmłod
języków
szycl- lat. Łacina i greka były
przedmiotami
pod5tawowymi
w szkole. Znajomość w niej
nabyta, kontynuowana była
podczas studiów wyższych, czę
sto na kilku obcych uniwersytetach. Nieobycie z francuskim
oznqczało comme il faut, a stała potrzeba edukowania· się w
obcych
języków
dziedzinie
z iązana była z aktualiami.
Głównie z oczytaniem, teatrem
i sztukami w obcych językach,
a także z podróżowaniem po
świecie. Jeśli ktoś przekrocz:i ł
przeciętną znajomość kilku ję
zyków, to wynikało to z hobby,
lub określonych zainteresowań.
Nie było zresztą wielu genialnyc' poliglotów, a wieść o tych
rozprzestrzenajsławniejszych
niała się na zasadzie sensacji
towctrzyskiej.
Inni sa dzisiejsi poligloci. Nie
pPyjmują tej nazwy w odniesieniu do swojej osoby. Mają
różne, indywidualne motvwacje uczenia się języków obcych, są nieznani, a z dawnytyle
mają
mi poliglotami
wspólnego - że jest ich niewielu.

•

przypadłościach

we~1kułu .. I choc
posiadaniem upragni<>nego
trapią nas okrutnie kłopoty dnia codz1ennego
- samochodowy wirus drąży nas wciąż skutecznie. A dowodem tego są za ciasne parkingi, coraz większe kolejki przed stacjami benzynowymi, rozrastające się motoryzacyjne runa samochodowych
bryki w gazetach i tłok
giełdach. Po prostu aut przyb)'.· '.ł"~· a .obec_ne
kłopoty mogą ro.zwój motoryzaci1 1edyn1~ nieznacznie przyhamować. Co zresztą w niczyim
,
.
nie leży interesie.
Zdobycie czterokołowego przedmiotu m~rz.en:
nawet po wyasygnowaniu na ten , cel okresloneJ
ilości gotówki, nie jest jednak sprawą prostą.
Oczekujące na klienta salo.ny. sam?chodo":'e
jeszcze przez wiele lat oglądac będz1en:y wyłącznie w filmach. Póki co, mai:iy ró~ne iapisy, przedpłaty, jakieś kslążec_zki_, okazJonaln_e
nagrody w różny<:h loteriach (zyc1oryvyc~ takoz)
oraz tzw. wo1ny rynek Ten ostatm zas stanowi najciekawszą „branżę". Przy czym dla wie~.
lu potencjalnych posiadaczy popularny „.m~l~ch
czy Syrena" nie jest już „szczytem" m~zll.wo
oczekiwań. Jeszcze gdyby . nowy i iako
ści
pierwszy pojazd, w celu zdobycia . podstawowych doświadczeń - to ewentualnie.
Najlepszym d<J<Wodem samochodowego głodu", a z drugiej strony narodow'~j zaradności jest fakt sprowadze:
nia do kraju w minionym roku bodaJ
„maśc•"
około 45 tysięcy rozmaitej
dla nikogo p.rzea·ut. I nie stanowi
sz:kody brak specjalistyczneg? serwisu ~ kraju
( a przecież nieliczni w sumie nabywa!~ samochody nowe lub prawie nowe), wszelkie opła
ty celne, potencjalne podatki c_zy trud?ości ze
za.mienny<:h.
zdobyciem podstawowych części
Przywożono w większ.ości samochody ~na!e,. do
1300 centymetrów po;emności skokow.eJ _si_lmka,
ekonomicme; często wyposażone w s1lmk1. wysokoprężne. A przy tym samochody ~zybkie, efektowne, „zadające szyku", wywoŁuJące przy.
jemny błysk w oku pań.
Sprowadzano pojazdy przede - wszystkim .z
ro~ma;
drog~ch
polskich
RFN. Widać więc na
te „Fo.rdy", „Audi'', „Vo1ksw';'lgen! . choc .n~e
bra.kuje wozów firm fr3;ncusk1ch. 1 ang1elsk1.cn.
Poszukiwano też w czasie zagramcznych woiaży „naszych" „!i'i31,tó"':'"• „Polonezów", które mo~
na było przywiezc me płacąc eł.a. f'.olscy turysci stali się stałymi bywalcami w1~lu . za~horl
nich stacji obsługi, garaży, złomowisk 1 pilnyrubryk w
mi czytelnikami mo·t oryzacyjnych
tamtejszej prasie. Właściciele z.a.cier.ali r~ce z
uciechy, widząc jak znika_ią z, ~lacow uzy":'atu?ylcow
ne pojazdy, nie cieszące s~ę wsrod_
zbytnim wzięciem. Ale wielu. z nich _me wyszłoby z podziwu, gdyby mogli te wehikuły o;,
bejrzeć po kilku tygodniach, gdy w .,złotych
rękach polskich mechaników, blacharzy i 1~
kuracJ~
kierników przeszły one autentyczne

Jestem
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W sumie więc wszyscy powinni być zadow;,leni. Włącznie z ministrem finansów. Choć oowiem nie wszystkie przywiezione z woja:l.y
walory, które potencjalnie mogł)'.bY znal~żć się
w bankowych sejfach, tam traf1ał_y, to Jeqnak
część zmotoryzowanych decydowała sie po r;i~~
w „Pewex1e ,
myś1e na kupno nowych aut
a w końcu pobierane cła, podatki, znacznie dla
aut zachodniej produkcji wyższe kwoty ubezpieczeń komunikacyjnych, stanowią sumy nie
do pogardzenia.
Zaczęto coraz częsc1eJ przebąkiwać, również
na łamach gazet, że warto by te sprawy jakoś
usystematyzować. zapewnić posiadaczom pojazdów spoza rodziny :'iata jakąś ooiekę serwisową z prawdziwego zdarzenia. większe możliwości zdobycia podstawowych części zamiennych, akces-0riów. Handlowano co prawda olejami zagranicznymi w stacjach CPN, świece i
akumulatory można było kupić w „Pewexie",
zaangażował sie w sprawę Polski Związek Motorowy, ale było to bardziej nastawione na zaspokojenie snobistycznych potrzeb niektórych
klientów niż przyjście z autentyczną pomocą
coraz liczniejszej grupie właścicieli pojazdów
zachodnich marek.
opieka nad
A przecież szeroko roz.umiana
dbecn'y mi i przyszłymi posiadaczami skromnych
„Citroenów" i komfortowych ,.Mercedesów"
rozsądnie, „z głową" zo.r·ganizowana może, ba
- musi stać się żródłem dochodów. Bo to i
trzeba jedna~
filtr o•leju i oponę czy świece
zmieniać, nawet jeśli płacić trzeba za nie w
Pierwsza, jak się okazielon.kawej walucie.
zuje, doceniła to (i urzeczywistnia) nie znana
dotychczas szerszym kręgom firma „Polimar".
bodaj od 1975 roku w
czyli funkcjonujące
Polsce Towarzystwo Handlu Zagranicznego o
tej nazwie. Do bieżącego roku zajmowało się
przede wszystkim „kuratelą" nad kilkudziesię
cioma z ponad stu działających w kraju sp<Ytakże interełek polonijnych. Reprezentowało
sy około 20 zachodnich firm współpracujący<:h
z Pols.ką, że wymieńmy dla przykładu zachodnioniemieckiego .,Brucknera" (maszyny włókien
nicze), tamtejszą „Belzonę" (materiały regeneracyjne dla przemysłu ciężkiego) czy angielską
firmę „!masa". Ale dlaczego nie zająć się orsamochodów zachodnich
ganizacją sprzedaży
.
marek?
Pomysł nabrał realny<:h wymia.rów na pogdy w maju „PoJl_
czątku minionego roku, a
mar" otrzymał z Ministerstwa Handlu Zagranicznego koncesję na sprzedaż używanych a'1t
- zaczęto rozglądać się za odpowiednimi dostawcami. Pierw~zą .,sondę" przeprowadzono na
czerwcowych Targach ry<>znańskich. Owszem.
producenci byli tam nawet dość licznie repr()zentowni, ale oferowali wyłącznie pojaz.dy nowe, które interesować mogł)" tylko „Pewex"
Jednak gdy rozesałno „wici" do polskich ambasad - jesienią zaq.ęły napływać pierwsze
oferty.
został ostateczni'!
Dostawcą „numer jeden"
właściciel d·użej formy iajGunter Wesner mującej się sprzedażą samochodów w okolicy
Stuttgartu, który po podpisaniu niezbędnych
w kraju 1
składowisk
umów, wytypowaniu
zac.zął organiwstępnym rozeznaniu rynku -

zować pierwsze dostawy
czątkiem bieżącego rok'l.l

pojaroów. I oto z po„interes" r_uszył: naipierw dwa punkty - w Częs~chow1e (przy ul.
Warszawskiej 257) i Wrocławiu (przy ul. Jeleniogórskiej 61), a w ostatnich ~ni;ac~ !11arca
- w Warszawie (przy ul. Chełmzynsk1eJ lOc).
Od cieszącego się opinią rze~elnego fach~wca
żygmunta Gajewskiego wynaięto tu pomieszczenia na biura, magazyny oraz plac składowy,
gdzie klientom prezentowane są samochody.
Na co może liCZYf ÓW klient? Przede wszystkim (musi) na własne dolarowe konto w banku lub zapasy z przysłowiowej pończochy. Napiszmy wyraźnie: samochody sprzed~wane są
przeliczane w
w „twardej" walucie. a ceny
podstawo·we
markach RFN. Auta przechodzą
naprawy w Niemprzeglądy i ewentualne
czech, tam są ubezpieczane i przez . niemie.::kich kierowców dostarczane do- Polski. Tu pojazd przechodzi jeszcze jeden test przeprowadzany przez rzeczoznawców z „Polcargo" (diamechani.z.gnostyka, przegląd podstawowych
mów i zespołó'Y, włącznie z próbami dr<:>gcwymi), po czym wędruje na plac, pełniący rolę salonu.
Jakie to są wozy? Zanim podam kilka konkretnych szczegółów, podstawowa uwaga: ZJ
dla których dol::!a
wyjątki~ „Mercedesów",
granica „wieku" ma być nieco obniżona, nle
aniżeli
będą sprzedawane samochody . starsze
roczn.ik 1977. Przeważać mają auta małolitra
o.raz· diesle.
żowe z silnikami benzynowymi
według zachodniej nomen„Małolitrażowe" do 2000-2500 ccm.
klatury, czyli pojemności
By ro~iać złudzenia posiadaczy - powiedzmy oględnie - mniejszych sum w walutacn
wymienialnych oto kilka przykładów z pierwszych, handlowych ofert.
7900 DM,
Ford Taunus 1,6L z 1979 r.
identyczny model w optycznie lepszym stanie
technicznym - 9900 OM, Citroen CX z 1978 r.
Visa S z . 1981 r.
- 8500 DM, Citroen
9750 DM, VX Passat GLS z 1979 r. - 10500
11800 DM,
DM, VW Derby GLS z 1980 r. Citroen GSA z ubiegłego roku - 1 1300 DM
Ale nie koniec na fym samochodowych propozycji. „Poli mar" we WS>pomnianej waluc ·.e
pro pon uje na miejs·c u także sprzedaż części i
akcesoriów do typowych pojazdów zachodniej
akumulatorów do
prod.u.kej.i - na po<:zątek
wszystkich chyba marek, włącmie z pojazdami dostawczyini (to dziwne - są tańsz.e niż
w „Pewexie" i to sporo), świec zapłonowych,
filtrów olejowych, okładzin hamulcowych itp.
Z czasem oferta będzie szers.za, a wszysotko są
to oczywiście rzeczy nowe. W na}bliższej przyszłości

