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Tomaszewski,
instancja ostatnia
/

Gdv ten repor aż ukai.e się
w druku będę JUŻ w La Corum\. Ale na raz.ie iest Lód±.
Siedzę w blokowym miesz,kaniu Jana Tomas.z.ewskiego, pr
drugiej stronie baru, który ma
swoje przyjemne, szklane akcenty, jest jednak na tyle szeroki, że można również notoze smakiem
Pociągam
'-\•ać.
łyk scotcha i reperuję długo
pis.

2
Mamy rozmawiać o Hiszpanii i jej obyczajach, o corridzie i futbolu, ale wszystkie
te pla.ny momentalnie bio·rą w
łeb. Rozmowa pęka w stu róż
nych kierunkach - Malwiny
ET A, polityka, historia, literatura. muzyka. Ano. Tomaszewski nie jest: przecież. zwykłY\D.
człowiekiem, ani tym bardzieJ
zwykłym sportowcem. Jak powte mi, znowu w kilka dni
później, Stefan Rzeszot, mamy
tu do czynienia z indywtduaJKienością niepowtarzalną: dyś przyjechało do Tomka na
wywiad dwóch za·c hodnioniemieckich dzieninikarzy. 'Spędzi
liśmy raz.em bUe dwadzieśda
cztery godziny1 pr:z:egadane i

pnedyskutowaine 1 pa-sją. Były
to jedne z ty{:h chwil, które
zapamiętuje się na całe życie.
Bramkarz, to tylko jedna
strona medalu. Jest jeszcze Todelikatny,
maszewski-filozof,
inteligentny i \'.'Tażliwy cz.lowiek o przeraźliwie niebieskich
oczach, który ani p;rzez mo1rn:mt nie ulega zwąt-p·ieni·u, że
'.Jyl do niedawna nie tylko polskim, ale i świato•wym szlagiel'em . . Nie przyjmuje owei
modnej, powszechnej pozy n<i
I dobrze. Baa·dzo
skromność
nie lubię szalbierczej skromności. która przypomina mi natychmiast powiedzenie pewnego p!sarza: Ty, frajer, nie bąd:i
taki mały, bo wcale nie jesteś
taki wielki.
Mówi:
- Kiedy wchodziłem między
być
chciałem
słupki, zawsze
wielki. Chciałem być WIELKIM TOMASZEWSKIM. Ale
po meczu, kiedy opus·z.czałem
stadion, marzyłem również, żf'
by być normalnym człowie
kiem, ze wszystkimi wadami i
przywarami.
- Cz.y taka prawdziwa, ogrorn:ąa., populan1oś·ć. no„. wie
pan, taka, że . rzeczywiście mamiliony, pozwala w
ją pana
ogóle być normalnym?
- Oczywiście, że tak.
- Ale męczy?
- Nie. Wcale nie męczy
Mnie się ?.daje, że to je-st wyIDY'Sl a1ktorów. Kokieteria. ...._
Boże, mam już dosyć ca~ej tel
Mówią to
przeklętej sławy! wtedy zazwyczaj, kiedy coś