będzie

można

określoną

część

zamówić

i po wpłaceniu zaliczki klient w ciągu 2-~
tygodni otrzyma poszukiwany za21wyczaj bezskuteczinie towar.
I następ.na ofe.rta: niemiecki dostawca organizuje firmę polo.rujną o profilu motoryzacyjnym. Na razie złożono wniosek o udzielen;~
koncesji, a „Wespol" - bo tak ma się nazywać, ruszy prawdo·podobnie w maju br. i prowadzić ma najogólniej mówiąc regenerację i
sprzedaż (tym razem za złotówki!) używanych
do typowych samochoczęści i podzespołów
dów zachodnich marek. Oczywiście za wyjąt
wpływ na
kiem tych, mających podstawowy
bezpieczeństwo jazdy (układy hamulcowe, kierownicze etc.). Z czasem .,Wespol" zajmie się
być może naprawami blacharskimi i lakierni.
czymi. A w najbliższych tygodniach uru<:h"mione mają być jeszcze kolejne składy konsyitnacyjne w Gdańsku i Krakowie.
Wszystko pięknie, •1~ czy ktoś w ogóle t<?
samochody kupuje?
PDjedźmy więc na ulicę Chełmżyńską.„
Niewielki placyk z kilko.ma samochodami od razu rzuca się w oczy:
firmowe szyldy z symbolami VW i
Citroena, girlandy z żółtych i fioletowych chorągiewek.
- Zobacz Kaśka, jakie tiu „bajery",
szydzi u
podszykowali jak na Zachodzie
wejścia młodzian w skórzanej kurtce.
oczy dziewczyny
- No, chodź, chodź
lakierowaśmieją się już do kilku jaskrawo
nych, ustawionych półltolem aut.
Wylepione na szybie ceny nie wywołują u
nikogo z licznego grona wyraźnie zainteresowanych osób okrzyków przerażenia czy niedowierzających uśmiechów. Wiedzą, że · tu roczn;r
samochód kos.ztuje przeciętnie tyle co nowy w
RFN. Nie razi to nikogo, podobnie jak fa~t,
że firma nie daje żadnej gwarancji. Owsze.-n,
można się przejechać, obejrzeć dokładnie rH
i drugi' - to wszystko. Z uznaniem natomiast
oferuie
wiadomość, iż sprzedający
kwitują
pełen bak paliwa. Kilku mężczyzn pieczołow:
cie ściskających dziwnie pękate teczki pod pachą dopytuje o „Mercedesy".
- Dopiero za miesiąc? ... ale diesle będą na
pewno... no, tak, tak, około 20 tysięcy, ' nie
szkodzi.. - chwytam fragmenty rozmowy.
Najtańszy z kilkunastu sprzedanych samochodów (w ciągu czterech dni) kosztował niepie.rwszego
całe 6 tys. mare.k, ale też zaraz
dnia znalazł nabywcę ·Citroen CX Diesel z ubiegłego roku za ponad 24 tys. A „Merców'',
gdyby były - z pewnością .sprzedano by j•1ż
z dwadzieścia.
Nie będzie też już za kilka tygodni kiopotów
z zamówieniem konkretnego, choćby najdro.i:szego auta. Ot, wybieramy model, kolor, (tapicerki również), wpłacamy zaliczkę i cierp!'wie czekamy - około miesiąca. Czy są chęt
dzien·n:e.
nabywców
ni? Kilku poważnych

3

Młody człowiek opisujący

szczegóły wyposaże

- do roku nie
nia BMW („takie, wie pan
starsze ...) gotów jest wyasygnować kwotę 'dość
w?"soką - ·do 30 tysięcy ma.rek. Jakiś rajdowiec z południowych rejonów kraju już zamó':"ił spe~jalną wersję Audi-Quattro, zaznaczając;
ze zalezy mu na rajdowym ateście ... a cena nie
gra roli...
- Te ceny, jak stwierdzam w czasie ro?.mów - mówi mi Zygmunt Gajewski - riiesą wrę :z
wielu odstrasza~ą. dla niektórych
nisli:ie. O, jestem przekonany, że ten cz.łowif'k
z teczką gdybym miał teraz Mercedesa „ropniaka" kupiłhy go na pniu, zmartwi się, że
musi z forsą jechać do banku. Dla wielu to
wygoda: cło ma już klient wkalkulowane w
cenę, wskazuje palcem, płaci i odjeżdża.
Opuszczam niewielki plac z samochodami tuż
za młodzieńcem w skórzanej kurtce, który z
wypiekami na twarzy tłumaczy swej towarzy.
szce:
- D~.j. spokój. co się uparłaś z tą Visą!
Przecież to za małe dla ńas; jutro przyjeż
dżamy i bierzeivy tego dużego Citroena, Pallas,
czy jak mu tam ...
Samochodowy głód jest• często silniejszy od
zdrowego .rozsądku.
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Jest teraz szalona moda na wywiady. Są nawet tacy szczę
jak Osmańczyk, których lnterwlewuje się co tygodnia.
czekałem, czekałem, ale się nie doczekałem, więc nie
ma innej rady - muszę to załatwić sam. Udaję się tedy do siebie i zastaję . się nakręcającego na podłodze blaszaną kaczuszkę.
- Co pan teraz robi? - pytam, ściskając sobie z si:acunkiem

Gdzie byleś
tak długo?
Wystedłem

na spacer. Droga

się
ścieliła
uginając się
- Idę, jak

pod nogam.i.
po pasie starto-

śliwcy
Ja też

dłoń.

Puszczam kaczkę. Patrz pan, jak macha skrzydłami, co?J
Miałem na myśli pańską twórczość.
Ach, to. Zmieniam profil. Literatura, jaką uprawialiśmy
dotąd, okazała się nierentowna. „Dom Książki" oraz przykład
kolegów wskazywał mi nową drogę rozwoju. Piszę powieści kry.
minalne. Na początek - trzy.
- Więc odszt!dł pa.n o<i fantastyki? - pytam z ubolewaniem.
- Bynajmniej. To są powieści kryminalno.:fantastyczne.
- Można poznać jakieś dalsze szczegóły?
- Można poznać. Pierwsza dzieje się ,na luksusowo urządzonym statku kosmicznym. Załoga składa się z arystokratów, psychopatów, kociaków, gwiazd filmowych, cierpiących na nimfomanię oraz dziedzicznie obciążonych psów czau-czau. Receptura, jak pan widzi, nowoczesna.
- Istot•nie. A czym zajmuje się załoga tej ra•kiety?
- Rzecz jasna, orgiami oraz morderstwami, które mają się
do siebie w stosunku dwa do jeden, bo ta pro-porcja, jak wykazały badania opinii publicznej, gwarantuje najwyższy nakład.
_:_ Czy na rakiecie jest detektyw?
- Pewno. Jest nim pewien starszy, flegmatyczny, kochający
kwiaty mózg elektronowy.
- A te inne powieści, o których zechciał pan wspomnieć?
- Jedna jest o tematyce krajowej. To historia skomtruowania pierwszego polskiego sztucznego satelity, związana z grubz prywatnej
szą aferą łapówkową, dzięki której pewien facet
inicjatywy urządza na tym satelicie tajny dom schadzek.
-

miękko

ładnie,

wym, nagle pomyślałem.
- Zaraz przyjedzie samolot
1 zabierze mnie w nieznane.
Rozmyślania przerwała spadająca gwiazda, ześlizgnęła się
ostrym łukiem i schowała za
bryłę lasu na horyzoncie.
Zapragnąłem znaleźć się w
górze, we wszechświecie, poznać z bliska konstelacje planet dalekich i może zamieszkałych, jak ta, gdzie ja jestem.
Poprzytomność.
Straciłem
czułem tylko, że z tyłu chwyciły mni\ł mocne ręce.
Obudziłem się na pagórku, w
bukowym lesie.· Drzewa miały
pnie niezwykłej grubości. Korzenie tkwiły w błocie, nie
Listowie gęste
było poszycia.
nie przepuszczało słońca. Pa-

STANISŁAW

krótki, suchy trzask, wzgórze
zatrzęsro się 1 ruszyło powoli
przed siebie, niczym potężna
kra. Niebo zawirowało mi w
oozach, krew uderzyła do &ło
wy ze strachu.
Zbiegłem ze wzgórza, prze-

nam wart przypomnienia.
Tekst „Autowywiadu" zaczerpnęliśmy z tomu
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.

Z bliska, te .ciała niebie::.kie,
które mijałem wydawały mi
się suche jak ziarnka pieprzu,
wystygłe, z kraterami pełny
mi wrzącej lawy. Wszystkie
kształty i bary.ry zatarły się i
zlały w jeden długi pęd, któkonsystencja
wirująca
rego
przyprawiała mnie o mdłości.
Byłem głodny 1 chciało mi
korę

z drzewa. Zeskrobywałem ją,
łamiąc paznokcie. Była kwaś
na 1 drapała w gardle, kiedy
przełknąć.
ją
próbowałem
Wdychałem głęboko parę wodiawysiłki
głód 1 pragnie-

Te

nie.

całego serca
do rodzinnego miasteczka, którego tak nie
ale to było jedyne
lubiłem,
miejsce na ziemi, o którym
jest
że
powiedzieć,
mogłem
moje i gdzie na mnie czekano
z utęsknieniem. Na myśl, że
nigdy nie zobaczę żony ogarnęła mnie rozpacz.
z oszała
wciąż
Spadałem
miającą prędkością, tracąc przyZapragnąłem z
wrócić do domu,

tomno'ść.

Ocknąłem się w środku olWspinałem
leja'.
brzymiego
po gładkich
się i zsuwałem
szczęście.
Miałem
ścianach.
wystającego
się
Uchwyciłem
korzenia i wylazłem na powierzchnię.

Dół był olbrzymi, o średni
cy wielokilometrowej. Na ~o
wieżę
zauważyłem
ryzoncie
kościelną z naszego miasteczka. Ruszyłem na przełaj, prosto na nią. Przed zmrokiem
byłem w domu.
Słyszałeś

nowinę,

•
w1en.1.a

Co nas martwi? Czym się pasjonujemy? Odpowiedź na te
pytania można ma leźć . na ła
w rozmowach,
mach .!1aze\,
wnikljwie obserwując nas1.ą cobto ,.ExprPSS w;_,_
dzienność.
czorny" z 3 kwietnia 1982 r.
donosi:

tllożeniiim
się nad
sześcianu, znanego
„kostka Rubika". Rozwią

„Wejście

przyszlo

.mnie

niespodziewa-

nie ..."
Z tych doświadczeń Inż. Zygwyciągn::ił
fryd Swierkowski
wniosek. Skoro on
właściwv
tak się ·biedzi, to inni również.
Napisał więc poradnik dla lud;i;i pasjonujących się „kostką
Rubika". Książecz.~a nosi tytuł:
„Układanie kostki Rubika". A
jak już napisał książeczkę, to
trzeba ją wydać. I tu zmartwienie.

na

orbitę",

„Krajowa Agencja Wydawprowadzi
którą autor
zn nropon.ow,..,111
pertraktacje,
taki termin wydania, że dntrtrłaby nna 1.0 sam rnz dln wrtuków dzisiejs::ych 20-latków".

nicza, z

kiście dojrzałe.

I mgłE:.
ną
ostrzały tylko

zmart-

nia biedząc
magicznego

Hej, łza się w oku kręci, w roku 1957, a więc ćwierć wieku temu,
Stanisław Lem - ze znaczniejszych utworów mający podówczas
za sobą jedynie „Astronautów" oraz trzytomową powieść
współczesną „Czas nieutracony" - opublikował arcyzabawny
„Autowywiad", który do dziś zachował tyle wdzięku, że zdał się

dalej.
Planeta ruszyła :& posad 1
runęła w przestwór. Po drodze mijaliśmy gwiazdy i planety. Z daleka wyglądały jak
jedne
pokrywki,
wirujące
oślepiały łwiatłem, inne ciemnością poraża~ serce głęboko.
w kłębki, w
Wirowały zbite

jeść

LEM

Autowywiad

będzie

Próbowałem

•I

jako

się
rozszerzającą
skakując,
stale przepaść.
na stałym gruncie,
Byłem
falować.
zaczynał
kt'r>ry
U chw~clłem się kurczowo konarów drzewa i patrzyłem, co

się pić.

Pasje

„Ponad mie.siqc spędzil i,nż.
Zygfryd Swierkowski z Pozna-

Usłyszałem

półmrok.

nował

sztucznego satelitę, robi się ciemno ł w zamieszaniu jeden ajent
do walizki śledczej spektograf z wiadomymi zadjęciami
zamiast pa<rasola ...
- Przepraszam na chwilę. Proszę mi wybaczyć, ale.„ nie mogę nadążyć za lotem pańskiej fantazji. W głowie mi slę trochę zakręciło„. Tak, już mi lepiej. To niesłychane, dop:awdy.
Pan mówił jeszcze o trzeciej powieści, prawda?
- Tak. To utwór młodzieżowy, dłuż.sza historia, obficie ilustrowana, o takim małvm chłopaczku, który morduje swoją rodzinę ...
- Morduje.„?
- No, tak. Pan z.daje się faktycznie nie dosłyszy? Wydaliśmy
priemian
na
Używając
wojnę natrętnej, nudnej dydaktyce.
czekoladek z cjankiem potasu, siekiery oraz tresowanego okularnika ...
- Bardzo. pana przepraszam, ale zdaje mi się, że o takich
dzieciach, które mordowały, już gdzieś pisano?
- O takich dzieciach może i pisano, ale nie o tym, które
jest bohaterem mojej powieści. To jest chłopczyk syntetyczny
proszę pana.
_, Syntetyczny?
- Tak plastykowy, dla bezdzietnych rodziców, z elektromóżdżkie'm tylko wyprod·ukowały go w ramach ubocznej produkcji Zakłady im. No·wotki i ma on pewien ~robny fele_r,
wskutek czego, zamiast kochać przybranych rodziców.. morduJ.e
ich. Mała omyłka w połączeniu lamp katodowych, meprawdaz.
- I co dalej z tym chłopcem, można spytać?
- Można spytać. Zdemaskowany, szuka ratunku w krótkim
.
.
spięciu, to jest w samobójstwie, chciałem powied~ieć.
- To szalenie ciek;awe. A co pan jeszcze robi poza pisaniem
tych oryginalnych książek, czy wolno postaw!ć ta~ie pytanie'.
- Wolno postawić. Epoka schematyzmu, móJ pame, w którei
wietnamskie dżungle lepiło się z tak zwanego papendekla, a
wkłada

- Czy dobrze sły'Szę?
- Nie wiem. Proszę sobie przetkać ucho. Na tym sztucznym satelicie miało być laboratorium atomowe, ale ten facet posmarował
inwestora i zrobiło się pewne przeróbki, tak aby przez spektrografy
Astona można było oglądać zdjęcia pornograficzne, automatyczną aparaturę przerobiło się na usługowe roboty erotyczne, a
w sto-sie atomowym, to pan sobie może
o tym, co się działd
już sam przeczytać, jak powieść wyjdzie„. Są tam jes1cze inne
udaje się na
wątki. Grupa operacyjna Ministerstwa Handlu
Księżyc pod pozorem otwarcia wzorcowej ekspozytury Cepelii,
a w rzeczywistości przerabiają grunt księżycowy na kamyczki
do zapalniczek i robią na tym miliony. Z upływem lat Księżyc
zmniejsza się i zachodzą pewne perturbacje wykryte przez obserwatorium w Kieleckiem, ale główny astronom nie podaje
ich do wiadomości, bo zootał zablatowany.
- Zabla ...
- Tak. Przedstawiciel Cepeli.i, wracając t Księżyca, wstępuje
na jedną małą radioaktywną do sztucznego satelity, bo mu po
drodze, i łapie tam własną żonę in flagranti z pewnym amerykańskim robotem, który łagodzi jego wściekłość obietnicą. że
wyprodukuje nadymany księżyc z gumy, odpowiednio pomalowany, który będzie imitował na niebie prawdziwy Księżyc.
Ten robot ma kochankę z wyższych sfer, przez którą nawiązuje
i
kontakt z marynarzami kosmicznej lini.i Gdynia - Mars
uzyskane dewizy
sprzedają z nimi cały Księżyc na złom. Za
satelitów z komfortem
budują sobie parę jednorodzinnych
(smyrny, ruleta, elektronowa rozpusta itp.). Nieszczęście chce.
nadymany
przekłuwa
zemstę
że mąż kochanki robota przez
księżyc, powietrze ucieka, guma się zapada i grozi skandal .Nasza milicja rusza natychmiast na miejsce wypadku, ale z podysponuje tylko dwukonną
wodu niskiego stanu motoryzacji
bryczką, bo motocykl jest w remoncie, a rakiety skreślono im
przez oszczędność. Po Drodze Mlecznej konie słabną i trzeba
z.robić postój na sztucznym satelicie.
- Tym jednorodzinnym?
- Nie, tym z domem schadzek. Jeden z milicjantów przez
omyłkę wchodzi do stosu atomowego, staje się śl0adkiem drastycznej sceny i wylatuje stamtąd w" najwyższym podnieceniu,
ale kierownik, ten gość z prywatnej inicjatfwy, tłumaczy mu,
że na tym właśnie polega rozbijanie jąder. Milicjant nie jest
fizykiem atomowym, więc bierze to za dobrą monetę, lecz w
tym momencie gumowa płach.ta, która spa.dla z nieba, nakrywa

ta epoka jest
w·ybrzeże a1tlantyckie kręciło się w Falenicy,
szczęśliwie za nami. Obecnie każdy film kręci się tam, gdzie

toczy jego akcja. Planuje się film o Monte Cassino - krę
ostatnio napisał
Włoszech. Kolega Stawiński
ciekawy scenariusz „Casalarga" o żywej akcji.„
- Tei we Włoszech?
- Jasne, a pan myślał, że w Radomskiem? Ma się też kręcić
moich „Astronautów". Czeka mnie w związku z tym służbowy
wyjazd ...
- Ha, ha, pan jest bardzo dowcipny!
- Ależ to nie żart. Jedziemy nie na Wenus, ale z.a granicę. Wyjaśniło się czynnikom, że aby odnaleźć miejsce na kuli
ziemskiej, nadające się do kręcenia filmu o innej planecie, musimy w sto osiemdziesiąt osób. plus odpowiednia ilość aut, objetrzech lat.
około
chać cały glob. Poszukiwania trwać mają
Gló\\·nymi punktami ich będą: Place Pigalle w Paryżu, 72 ulica \\' No\\·ym .Torku, dzielnice po towe M;:rrsylil ! Koptnhag·,
ponadto pewne rejony Londynu, Rzymu, Tokio, Sycylia, Casablanca, Afryka Centralna i Haiti.
- Haiti też?
- Tak, słynie z tancerek, ct:y z rumu, w tej chwili zapomniałem, ale mam to gdzieś zapiiane.
- A może powie mi pan, co będzie w Polsce za dziesięć lat?
- Pan mnie pyta jako pisarza fantastycznego czy jako ososię

cić go będą we

bę prywatną?