- On tylko PQZOTnie paja·
.
wymyka im się 1 rą:k.
- Dobrze. Przyglądam się cuje. Jest to w równej mierz.f
panu. Jeśli prześled:z.ić sylwet- ta.niec. którym probuje podki wielkich sportowców, tych kręcić widownie, co wyrachnna
presja
z pierwszych stron magazynów wana, mordercza
ilustrowanych, okaże się, że są p<ychikę przeciwnika.
- Motna 7maleźc i"kit>~ n<ltrr-niemal be7. wyjątku l'ic·
ludzie. powiedniki w pańskiej grze?
inteligentni
kielrtie
- Moilna. Od dłuższego czaprzy czym nie mam na mysli
1ecz su trzymam się zasady, ŻE
akademkkich,
szlifów
Z pierwszą piłkę należy chwycił
żydową.
mąd•rość
ogólną
drugiej str.ony, pozostaje cała pewnie, a·le nonszalancko, t
chmara mistrzów świata, któ- niewielką dozą lekceważenia
rych sława blednie w tydzień dla tego, który oddał strzał
po zdobyciu mistrz.ost·wa. Jak W ten sposób pokazuje si·ę tai!<
zwaną wielkość boiskową i zato się dzieje?
przeciwnikowi nieufszczepia
prost·u. Mistrzostwn
- Po
ność we własne siły. Zacz.ym
zdobywa się samą tylko siła majaczyć: dobrze, skoro strzemięśni. Natomias·t utrzymanie
lałem z. piętnastu metrów i or
mistrzostwa wymaga również to wyłapał, muszę mu tera1
głowy. To tak, jakby pan poz bliska. Zapomirna
przył·ożyć
róvvnał pojedyucz.y, nie zawsze
o tym, że nim podejdzie par~
i nie zawsze metrów bliżej, będzie miał na
uświad·omiony
docerniony ZIIyw z permanent- karku czterech obroń•ców.
Od
ną i troskliwą kootrolą.
Ciągnę już drugiego scotcha.
momentu, kiedy zdobyłeś mistrzostwo, liczy się dosłownie Myślę: do chole'I'Y z taką zatwój ubiór, u- sadą! On tam, na stadionie
wszystko wiel·
boiskową
demonstruje
śmiech, tryb życia, gesty, sło
wa, sposób, w jaki rozmawiasz kość, a ja przed telewizorem
z. dziennikarzami, no i oczy- odpalam zawałem. No.„ ałE' w
de sumie ma rację. Kto , jak me
~tosunek
wiście twórczy
on właśnie pokazt ł , na czym
_d yscypliny, którą uprawiasz
polega ta sztuka? Mówiąc: Chodti o to, że wielki sportowiec zawsze stara się odcisnął Uważam, że do>konalern c?,ego§
w swoirr. zawodzie - potwierna niej swoje własne, orygidza tylko ogólną o.pinię. Będąc
nalne piętno.
w ŁKS strzelał cz.asem jede- Jak ten gość, kitóry pier·
nastik·i. Potem, w kluba,c h i rewszy skoczył stylem tnbieto · prezentacji,
bronił
wym?
To
d1ubletami.
je
-Tak.
prz.ectW111icy zawinili
- I Clay zaezyinadący paja· nie on, iż nie powstało w odniesieniu
ringu?
cować na

1&

Fot·o: M. Zajdle'I'

ROMAN GOHZELS1KI

sobie w kawiarni i piszę ten wiersz
jak śmiesznie musze~ wyglądać
kiedy tak siedzę i piszę - ludzie patrzai na mnie
widz~ że piszę i chyba nie podejrzewają mmf' o to
że właśnie piszę ten wiersz: założyłem nogę na nogę
aby mi było wygodniej pisać ten wiersz
niewygodna pozycja pr:zy pisaniu wiersza
może spowodować to że będzie on krótki
, a wartość wiersza wymienna w złotówkach
równa jest ilości linijek w wierszu
- szkoda, że nie ma tu lustra naprzeciwko mnie
bo bym sobie od czasu do czasu popatrywał 11<1 siebie
i myślał że taki stary facet musi śm1eszn1P wv~Jądać
kiedy pisze ten przydługi wiersz o pisaniu wiersza.
Siedzę
myślę:
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Dalsze wiersze Romana
na stronie 8.

Gorzelskiego

publikujemy

rzegląd

pra'Sy

nast.ą;pić oopCYWiedrrlo pn-zez
pa1'istw-o in1ojawa1ny, ale i popieratny ro.zwój drobnych
przedsiębiorstw
budowlanych,
wy;korzystująeych lokalne materiały i ~niicjatywy i
odipowiadającyieh na lokalne pota'zeby. Zmienić się też muszą z.asady prnjekowa1nią tak, aby
powstała
moi.liwość
,.przebudowy mies.zkań i dostosowania
ich do zmie111iających się potrzeb".
Wśród

propozycji, z.