- No ... jako pisarza.
- Tak? Hm, cóż, będzie, proszę pana, szalony nadmiar aut
lodówek, diabli wiedza czego, higiena. porządek niesłychany,
plastykowe barwne domy prywatne, helikoptery, autostrady, a
wszystko jak w zegarku!
- A ... a jako "osoba prywatna - co mógłby pan powiPckieć?
- Uważam, mój panie, że to i niesmaczne, i nietaktowrie pua zres1ta cóż one kogo.
blikować treść prywatnych rozmów,
Pan jakoś tak patrzy - zapewne odczuwa pan z.męczern~? Rozmawiamy dość długo, istotnie. A może pan me ma już czasu,
co?
Wstaję szybko, pojąwszy dyskretną aluzję, ! dziękufąc wylewnie gospodarzowi, pędzę do redakcji, aby jak najszybciej pnz
dzielić się z Czytelnikami bogactwem wrażeń, wyniesionych
tak udanego wywiadu.
1957

· Pytanie, czy wnukowie dzisiejszych '20-tatków intPreso·Naliby się „kostką Rubika"?
Obyśmy większych zmartwień

nie mieli!
Ale mamy.

017fns::Pń,

o.E(la u1 idę w „Dz;/enniku Ł6dz
k\m" \ 0 kis kandydat na rodzime11,o sze}ka. A. co na to Tói.ne
wladz.e, klórych ohowiąz.kiP.m
jest stać · na st ra7.y naszego
jakim sa
wspólnego dohr;i.
wszelkie kopaliny?
Ktoś inny ma
wymagania:

skromniejsze

TeL.

kupię.

„Dżinsy

informuje czytelników „Ży~i:l.
7.e
Warszawy". licząc na to,
siedząc przy telefonie zamia<t
wyklócar
biegać po sklepach,
się z C'kspedientkami. mierzyć
i wrócić do domu z niczym,
dostanie upragnione spodnie.
„Żyda
W tymże n11mPrze
Warszawy" ktoś inny prezPntuje bardziej skomplikowane wymagania i... gusta:

bialą,

długości

wannę

.,Kupię

150 do

160 cm

brqzowq

od
lub

tel. .„"

Czego to ludzie nie poszukuCzego niP chcieliby kupić?

ją?

zapytała

PPwien

mnie żona w progu. Przylecieli Marsjanie.
- Ale gdzie byłeś tak dłu
go?
- Nie wiem.

kupię

szu'.>
... Biuro
Piotrkowska 96"

,.ZDECYDOW ANTE

naftowy. Oferty

warszawiak

pragnie

kupić:

,.Przerlwni•>nny

f:Jto-

aparat

grafi.rzny„."

BAR BA RP
JANKE-BIANEK

Inny:
„HULAJIVO"":Ę

-

Jrnpię.

Tel.."

SzProkiPj drogi I
N:oisi reprezentacyini hokeiści
jakby się można hyło domypowinni pasjonować ;1ę
ślać przPdP wszystkim grą w hokPz „Prz.Pgladu
jct ,Jak wynika
Sportowego" jest inaczej Wr"<bez sukcesow
cając z Austrii
?.e
niespodziewanie,
odkryli
sprzedaje się tam alkohol. .. oez
powodu
kartek. Z tego leż
„nadzieja naszej reprezentac11jDro:d,
obrony, Czeslaw
ne3
mial jcszrze trudnosn z doJściem do pociqqu na dworcu 11:
Wiednm··. Inni widac tez, ..,.,_
HokPJa
wiem Polski Związek
na Lodzie postanowił uchronić
młodych hokeistów przed niebezpieczeńsl wami wynikającymi
z poznawania świata i ograniczyć ich zagranicznP wyiazrly
Slusznie! Lepiej niech s:ę
uczą dobrze grać w hokeja n:i.
lodzie. Tym pndobno też s11;
-

·TULI KUPFERBERG

Tęsknota
Była raz sobie bomba atom~
wa, która chciała być kulą karabinową.

-

pytały

Dlaczego -

bomby

atomowe

ja inne
zamia~t

wiPlk11
jesteś
że
cies1yć się.
chcesz hyĆ'
atomową .
.bombą
kulka karabinową?
- PoniPważ odczuwam brak
osobistego k.onraktu z ludźmi westch.nęla bomba.
Przełożył

z angielskiego

•

LECJl JĘCZMYK
(Z almanachu „Kroki w nieznane"

„Iskry'', Warszawa 1973)
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ODGŁOSY

można pasjonO\~·ać.
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\

trzeba

będzie

Lewym okiem

Stare
przyslo•
Wl8

Czytelnik
„PolLtyki'', pan
Henryk Jędryczka z Powania,
skarży się na łamach tego pisma Il4l k,rzywdę, jaika dzieje
się ludziom nie korzystającym
z centralnego ogrzewania. Opłata za CO
wynosi
obecme
5,5 z.ł. za 1 m kw miesi.kania,
a faiktya.n~ koszt sięga podoł>·

no 30 zł. Tak więc państwo dop!a,ca wiele miiliairdów złO<tyich
tym co mają cerutralne, a nie
dopła•ca tym co nie mają, podatki zaś pładimy ws•z.yscy po

Tylko że w dalszym ciągu
swego listu szanowny czytelnik
„Polityki" puszcza się na uogólnienia i coś w tym zaczyna
pobrzmiewać
niepokojąco. Na
przykład pisze tak:

zresztą

To możliwe, ze
opłata z.a
pobyt w S7lpitalu spowodowałaby
nieopłacalność
leczenia
szpitalnego osób starszyich. To
leczeniie jes.t w ogóle nieopła
calne, nie tyLko miejsca
w
s7lpitalu, ale i leków s•Zlkoda.
Najbardziej 0tpłacalna by.l aby
eutanazja.
Zresztą
wiprowadzenie opłat za pobY.1; miałoby
tylko ten s.kuteik, że w s.z pitalach 1.1nala7iłyby się starsze osoby o dużych emeryturach a
nie o dużych diolegliwoś-ciach.
A co mobić, żeby było odwrotnie? Ano - :z.robić coś, żeby
nie podatki, tylil«> komisje lekarskie działały spraiwie<lliwie
A do tego znowu potrzeba odnowy moralnej, bo sprawiedliwość to też pojęcie
moralne,
nie - fiskaLne.
Nigdy nie załatwimy wszystkiego przez arytmetykę. Lepiej
me sięgać po nią z myślą o
utopijnej, absolutnej sprawie„
dliwoścL Summum ius SIUIDma iniu~ia, czyli
na}bardlz.i.ej
wymyślna
sprawie<lliwość
i
równość może się okazać największą
niesprawiedldwością.
To powiedział dwa tysiące lat
temu Cycero i dodał: „jak powiada stare przysł01Wie ... "

Wł..ODZłMIE\RZ

KRZEMl~SKI
(ćWfłSK)

rÓW\110.

Ostatecznie mógłbym si~ z
takim rozumowaniem :zgodzić,
chociaż sam
jestem właśnie
jednym z uprzywilejowainych.
Co prawda w moim mieszkaniu połowa kaloryferów jest
przeważnie
z.ak:.ręconych,
bo
nie lubimy spać w przegrzanej
atmosferze. Powinienem więc
- gwoli idealnej sprawiedliwości płacić polowę
taksy.
Może ideałem byłby system amerykański, gdzie ciepło włą
czane jest z.a wrzuceniem monety do odpowiedniego automatu w każdym pokoju. Już
nawet widzę oczami duS'ZY jak
moi sprytni rodacy wrzucają
zamiast monet guziki, obluzowują jakieś sprężynki, tu docisną,
tam rozkręcą i grzeją się za
darmo. Ale może doczekamy roy lub nasze prarwnuki
czasu
prawdziwej
odinowy:
mor al n ej, może takie automaty będą możliwe i wówcza·s
niechby
wymierzały
spr a wiedli w ość panu Jędryczce.
Mógłbym się z tym zgodzić.

dać

im rekomniepomiernie
trudną do sprawiedliwego wyliczenia. Wtedy wzxos·ną koszty
tych wyrobów, które orwi miesz
kańcy Lodz.i wytwarzają. Wtedy ci, co nie jeżdżą tramwajami, a zwałszoza ci spoza Ło
dQ:i, będą musieli drożej kupować wyroby
miejskie. Kółko
się zamkinie, a praktycmie się
n!<? zamkinie, tylko narobi po
drodze sporo nowych, po:riornych niesprawiedliwości.
pensatę,

•

•
I

tradyeja

niesprawiedtiwości
również w
szeregu
przypadków, między

innych
innymi bardzo
jaskrawo w
przypadku
mieszkań
kwaterunkowych, komunikacji miejskiej itp .. „ Proponuję wprowadzić oplaty w szpitalach i sa'r1atoriar:h (za sam pobyt, z wyłączeniem

kosztów leczenia przyp. mój). Skończylaby się

oplacalność
wyjeż
dżania do sanatorium na wczasy, i odciążyloby to szpitale od
Łicznej grupy
starszych osób,

wówczas

które co prawda wymagają systematycznej opieki zdrowotnej, lecz nie leczenia szpitalnego".

Powiadam: bairdzo niepokojąco to dla
mnie brzmi. Na
przykład
„jaskrawa niesprawiedliwość w
przypadku komunikacji miejskiej" To prawda, że tramwaje są tanie i
każdemu Łodzianinowi państwo
dopłaca trzy razy tyle do każ
dego biletu, a równie dobremu Polakowi, ale mieszkają
cemu w Górkach Dolnych, nie
dopłaca nic. Ale
prawda terż,
że
j e żeli
mieszkaniec Górek
De>lnych ma samo.chód, to może nim jeździć i jeździ - po
wszystki eh drogach i mostach
Rzeczypospolitej. zbudowanych
za o~romne setki miliardów. a
~a nie .. ~żdżę i do zużycia tych
dróg się nie przyczyniam.

Żeby pojechać na tydzień do
Zak opanego. muszę przez cały
r ok ciułać grosz do grosz.a z poprawką na wskaźnik inflacyjny. A górale mieszkają t:>m
cały rok i nie tylko z.a to nie
płacą, ale
jeszcze ciągną ile
się da z nas. mieszkańców nizin. Czy to sprawiedliwe?
Można
opłaty za

oczywiście

podnieść

tramwaj tak, żeby
nikt nie dopłacał do biletu.
Wtedy będą pokrzywdzeni ci.
co mają daleko do pracy, albo

N~

już

· „Lucusia spowijala mgla tajemnicy i ważności. Różni Łu
dzie, znajomi, •viedzieŁi o tym
mniej lub więcej, aŁe wszy s t k o wiedzieli tytko niektórzy (. .. )
Lucuś nie lubił rosołu na koś
ciach cielęcych i ustroju. Lucuś jest bohaterem. Zdarza się
że przychodzi do domu rozpromieniony, milczący, aŁe domowi wiedzą, że gdyby mógł i
chciał, to miałby wieŁe do powiedzenia. Wieczorem żona pyta go nieśmialo, z nie tajonym podziwem:
-

Znów?.„

Lucuś
się

ga
-

kiwa głową i przecią
w ramionach („.).

Gdzie?„. -

żona,

przejęta

daŁej

zapytuje
własnym

zuch-

walstwem.
On wstaje, podchodzi do
drzwi, otwiera je naglym ruchem i sprawdza, czy nikt nie
podsluchuje. Sprawdza także
rolety na oknach. Odpowiada
ściszonym głosem:

-

Tam, gdzie zwykle„.

- Ty.. - powiada żona. W
tym słowie jest wszystko".

Bliscy niepokoją się o naszego bohatera, ale ten :}est ostrożny, kluczy, zmienia charakter pisma i nie rezygnuje.
„Aż

pewnego zimowego dnia,
zmierzal ku zwyklemu
poŁu bitwy, przystanął i zamarl. Drzwi publicznego szaletu byly zamkniete.
A
na
nich, w poprzek, widniał brutalny napis kredą, niewątpli
wie uczyniony ręką siepacza:
·REMONT („.) Postanowił jednak walczyć nadaŁ. Poszedł na
dworzec kolejowy. Ale wlaśnie
z peronu wychodzila kompania
żołnierzy i wieŁu z nich skie1'owało się tam, gdzie i Lucuś.
W Lucusiu zrodzilo się podejrzenie. A więc nie tyŁko użyli zdra
dzieckiego chwytu REMON'1',
aŁe wprowadzają stan wyjąt
kowy („.) Nie, Lucuś jest zbyt
przebiegly, Lucuś poznal się na
tym. Tak Ltteusia nie Ufezmą".
kiedy

dziewając się, że wszystkie pozostałe obiekty w miasteczku
zostały już obsadzone, wsiada
do pociągu i dojeżdża do najbliższej wioski.

„Dobrnąwszy do pie·rwszego
domu, zapytai o ubikację.

-

Czego? -

zdziwiono się

My, panie chodzimy do lasu... W zagajniku było już
mroczno. - Tym lepiej - pomyślał Lucuś.
Wszedł w sam
śr_odek krzaków i napisal patykiem na śniegu:
» General
Franco wam pokaże '"
czoru długo stał przed Łustrem
sprawdzając, C?Y do jego ra~
mion nadawcilyby
się
orŁe
skrzydła".

Opowiadanie Sławomira Mronosi tytuł „Ostatni husarz". Rzeczywiście, ten kosmopolita i prześmiewca nie
uszanuje niczego, zszarga i wykpi każdą tradycję, wykorzyTrudno dziś dociec jak dłu- · stując przy tym prześwietne
dzieje ol'ęża polskiego.
go istnieje u nas tradycja pisania kredą na płocie. Moż
Tymczasem
zamalowano
na, co najwyżej, hipotetycznie
wszelkie napisy. Podchody jakdomniemywać, że od czasu kieby się skończyły. Inwencję
dy pojawiły się pierwsze pło
skierowano w inne rejony.
ty i to wokół domostw, któWszak Wielkanoc i czas na pirych mieszkańcy jako tako osanki.
panowali sztukę stawiania liter, albo od czasu, kiedy doAby być całkowicie w zgostrzeżono w kredzie jej cywidzie z faktami muszę dodać,
lizacyjne możliwości, ukształ
że jeden napis został i jakoś
tował się taki właśnie obyczaj
nikt nie kwapi się, aby z nim
-powiadamiania bliźnich o swow~.lczyć. Otóż na szybie „moich uczuciach i emocjach.
jego" urzędu telekomunikacyjnego po dziś dzień widnieje
Pisanie kredą na płocie moż
taka oto enuncjacja: „Gópia
na uznać za przejaw pierwpoczta" - rozpisana błękitną
szych fascynacji ekspresyjnymi
nitro. I dobrze - myślę sobie
szansami alfabetu - stąd czę- solidaryzując się bez reszty
• ste błędy w takich komunikaz autorem. I ja wielokrotnie
tach oraz niezdecydowanie co
wychodziłem z tej poczty nieźle
do form ortograficznych niezdesperowany. Moie zatem paktórych słówek.
A także z.a
nie, gdy dojrzą ów napis zza
przejaw dziecięcych porywów
przysłoniętych okienek, zrobią
serca, które nieśmiało jeszcze
jakiś urzędniczy rachunek suacz publicznie wyjawia, że oto
mienia?
dosięgnęła je strzała Amora.
żka

Obyczaj trudno zmienić. Dlatego też RSM „Bawełna" obstawiła wszystkie widzewskowschodnie piaskownice stelażami z pomalowanymi na czarno tablicami. Do momentu,
kied:· nie pokryły się one rysunkami i napisami o „głupiej
Helce", mozolnie kaligrafowanymi przez dzieciarnię, widzewiacy traktowali owe tablice
jako wymyślne wiatrochrony
albo inne wiaty. Dziec; widocznie je!Jt więcej. niż tablic, 2
i potrzeba ekspresji musi być
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Spojrzenie
znad
szachownicy

głos Mrożkowi:

Wrócił do domu. Tego wie-

„Zjawisko
występuje

zasługuje na oddzielną,
zaszczytną wzmiankę.
Między Tamerlanem a Putramentem zdarzyło się w świe

Pojawili się i inni. Im kreda
nie wystarcza. Ale pora oddal

Co robi nasi. bohater? Spo-

Mrożek

sarza

ogromna, bo kredowych pisany wciąt przybywa

Z obawy aby nie popaść w
narzekanie typu „a nasz pan
konduktor krzywo bilet przeciął" kończę ten felieton i zastanawiam się: kto go napisał? Ja? Mrożek? (toutes propo.,.tions gardees!). Czy też ży
cie? A ponieważ ono często bywa określane opinią: „jak z
Mrożk!l",
odpowiedź pozostawiam czytelnikom.

GRZEGORZ GAZDA

; • , :':/'

t.

--.„' ..

Wykład

•
1naog11•
racyJDJ

dla
słabiej

wyedu-

głębi
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Proszę
obawiać,

się
doprawdy nie
nawet najpilniejszy
czytelnuk tych felietonów nie
zostanie ani Laskerem, ani
Capablanką, którzy tak bardzo musieli się męczyć w meczach o mistrzostwo świata, do
tego
potrzebny jest bowiem
również talent, a talony na
t~lent wydawane są w zupeł
n~e mnym resorcie. Co więcej .
.i;1e. będ~ nawet nikogo nudził
cw1czemami z matowania samotnego króla skoczkiem i
gońcem, który to egzamin zaraz po urodzeniu zdaje dziś
każdy przystosowany do gry
w szachy komputer (a jeżeli
me zda zostaje oddelegowany
do mniej poważnych zajęć, np.
do rob1ema w Polsce bilansu
energetycznego, czego radosne
s~utki. ~dczuwamy do dzisiaj}.
N1emmeJ, o co wcale nie tak
~atw?, musimy
się
przec i eż
Jakos_ porozumiewać, gdybyś
cie '>'.".1ęc zechcieli państwo przyswo1c parę szachowych terminów, a także wysłuchać kilku
sędziwych, jakże jednak pouczających anegdot byłoby
nam wzajemnie znacznie łat
wiej.
Szachy były w swoim zaraniu grą wojenną, odwzorciwan_iem bitwy dwóch równych
siłami armii, wywodzą się zaś
niemal na pewno z indyjskiego
cza~r~ngu
· ukształtowanego
gdz1"s w IV-V stuleciu naszej
ery, choć pierwsze wzmianki
pisane pochodzą dopiero z koń
ca VI wiieku. Istnieją i inne
możliwe rodowody, w tym chiń
ski, jak również przypuszczenie, że chińskie i indyjskie
pra-szachy miały wspólnego
pra-pra-ojca, którego jednak
ru.e udało się ustalić, co daje
- nieprawdaż - pewną nadzieję, że uda się jednak w
całą tę spr a wę wmanewrować
kosmitów ... Tak, siak czy owak
cza+rang zaczął sobie wędrować
kilkoma przynajmniej ścieżka
mi, z których jedna biegła poprzez Sred.nią Azję, AzerbejTadżykistan,

musi być skupiony na jednym
punkcie i gdy tyŁko wyłom
zostanie dokonany, równowaga
zostaje zlamana - reszta jest
już bez znaczenia".

Niestety cesarz nie

kowanyeh

dżan,

cie szachów jeszcze to a owo,
choćby wspomniana już przed
tygodniem, ciągnąca się qo
XVI stulecia wielka reforma
gry, która pozwoliła zdynamizować przebieg walkd, zatrzymując
się
równocześnie
na
trudnym do wyważenia progu
komplikacji; jest to jednak temat tak złożony, że odłożymy
go przynajmniej do drugiego
semestru. Dziś natomiast zajmiemy się już jednym tylko
niepozornym z postury czło
wieczkiem, niejakim Napoleonem Bonaparte.
·Napoleon był szachistą miernym, lubił jednak wygrywać
i - co zabawne - zwłaszcza
od czasu gdy z porucznika arty letii tr'awiącego dnie w słyn
nej Cafe de la Regence wyawansował się na cesarza, wedle zgodnych świadectw współ
czesnych wygrywał nader czę
sto. Można by mniemać, że z
latami podciągnął się w grze,
zwłaszcza że wygłosił był jedno zdanie, które dziś również
wraz ze stosownymi przykła
dami można śmiało zamieszczać
w każdym szachowym
podręczniku. Brzmi ono: „Ogień