jakimi
DRÓG",
i mniej
popularne, a mia1nowicie dotycz~ce upOirządkowania systemu
opłait za mies7lka:nia. Zdaniem
autoca omawiane.j publikaieji ta
JAIK ~DOBYĆ
• dziedzina gospodairki musi je1
SAIM01D ~11ELN1E
szcze długo pozostać defkytowa, waru!lIDuje
to mim.o
MH~S~KANll 1E?
wprowadza1nia reformy gospodarczej - potrzeba d·użych nakładów na
inwe.stycje w budownictwJe, gos.podairce komunalnej i mieszkaniowej. Zmiana systemu opłat nie zmieni
- to pytanie zadaje sobie otej sytuacji, ale niezbęd111a fest
gromna licZJba Bałaków. W saze względu na uiesprawiedlimy1 tylko łódzkim wojewódzwość
społec2iną,
jaką
rodz.i.
tw.ie miejskim 100 tys.ięcy lu„Obecnie wysokość opłat zadzi jest członkami (30 tysięcy)
leży od form własności mieszlwb kandydatami (70 tysięcy)
kania, okresu
jego budowy,
spółd1zielni
mieszika111iowych.
technologii i metod wznoszenia
I jeśliby nawet założyć, że
budynku, jego wysokości itp."
znaczna część z nich to osoby
Ten system nie bierze pod usamotine (na przy.kład panny
wagę stopnia zamożności lokai kawalerowie, którzy kiedyś
tora, ani - co waż:niejsze wejdą w i:wiąz.ki małżeńskie i
wartości użytkowej mieszkania.
będ·zie im
potrzebne
jedno
A właśnie na wartości użytko
mieszkanie), jeśli prz)"jąć, że
wej powLnien być oparty raczęść to ludzie,
którzy chcą
cjonalny sY<Stem opłat, a lusobie poprawić waJ:unk.i mieszdziom mniej
zairabiającym
kani-owe, a więc już posiadają
równoprawiną
możliwość
komieszkanie, to jedlna:k pozostarz)"siania :11 miesiZJkań powJnna
nie :zmaiC'7Jila część liudzi, dla
uła.twiać
polLtyka rekompenktórych kwestia mieszkallliowa
sat.
jest kwestią zasadntczą. Sz,czególnie dOltyczy to mrodego po~
I ostatnia WTes.zcie s•pcrawa kolenia, które bez mieszkania
system przydQ:iału mieszkań.
nie może się należycie roz„Ta sfera dzialalnofoi - pisze
wijać. Cóż to bowiem za mał
T. Zaxski - wymaga szczególżeństwo, które
mieszka przy
nej komtroli i Mdzorn zarówteściach i na własne mieszkano ze strony samorządu miesz·
nie musi czekać jeszcze kilka
kańc6w, jak i władz państwo
lat, nie mogąc przez ten czas
wych". Zdaniem autora koleja•ni mieć dzieci, ani właściwie
ność oczekiwania na mieszikasię rozwijać jako rodzina, już
nie musi załeżeć od daty przechoćby nawet
w materialnie
widzianej
w · poroz,umieniu
pojętym dorabialiliu
się, czyli
w~tępnym lub daty
przyjęcia
komplet-owa•n iu rodzinnego wyna członka. Jest to za,sada oposażenia.
gólna. Wydaje się jednak, że
obeanie należałoby zasadę Co wię<: robić? I kiedy może
przynajmniej w stosurnku do
powstać taki moment, że kwe·
niektór)"Cb czlooków spółduel
stia mieszkaniowa może być w
ni oczekujących na poprawę
pełni ro7Jwjązana? Na te pytawa runk6w - zawiesić na oklres
nia stara się odpowiedzieć w
powiedzmy dwóch lat i przez
„NOWYCH DROGACH" (nr 5
czas załatwić sprawy najz maja 1982 r.) Tadeusz Za:rski ten
pi1niejsze. Wywoła to określo
w artykule pt. „Uwagi do prone sprzeciwy, ale jeśliby akcja
blemiu mieszlqmiowego"_ Pisze
taka zyskała powsz~hnlejsze
on:
zrozumienie spole<:.Zne, to moż
na byłoby przy ·tej niewielkiej
„Rzecz w tym, że powinni§ ...
produkcji budownictwa mieszmy osiągnąć - nie później niż
kaniowego - przynajmniej w
w 1985 r. - poziom budownicdużych
aglom~a<ejach,
jak
twa mieszkaniowego w wysochoćby lódzikiej rozwiązać
kości ok. 280 tys.
mieszkań, a
sprawy palące, pozostawiając
następnie w końcu dekady !at
resztę na o:kires póŹIIliejszy.
osiemdziesiątych ok. 380 tys.
mieszkań rocznie".
łamach „NOWYCH
wystąpił T. Zairski są

na

1

A więc roziwiązainie problemu mieszkaniowego leży poza
granicami obecnej dekady. bowiem w tym czasie „możemy
jedynie liczyć na niewielką poprawę".
w ciągu

280

tysięcy

że

rozwiązairtie

kwestii mieszikaliliowej
wiąże
:;ię z
szeregiem wyrzeczeń.
Ograliliczeniu będą musiały ulec różne dziedzi1I1y produkcji
d społecznego zapotrzebowania,
„jak indywidualna motoryzacja samochodowa, produkcja
wielu dóbr luksusowych (nie
przeznaczonych
na eksport),
turystyka zagraniczna itp.".
Aby jednak taki cel osiąg
aby kwestia mieszkaniowa mogła być rozwiązana u
progu XXI wieku, muszą zajść
też i inne zmiany.
Musi ulec
przebudowie
model
naszej.
zbytnio zcentraliz.o·w anej spół
dzielczości
mieszkaniowej. Tadeusz Zarski proponuje - wrorem szwedzkim - powstawaniP
małyrh spółdzielni „córek"
- z dużych
spółdzielni
„matek" - które 0bPimowalyby miPszkańców pow~ta iąceg0
osiedla i mi;ilyby P(!~ną samodzielność i
sam0rządność. co
musiałoby wpłynąć skutecznie
na troskę o samo osiedle już
w trakcie budowy i po jego zasiedleniu.
nąć,

Zdaniem T.