Gruzję,

Chanat Chazarski aż na Ruś
Kijowską, co potwierdza chociażby fakt, że bohaterowie bylin Ilja Muromiec czy Sadko
byli ponoć wybornymi szachistami.
Inna, całkiem niezależna drogą, wiodła poprzez Persję, kraje podbite przez Arabów (którzy przemianowali grę na szantranż, wzbogacając ją nowymi
pomysłami) do Hiszpanii, Portuga1ii, a nieco
później
do
Francji i Włoch. za' protektora szachów - choć nie jest to
t:ik zupełnie pewne - uchodzi
Karol Wielki, który miał otrzymać piękny komplet kunsztownie zdobionych figur w darze
od samego Harun-ar-Raszida,
grywali w szachy CzyngisChan i Tamerlan, zaś z mę
żów współczesnych że przesk. -ymy niedbale '"lrzez pare
stuleci - do zapalonych graczy zalicza się Jerzy Putrament, który przez czas jakiś
sprawowa.ł nawet funkcję prezesa Polskdego Związku Szachowego. Gdy było trzeba - jak
opowiadali mi koledzy z tegoż
zarządu
Putrament
szedł gdzie trzeba i krzyczał
jak trzeba, przeważnie owoc.nie zresztą, co w biografii pi-

własnej

myśli,

chwycił
odnosząc

tylko do sztuki prowadzenia wojny, w szachy grał nadal licho, miał jednak, do czasu przynajmniej, na tyle pomyślunku, że wybierał na
polu bitwy również - najchęt
niej przeciwników jeszcze słab
szych, w przypadku szachów
związanych ponadto ze sobą
rodzinnie bądź służbowo, stąd
do jego ulubionych partnerów
należeli
cesarzowa Józefina,
szwagier Murat, brat Ludwik
i marszałek Ney, zaś na wyspie świętej Heleny - wierny
generał Bertrand.
Znamy jednak partię, a nawet dysponujemy jej zapisem,
którą
Napoleon
sromotnie
przegrał, mimo iż był wówczas
w pełni sławy i trząsł całą
Europą. Zdarzyło się to w roku 1809 w zamku Schoenbrunn
pod Wiedniem, gdzie cesarz zagrał
łaskawie
z „Turkiem"
Kempelena, pomysłowym acz
opartym na oszustwie automacie, w którym ukrywał się ży
wy i oczywiście silny szachista. Napoleon nie pojął jednak przestrogi, nie zrozumiał,
że co innego ogrywać rodzinę
bądź bijać Austriaków, a co
innego mierzyć się z mocnym
partnerem, bądź wojować naprawdę w dalekim, ogromnym,
a do tego mroźnym kraju. Wybrał się tedy pod Moskwę i
tak zaczął się koniec jego świe
tnej kariery.

tów dla klubów z.agranicznycb.
Górntk Zabrze na przykład stał
się kopa1nią talentów dla Fortuny z Duesseldorfu. A nie jest
to przypadek odosobniony.
borykają się z trudzawody są nudne. Coraz mniej ludzi na nie przychodzi, w kasach klubowych same
długi. Szuka się więc różnych
„pozasportowych"
sposobów
zgarniania gotówki. Piast Gliwice
przeprowadził
podczas
drugoligowego meczu w piłk~

Kluby

nościami,

nożną„. loterię fantową. Można
było wygrać królika, a
nawet
- jak kto miał szczęście
koguta. Jak główną nagrodą

fai!:towej loterii - jak to drzewiej bywało - będzie pros.ię,
na stadionie IDQgą być tłumy.
Tylko co to będzie miało wspólnego ze sportem?
Trudności mamy rtie tylko
my. Jak donosi prasa konflikt

brytyjsko-argentyński
spowodować zakłócenia

bieg.u

Mistrzostw

może

w przeSw1ata w

piłce nożnej, jakie już niedługo
mają się
odbyć w
Hiszpanii.
Jeśli do tego czasu konflikt atrgentyńsko-brytyjski nie zosta·nie pokojowo załatwiooy, a nie
wiem1 czy · na tie wygląda, ~o
zespoły Anglii, Szkocji i Irlandii mogą nie wziąć udziału w

Espanie 82. A to już byłby eał
kowity klops. Te pozornie dalekie kłopoty dotykają i ·nas,
bowiem nasi piłkarze też mają
grać w Hiszpanii i kibice wiażą z tym niejakie nadzieje. j·a
wolę być ostrożna z tymi nadziejami, widzę przecież, Jak
naszym fatalnie układają sie
mecze
lrontTolne z dobrymi
przeciwnikami. Nikt . jakoś dla
nas nie ma czasu, a bez takich
sprawdzianów
możemy
znów
nie wyjść z formą na właściwy
moment, czyli na same mistrzostwa.
W

siedemdziesiątych

latach

o sile naszego sportu decyduje sport wyczynowy, a najlepszym tego
sprawdzianem są zawody mię
dzynarodowe. Przywykliśmy, Żt>
sukcesy odnoszone na z.agiianicznych boiskach dobrze świad..i
czą o tym, co dzieje się w krajowych klubach, ale wróbelki
na dachach całej niemal Pol~ki
ćwierkały, że w krajowych klubach dzieje się źle, że funkcjo ·
nują lewe konta, że kupuje się
mecze, nie prowadzi się wła~
ciwej pracy szkoleniowej, ze
zdarzają
się konflikty
między
zawodnikami a trenerami. w
których z zasady przegrywaj;l
trenerzy, że ci ostatni wędrują
od klubu do klubu, nigdzie nie
mog11c zagrzać na dłużej miej- •
sca. Wiadomo było, że jest kilku trenerów dyżurnych. których
ściąga
się
w sytuacji, kiedy
drużynę
trzeba wyciągnąć z
dna, a gdy to zrobią, żegna
się ich pod
byle pretekstem.
Pisałam
zresztą o tym wieloprzywykliśmy, że

kroć.

Skutki tego

stanu

dopiero

dziś możemy dostrzec w całej
okazałości.
Młodzież do spo.rtu
się nie garnie, ma inne· zainte~

Sport

Obyśmy

zdrowi
byli!
Pisanie
czymś

dziś o sporcie nie jP.st
najłatwiejszym,
bo i

sport, jak wszystkie inne dz.iP.dz.iny życia, znalazł się w stanie ostrego kryzysu. Talentów
sportowych nie brakuje, ale samym talentem dziś sukcesów
się nie osiąga, potrzeba jeszc1.e
sprzętu, warunków do treningu,
zagranicznych wyjazdów. Temu
i owemu to się udaje. Janusz
Peciak trenuje w San Antonio
w stanie Te15sas w USA, ale on
już jest uznanym mistrzem i
każdy
go chętnie przygarnie,
nawet na stale.
Na stałe · za granicę wybiera
coraz więcej młodych sportowców. Nasze kluby sportowe,
cierpiące obecnie na chroniczny
brak dotacji, a więc i gotówki,
stały się mimo to, a może właś
nie dlatego, wylęgarnią talcnsię

resowania, chętniej wybraliby
się „na saksy" ,aby się dorobić.
Grzegorz Krzemiński w „Przeglądzie Spo~towym" narzeka, że
co starsi zawodnicy judo powinni już pójść na emerytur~.
ale zrobić im tego nie wolno,
bo... nie ma następców. W innych dziedzinach sportu też · ni~
jest lepiej.
Mogłabym w tym miejscu napisać: „a nie pisałam", ale tego
me zrobię, bo ani to dla mnie

satysfakcja, ani
jakik-Oilw1ek
tego. A · sprawa jest
Opowiadano mi, że
zaraz po wojnie, jak i w latach
późniejszych,
na
przełomie
czterdziestych i pięćdziesiątych,
kiedy też było ciężko i kto wie.
czy nie ciężej niż dziś, to akurat
wtedy zaczęto rozwijać sport
masowy. Organizowano biegi,
marszo-biegi, spartakiady. Biegał, skakał, kto mógł,
rzucano
tym i owym, sprzętu najlepszeg.o też nie było, ale chodziło c
coś więcej niż wyniki i sukcesy. Chodziło o zdrowie naorodu.
I to się udało. Bobudz.ono mło
dych i starych do sportowego
wysiłku, do sportowej rywalizacji. Później stawało się nam
coraz lepiej, rosły aspiracje,
chcieliśmy sukcesów
na riewnątrz,
mniej interesując si~
tym, co w sporcie działo ~ii:
pożytek z
poważna.

wewnątrz.

Cz.y dz.iś uda się odrodzić
sport masowy i zadbać o nasz.e
wspólne
zdrowie, a zdrowie
młodego poko1enia sz.czeg6lnie?
Sceptycy mówią, że wówczas
było łatwiej, bo wówczas nie
było telewizji. Czy mają rację?

BOGDA MAD EJ
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Spod zakazów, s·pod narzuconego wern~u
oficjalnych pojęć, co jest, a co nie jest w danej
epoce obyczajne, wyziera jednak zaciekawienie,
właśnie uznanie dla cielesności. Wiąże się to z
przewagą natur 7Jll1)"5łowych, dostrzegających
pr:r.ede wszystkim walory zewnętrzne, somatyczne. Należy także pamiętać, te piękno świata
widziano wtedy nie w przyrodzie, krajobrazie,
lecz przede W!lzystkim w człowieku, w jego „oprawie", jaką stanowiły szaty, klejnoty, broń
czy nawet jarmarczne ozdoby. Ciało stanowiło
niejaiko bazę, którl\ motna było zdobić i eksponować. DQpiero na niej wyrastał świat pojęć
moralnych, uczuć. <'.'>wcześni dobrze sobie zdawaU eiprawę 1 tej tr01i (... )
Szc~gólnie ważna była uroda i ciało kobiece,
'.ako ie w kiulturze staropolskiej - podobnie
ja.k nam Wi!Pólczesnej, a w przeciwieńsitwie do
ciało męskie nie bywało przedmiohelleńskiej tem adoracji.. U na.li wy,sQko premiowano nieczy lnawieścią urodę, opi<tWaną „gładkość"
czej krasę. Mimo prqpagandy moralisityczno-religijnej . ciało kobiece w dobie Baroku jest nie
tylko dostrzegane, lecz, rzekłbym, ·nawet eksponowane w kulturze i życiu towarzyski,m. Ludzie, niepomni duchówych przestróg, wręcz. delektują się „ciałkiem", „ciałeczJkiem", „przyJemnymi dołeczkami" niewieścimi.-Piszą o nim zmysłowo, ba, lubieżnie, są pod tym względem chyba bardziej wrażliwi czy zafascynowani niż,
wbrew pozorom, generacje naszych czasów
przyzwyczajone już do nagości, ukazywanej publiczn·ie m.~n. w sztuce, filma.c h, no i na platach. Jeszcze zresztą śmielej wypowiadano się na
ten temat w czasach Rokoka, a także dobie sentymentalizmu, o czym nadmieniałem. Przez cały omawiany okres dziejowy nikt też nie kwestionował faktycznej roli urody Na pierwszym
miejscu pośród niewieścich walorów stawiał je
nawet ksiądz Wujek, pisząc: „Trzy klejnoty miewa białogłowa: urodę albo gładkość, czystość a
dobrl\ sławti". Z przysłowiowym przymrużeniem
oka przytaczano słowa Platona, że „wdzittczn1ej1zą jest cnota w pięknym ciele" („.)

Oceny i gusta uległy zmianom. Nim pnejdę
do meritum, zamieszczę Imllta uwag wstępnych,
dotyczących kanonów i kryteriów w innych
czasach i kręgach kulturowych.
epoka, jak również cywilizacja, posiada swój standard typów kobiecych uznawanych
za piękne, kanony piękna fizycznego ulegały
jednak ciągłej zmianie. W zależności od mody
preferowano głowę, bius~, figurę pełną lub linię
sportową. Dość przypomnieć, że tak zwana „Wenus z Willendorfu" - figurka z okresu paleolitu, prezentuję przesadnie podkreślone cechy
aeksualne, obfite piersi, szerokie •biodra, linia
tu więcej niż pełna! W sztuce greckiej i rzymskiej obowiązywał kanon harmonii kształtów,
bez· nadmiernego akcentowania cech seksualnych. Afrodyty helleńskie charakteryzują się
wszakże zdecydowanie pełniejszą linią niźli żur
nalowe piękności naszych czasów. W Renesansie wrócono do tych kanonów, Barok lansował
jeszcze pełniejsze linie, piękności Rubensa aż
szokują bujnością kształtów, szczególnie jeśli
chodzi o biodra. Dzisiaj, w sylwetce kobiec'!j
preferuje się bez wątpienia głowę, nogi, ewentualnie tak zwaną linię sportową, ale w pri.eKażda

szłości różnie bywało.

Przegląd zacznę od włosów. Uważano je za
bardrn ważny element niewieściej urody. Dotyczyło to zarówno ich barwy, gęstości, długości
jak i połysku. Według kanonów urody kobie.:ej
Odrodzenia i Baroku winny być długie, rozpuszczone, spływające na ramiona. Ideał piękności
XVI-XVII w. stanowiły blondynki. Być może,
pod wpływem Italii, gdzie blondynki są szczególnie cenione, gdyż jest ich mało. Piękna dziewczyna z naszych listowników nosi „złotą wło
sów koronę". Jan Andrzej Morsztyn podziwiał
włosy „długie, żółtawe, miękuchne do tego".
Wacław Potocki przyrównywał je do koloru
bursztynu. Długie, jasne włosy spotykamy u
dziewcząt w pieśniach ludowych.
Pięknowłosa blondynka stanowiła ideał literacki, który oddziaływał wszakże silnie na gusta codzienne. Ponieważ nie wszystkie niewiasty były blondynkami i nie wszystkie posiadały gęste włosy, szukały więc pomocy w sztuce.
Poradniki i zielniki szeroko informowały o sposobach, przy pomocy których osiągano jasny
kolor włosów. Służyły dO' tego celu roślinne preparaty, ro.in. maście zawierające korzeń celidonii, kmin i inne dodatki. Istniał pogląd, źe
bujność włosów uzyskuje się przez mycie w wodzie deszczowej, a nawet zwilżanie ich„. pomyjami. Gdy nie pomagały te wszystkie sposoby,
uciekano się do „sztukowania" fryzur: dołącza
no przemyślnie warkocze z innych włosów. Do
końca XVII w. panny wszystkich stanów nosiły
długię warkocze. W końcu tego stulecia szlachcianki zarzucają wszakże ten zwyczaj i wię
kszość z nich nosi krótkie włosy. Za !eh przykładem poszła też część mieszczek. Wprowadzenie peruk zmniejszyło znaczenie posiadania wła
snych, pięknych włosów, niemniej elegantki rokokowe szczyciły się naturalnymi.

MilośC

staropolska

Prezentowa·ne dzi· ś fragmenty kslązkl ZBIGN IEWA KUCH O WICZA
pochodzą z rozdziału noszącego tytuł: „ROLA URODY I CIAŁA„
1

Przez oczy wstydliwe
Miłość zakryta iądze nam chwyta,
Ognie miecie żywe„.

Z oczu heroiny Wespazjana Kochowskiego
bije promień „wskroś dyjamentowy". Ceniono bystrość oczu, dostrzegano, 1ż mogą być także na
pół zdradliwe". Rokokowi znawcy życzyli s~bie
widzieć u wymarzonej kobietki „oczy duże, ży
we, czarne, miłe, lubieżne, figlarne". O roli
wzroku w miłości informowały nawet pisma religijne: w tłumaczonym żywocie św. Wincentego pouczano, iż ten święty trzymał straż nad
swoimi oczami, „których nigdy nie śmiał wlepić w twarz niewieścią, nie dufając najmniej
swojej cnocie ani zgrzybiałym latom, wiedząc,
że przez oczy pospolicie wdzierać się zwykły do
serca ludzkiego szkodliwe imag:nacyje i afekty" („.)
Kanony piękności wymagały gładkiej, białej
cery. „Białe ramiona '', „białość" panien opiewali poeci. Cerę cjemną, a jeszcze do tego opaloną, uważano za brzydką, gminną. Gorliwie stosowano wtedy rozmaite środki, które zapewniały właśnie ten walor. Zielniki wielokrotnie informowały, ze taki czy inny odwar „piegi z
twarzy „. zmazy wszelkie, plamy i szkaradnoś
ci spędza i ściera". To wszakże nie wystarczało, idealna piękność winna posiadać twarz o
odcieniu jasnym, liliowym, z tym, 7.e koniecZJ;e
twarz miała być „jak róża".
były rumieńce;
Jeszcze w czasach Rokoka wymagano, by pięk
ność była „na twarzy z róźą lilija". Pon i eważ
niewiele niewiast mogło poszczycić się posiadaniem takiego zestawu kolorów, uciekano się
znów do pomocy sztuki. Biedniejsze niewiasty
po prostu szczypały się w policzki, by uzyskać
ów różowy odciel'l, elegantki korzystały zaś z
bielidła, później pudru, a także stosowały tzw.
preparowano z rozmaity•·h
barwiczkę, którą
korzeni, saletr.y, miodu, koziego mleka i innych
ingrediencji.
Panowie nie byli tym zachwyceni. Podz1w1ali
policzków, woleli jednak. aby rumm1ce
naturalne. Znano też fortele, przy pomocy których dawało się sp rawdzi ć, która z ni
wiast jP.st naróżowana.
krasę
były

0 -

pani winna posiadać niewielki, prosty,
nos. Jan Kochanowski chc1;:1ł go widzieć „jako sznur upleciony". Podobał.V i<lę Jednak także profile nieco orle. Nos z niewielkim
garbkiem posiadała ukochana Zygmunta Auęu
sta, mniej kształtny. zadarty, przypadł Annie
Orzelskiej. Izabela Czartoryska pisała o sobie,
że posiada „nos ani brzydki. ani piękny; musiał być takim, jakim jest, dla dopełnienia rysów moich".
Piękna
kształtny

Wielką
wyglądu

wagę przywiązywano do kształtu i
Miały być niewielkie,· lecz pełne ,
wabiące do pocałunku. Jan Kochanim Wacław Potocki podziwiali war-

ust.

czerwone,
nowski, za
gi „koralowe", Jan Andrzej Morsztyn z kolei
„rubinowe", Trembecki opiewał ,.usta świeże".
Portrety świadczą iż ładnie wykrojone usta poz
siadała m.in. Marysieńka Sobieska i Zofia
Czartoryskich Zamoyska. Przygl::idający się portretowi Ann:v Onelskiej zauwa7.ają, że uroku tPj
„ślicznej twarzy qodają usta o uśmieahu trqchę
przekornym . a fii:!larnym". Ładny uśmiech posiadała słynna Julia Potocka.
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Życzono sobie, by usta kryły równe, białe zę
by. We wzorach listowników podziwiano „przesliczne zęby śnieżnej białości''. „ząbki z kości
u;ta
opisywał
słoniowej". Jan Kqchanowski
„pereł pełne", inni poeci opisywali zęby „perłowe", „czyste". O Zofii Greczynce pisano, iż
ma piękne usta, w których „błyszczą dwa rzędy
ślicznych ząbków".

Zwracano uwagę także na szyję. Według Kochanowskiego miała być „pełna", „okazała".
Chełchowski opiewał białą, „koralami upstrzoną". Sarkano, jeśli ten szczegół nie przedstawiał
się zbyt doskonale.
do pięknych rąk,
chodziło tu przede wszystkim o dłonie. Przez.
wszystkie stulecia życzono sobie widzieć u pań
niewielkie, smukłe, kszta·łtne, białe dłonie. W
listownikach wychwalano piękności, kt9re mają „rączki drobniuchne, paluszki zgrabniuteń
kie, a tak subtelne i miękkie w kształcie, iż
przewy~szają nawet złoto i drogocenne perł y" („.)
Wielką wagę przywiązywano

Panujące przez wszystkie trzy wieki, szczególnie wszakże w XVII-XVIII stuleciu, gusta
wymagały. by kobiety posiadały jak najwęższe
talie, czyli kibicie, Metaforyczpie życzono sobie,
by niewiasta była w pasie „jak łątka'', to jest

lalka.
powstała bez wątpienia na podłożu
już od dawna zauważono, że na
mężczyzn działa kontrast między wąskim stanem a szerokością bioder. O tym, iż kobieta szclUpła w talii wzbudzała męskie „pokusy" świad
By
czą m.in. wypowiedzi księdza Kitowicza.
przypodobać się mężczyznom, kobiety nosiły tez
obcisłe, sporz1dzone z fiszbin i innych materiałów gorsety, zwane wtedy sznurowkami, którymi ściskały się maksymalnie, czasem „aż do
mdłości", by tylko wydać się „subtelne" w pasie. Nawet wieśniaczki no siły kształtujące talię
gorse.ty -zakła·dały je wszakże tylko ud wię
la. Elegantki ściskały się nimi codziennie, co
wzbudzało wiele zastrzeżeń z punktu widzf'nia
zdrowotnego, chęć podobania się brała wszakże
górę

nad perswazjami (...)