W numerze 71Wl'aca uwagę
Zbigniewa
Safjana
„Mity i rzeczywistość", w kitórym autor przyczyny naszych
aktualnych
konfliktów upatruje m. in. w anachironl;;mie
naszego po1itycznego
myśle
nia:
„Anachronimn w myśleniu
politycznym
stamowi wielką
groźbę. Z
pewno!cią
nie my
jedni mu ulegamy. Anachroniczne myślenie (podobnie zresztą jak mity) funkcjonuje nierzadko w podświadomości społeczeństw i polityków, utrndniajqc
porozumienie między
narodami".
artykuł

Aleksander
Minkowski w
w „Paradoksie Madeja Szczepańskiego" opowiada o
systemie dworskim, jaki fUITTkcjonował tak w partii, jak i administracji państwowej, a którego przedstawicielem był były
prezes Radiokomitetu. Bardw
to oryginalny
i dyskusyjny
tekst, choć wiele w nim racj~.
Natomiast Krzyszto:f Teodor
Teplitz wystąpJł t)"ID razem w
roli rozmówcy. Pr::z.ede wszystk:.im deklaruje
wstrzemięźli
wość publicystyczną, bo pisał,
miał rację, a nikt go nie słu
chał. MoŻl!la
się.„ obraz.ił

podej 1rzeiwać,

Tylko, czy tym razem !intelektualiści tak chętnie ch-owający się
na ,,wewnętrznej
emigracji" często z.a państwowe
pieniądze usłuchają
KTT?
A może jednak jest
sens w
tym, żeby pisywać rzeczy niepopularne, acz prawdziwe i
ktropla po kiropli przekonywać
nieprzekona.n)"Ch. Przecież KTT
·sam przekooywał . kiedyś, że
pisatnie tylko dla pCJIPI'awienia
dobrego samopoczucia przedstawicieli władzy nie ma więk·
szego społecznego sensu. Cała
jego felietonistykia była przepojona tą ideą. Byłoby smutno, gdyby KTT zbyt d-ługo
milczał! I mało ciekawie.

TYTUŁ I

Zarskiego musi

„Tytul! Tytuł pistM byl
Z'rtakomity: „Prosto z mostu"!"
- tak naipis.ał
w
książce
„Historia co tydzień" Kazi·
mierz. Koźnieiwsk.i o przedwojennym tygod1I1iku literacko-artysty·c znym „Prosto z m~
tu". J kiedy dowiedziałem się.
że ówże Kazimierz
Koźniew·
ski montuje nowe pismo, zaraz · pomyślałem, że w)"myśli
niezły t)"tuł. J stało
się! „TU
I TERAZ" obrosło już legendą. T)"iuł
oczywiście,
bo
pismo ma zaledwie drwa numery. Ale o tytule opCYWiada się
dowcipy. To dobrze, to śwład
czy, że tytuł trafił. A dobry tytuł to już azęść powodizenia.
Nr 1 „TU I TERAZ'' nie rozczarował. Każdy z.nalazł
tam
coś dla siebie. Przede wszystkim Kazimierz Koźniewski w
„Ociosywaniu mgły" prezentuje założenia pisma:

„Nasze pismo - jak każde
czasopismo, jak nawet
te, które mienią się być czasopismami
eklektycznymi
grupuje i pragnie gmpowat
ludzi o określonym światopo
glądzie:
materialistycznym. 1
o określonej postawie ideowej:
sor.ialfatyr.znej. l o określonym
celu: pragniemv przyczynić się
do umacniania i rozwoju pań
stwa <>wanego Potskq Rzerzpospolita Ludową. a nie do jego
destrukrji i zasadniczego politycznego przeobrażenia, które
to zastrzeżenie w świette wydarzeń ostatnich dwu !at wydaje się podstawo'µJO ważrte".
zresztą

- n!e
nie w

ludźmy się
łonie

-

.!ą

każdego

obecspołe

czeństwa
podejmują

soejaltstyczmego". I
()(l1e d:z;i.ałanie zawsze wtedy, kiedy nairasta sytuacja konflild;01Wa, kiedy dochodzi do głosu „teoria" o bezJmnfli'ktow)"ID ro7JWoju soojalbtycmiego społeczefuitwa, co
nie po:!lwala rozładować konfUktów. To wg,zystko pra1wda,
ale w s·t udiowatniu i anallzowan1'u politycznych i społec1J!lych
mechani=ów nie możma dopuszczać

się

upros.z:czeń.