Największą wagę przywiązywano wszakże do
koncentrowały się taksujące
~pojrzenia mężczyzn, ten szczegół sylwetki najchętniej opiewali poeci. Wiadomo jednak, że
piękne piersi podziwiano lak?e w innych kulturach, prcez wieki uosabiC1ły one ideał dm,łw
iałosci niew1esc-iej. Pisano o nich jui w „Pi.e\jni nad pieśniami", Grecy 1 Rzymianie cenili
„piersi śnieżyste", podziwiali je także Arabowie. Nawet średniowiecze eksponowało je w

biustu. Na nim

sztukach plastycznych (czyniono to m.m. pod
pretekstem przedstawiania Matki Bnskiei
Madonny karmiącej). Sztuka i litera tura O-lrodzenia oraz Baroku jeszcze chętniej i częściej
sięgała do tego tematu.
Znaczenie piersi w estetyce i erotyce nie jest
jednakowe. Warunkuje je wiele czynników. Temat podziwu i dociekań stanowiły
przede wszystbm tam, gdzie obyczaje ubraniowe nakazywały ich zasłanianie: w strefac'i, \\
których kobiety nosiły je stale odkryte, nie czyniły już wrażenia. h..tniają poglądy, 7.e większe
zainteres-0wanie wzbudzały w krajach roma!l~kich i wschodnich, niż np. pośród Anglosasów.
Niewątpliwie więk~zą wagę przywiązywano do
ich piękności pośród kręgów bardziej rlworskich, dwornych, elitarnych, nawiązując właśnie
wszakże
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kami czy brunetkami. Nie słyszałem jednak, by
lubiano rude. Niektóre damy, jak np. Helena
Radzi wiłłowa, ostentacyjnie prezentowały si wiznę, kontrastującą ze świeżą jeszcze cerą. Wieś
do schyłku XVIII w. gustowała w bujnych, jasny-eh włosach, siwizna oznaczała starość, nie
była lubiana ,

Mniejszą wagę do kształtności piersi i w ogóle do ich roli w erotyce przywiązywano w kulturze ludowej. Wiemy, że ceniono tam przede
wszystkim ich wielkość; hajduków zachwycały •
„cycki", które przyrównywali do bębnów. Wiele
jednak na ten temat nie mówiono. Folkloryś
ci słusznie zauważają, że dla oracza czy hodowcy piersi nie były „siedliskiem miłości". Ich zasadniczą funkcją jest karmienie, stąd też erotyk ludowy raczej nie wspomina o piersiach
ukochanej. Ten' obojętny stosunek nie stanowi
specyfiki naszego folkloru. Np w XVIII w. opierający swą twórczość na szkockich utworach
ludowych Burns w swoich rubasznych utworach
celebrował inne okrągłości kobiece, piersi jednak ignorował.

W kulturze ludowej zasadnicze zainteresowanie kierowano ku najbardziej ,intymnej partii
analomidnej .Piosnki, zagadki, metafory wiele
mówiły na temat już to ,,ko.i;;ma tego ciała", i uż
„łącz;ki'' czy źródła, które „poił-O k<Jnika". Dopiero „łączka" świadczyć miała o uroku kobiety..
Folklor szedł w tym względzie dalej, niż literatura piękna, poeci uznani przez dłuż~7.Y czas
nie podnosili w oi:!ółe tego tematu uważając, że
opisywanie „zakrytych płatków" nie j1>.st rzl'czą
godną. Mówiono o nich przf'waż.nie tylko w U•
twDrach obscenicznych, np, D;inif'l N:,boro·wskl.
Ten w wierszu „Smaczny kąsek" pisał;
Nadobna stopa, pięknll i kolano,
Aie kiedy by wyżej ukazano.
Jest tam jeszcze coś w pośrodku trzeciego,
Nad co na _świecie nzc foremniejszego.
(„.) Wytwornie i filuternie wypowiadał się na
lemat „skrytej cząstki" Stanisław Trembecki.
Okolice, które wiodły do „siedliska miłości" opi~ywano w poufnych, skandalizujących pamięt
mkach czy w korespondencji. W o!!;óle jednak
nasze piśmiennictwo ,w przeciwiei1stw1P. do zachodniego wypowiadało się na ten temat rzac.'ko i
dyskretnie. Podobnie miała się rzecz z opisami
pleców, bioder, pośladków. Helleńscy artyści
swobodnie tworzyli swe słynne Afrodyty Kallipygos, czyli „pięknotyłe". urządzano nawet konkursy, która z niewiast moźe się poszczycić tySredniowiecze uważało
łem najpiękniejszym.
jednak -ten rejon za niepnyzwoity, w np1sach
11rod.v zatrzymywano ·'ie na pasie. W listowniku z XV w. i'"7..1'tarny~ „n t.1 zn. CQ 1117.P} ~am1l z.~
1uz. bowiem nie godzi l'l~ niiei 1. ·tępować" W
wiekach nas\ę\)nych s7.tuka zachotl111<:leurri'\)<>j1'ka ukazywała piękno tych częki ciała. Moina
tu PO'Nołać sie m.in na plótn;i Vel;izqueza, Ruh~nsa. liczne sztychy. Rokoko wręcz delektowało się tymi częściami, ikonografo1 przedstawiała
je w pikantnvch sytuacjach, podobnie literatura.

W Polsce lego rodzaju tematyka nie cieszyła
uznaniem. Wybitni poeci mieli na le sprawy'
poglądy „średniowieczne". Nawet frywolna literatura rokokowa kor.centruje sw.oją uwagę
na frontalnych częściach niewieściego ciała, wyjątkowo tylko wspomina się o gładkości pleccw
czy niższych rejonów.
się

Jest rzeczą znamienną, że w obyczajach codziennych uważano len rejon nie tyle za wstydliwy, co po prostu nieciekawy nawet w aspekcie pikanterii erotyczneJ. Słysiymy o kobieciarzach płacących dziewkom za pokazywanie przez
nie „wdzięków frontalnych", ukazanie „awersu"
traktowano głównie jako źart, akt ośmieszema.
Nawet swobodne damy rokokowe, opisujące swój
te
wygląd, posiadane wdzięki, przemilczają
partie.
Wiemy, iż powszechnie przywiązywaho wagę
do twardości, ściślej jędrności „ wdzięków". W
poufnych korespondencjach nadmieniano o „ję
drnych piersiach i pośladkach". Pieśni ludo„1·e
głosiły, jak to Małgorzata wybiła biustem cztery zęby Fryckowi! O Pani Grabowskiej powiadano, że miała pierś „jak z marmuru". W jednym z utworów rokokowych podstarzała pasterka „przeklinała ·Teodora, że ją uwiódł pieszcząc,
póki ciało jej jędrniejszym było, a teraz z ustającą czerstwością ustają i jego miłostki". Nie
bawiąca się w konwenanse generałowa Kwilecka-Fiszerowa w swym pamiętniku wspomina
urodę swej matki: „Ciało jej o nieskazitelnym
iarysie miało jedrność i białość kararyjskiego
marmuru; biust, rc:ce m1siterne, wydłużone paluszki, zgrabna nóżka, tak cienka w kostce, że
nie wiedzieć, jak mogła unieść ciężar ciała,
wszystko, jednym słowem, co ukazywała oczom,
godne było najwybredniejszego rzeźbiarza. Ja sama, choć przyzwyczajona do współżycia z nią,
byłam uderzona jej widokiem, kiedy swobodnie
zajęta była ;anną tualetą. Młodzieńcy, których
rój ją otaczał. poże-rali ją wzrokiem („.)".

wierszach, fraszkach, podc"":as toczonych rozmów.
OficjalrJe przyjmowano, że ciało jest czymś mimo wszystko nieprzyzwoitym, grzesznym. W takich tekstach ze świecą szukać zachwytów wyłącznie estetycznych . ciało kobiece widziano wyłącznie w kontekście „łOźka". A w ogóle w naszej literaturze nie znajdziemy sformułowania
przypominającego tamto ze słynnego wiersza
J<0hna Donna: „Naga jest cudna, a przy tym
niewinna". Naga - częściej powiadano: goła -

Motyw piękna i znaczenia wzroku w miło&ci
występuje także w kulturze staropolskiej. Wskazują na to te,ksty listowników, poezja, pamiętni
ki i inne źródła. We wzorze listu z późnego
średniowiecza czytamy, że „oczy ze słońca promieniami mkną w zawody" W erotykach XVI
stulecia mają one „blask gwiazd". Motyw potęgi wzroku kochanki występuje w erotykach
Szymon
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szerokich

Obowiązujące u nas wzory kultury powodują, że wspcmniane rozważania i opisy, jak również pochwały, wypowiadane są na ogół moż
na rzec prywatnie, poufnie: w rękopiśmiennych

Erotyka europejska od cza sów starożytnych
przywiązywała wielką wagę do pięknych oczu.
Wyraz oczu miał ujawniać uczucia miłosne, temperament, złożoności psychiki niewieściej. Wiele mówiło się na ten temat od czasów trubaclurów. Oczy zakochanych miały być miejscem
pierwszej potyczki z t.morem i drogą , po której
jak to wykładały
miłość zstępuje do serca traktaty tudzież liczne kancony i sonety.

Szarzyńskiemu.

pośród

Polskie obyczaje ubraniowe nakazywały zakrywanie gorsu. traktowanego jako część zdecydowanie wstydliwą. W czasach Odrodzenia
damy polskie - łącznie ze słynącymi z urody
i swobody obyczajowej Beatą Kościelecką i
kryją go sięgający
Barbarą Radziwiłłówną mi szyi sukniami. To samo czynią oczywiście
niewiasty niższych stanów. Jak już pisałem,
pod wpływem mody zachodniej w XVII w. następuje w tej dziedzinie istna rewolucja. Pojawiają się śmiałe dekolty noszone przede wszystkim przez arystokratki i mieszkanki dużych
miast. Owe przepastne, prowokujące wycięcia
pozostały w modzie do końca omawianej doby,
wodząc na pokuszenie nawet świętoszków („.)

Ta moda
erotycznym,

W czasach Baroku przestano gustować wyłącznie w. blondynkach. Ciemnowłosą była słyn
na Jadwiżka Łuszkowska, a także, jeszcze sław
niejsza Marysieńka Sobieska Wiele uznanych
piękności czasów stanisławowskich było szatyn-

przypisywanych Sępowi
Zimorowic pisał:

d1' antycznych wzorów, nitli
kół, o czym jeszcze niżej.

R11s. Maja Berezowska

znaczyła właśnie żegnającą niewinność, gotową
do „grzechu". W nagości nie dostrzegano pięk
na ab;,olutncgo, nie wymagającego strojnych
szat - jak widzieli je poeci i artyści wielu
kultur - lecz jedynie urodę bezwstydną, kuszą
cą cio r!rzec.:hu. Nagości nie potrafiono oddzielić

ad seksu (.„)
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