Każ

dy z takich

procesów wzeba
analizować
oddz,ielnie, w opairclu o całą złożoność pcrzyCZYl!l, jakie wówczas Istniały i
dzi·ałały oraz poznać oałą z.ło
wność skutków, kt(, e 7JI'Odziły one pómiej,
bo przecież
żadne drziałal!lie nie
pozostaje
bez skuitków. I dopiero po takiej ana1izie
można
zacząć
mów.ić o tyim, co było dla tych
procesów ws.pólne, co ró:ime, a
co nowe, bo i w nowych powstało warunkach. W oderwaniu od podłoża, od waTUIIlków,
od całej ich złożoności można
zabrnąć w zbyt łatwe publicystycl'lne uogólnienia. A publicystyka politycma i społeczna
nie może być powierziehowna.
I chociaż w s7Jurkainiu iroz,wią
zań na&ej sy•fnlac~i
sięgamy
do myśli W. Lenina z tamtego
okiresu,
to
dlaitego przede
wszystkim, że umiał on wyd-obywać z konkretnych sytuacji
takie uogólnienia, z których i
dziś można
spokojnie korzystać, bo
zapładruają
o<ne do
twórczego myślenia, stanowią

AN~LOGllE
Hl1STOR11Ą

Z

nie są al!li łatwe, a1ni bezpienne. Wbrew· wszelkim po.z.arom
historia nie powta.rza się. Ona
rządzi się tylk-o
tymi samymi
prawami. I stąd, jeśli niektóre wydarzetnia czymś przypomi•na.j ą minione, to właśnie
t)"ID, że r021wijają się według
pewnych oklreśl.cmych
pra;w
hi.storyc2lnycll,
źe
pcr.z)"CZYIIlY
mogą być podobne, rodzić podobne slmtiki, ale nigdy nie są
takie same. A to jest istotna
róż.nica.
Wojciech Raszewski
w „RZECZYWISTOSCI" (nr 3
z 6 czerwca 1982 r.) pisze pytając-0: „My, z Kr<msztadtu?",
szukając analogH między tym,
co d:z;iało się w Polsce w 1981
roku, a tym co działo się w
Rosji w 1921 roku.
„W Polsce roku 1981
pisze - elementy Kronsztadtu z
roku 1921, których ukoranowam,iem miał być
samorząd
socjalizmu, narastaly powoli t
mniej wyraziście. W jawne3
postaci pojawily się po lipcowym IX Nadzwyczajnym Zjeździe pa'l'tii, kiedy wewnętrzne
siły rozpadu
socjalizmu
tv
Polsce uzmyslowily sobie, że
poniosły fiasko w
swoim dą
żeniu do rozsadzenia
jej od

W poprzednim

sa·łem, że

tygodniu pi-

C0 R·A'Z
1

Wl·ĘCEJ .

POLEMIK

pojawia si ę na łamach naszych
pism tygodiniowych, ale nie
tylko. Teraz chciałb)"ID odlllotować polemikę Adolfa Bajgiere i Zbigniewa Baueira z Januszem RoszJoo. Zaiemę moźe
od myśli Januszia Ros11ki na
temat istoty polemik:
„W
polemikach
niestety,
dziś coraz mniej chodzi o przekonanie antagonist11 i czytelników, o wykazanie słuszności
1wokh rocji - tylko bardziej
o zwaiczenie przeciwnika i powalenie".
Tę myś1
Ja1IJ;usza
Roszikl
znaileźć motna w „ŻYCIU LI-

TERACKIM" (llll' 17 z 6 czerwca 1982 r.), w odipowiedzi oibu
polemistom. Odnosi się wszakoż ona barrdziej do
tego, co
111apisał w polemice z. J. Roszlro jego a.ntagonista Z. Bauer
niż drugi polemista A. Baj.gier. Ten boiwiem toczy s.pór o
„Margirabiego Wielopolskiego"
Ksawerego
Pruszyńskiego.
Spór tą w istocie o postawy, o
to, czy dziś Polacy powinni
być
nadal
„niepoprawinymi"
roma1Illtykami, C!l.Y „rzecrwwymi" pozytywistami. Ale tu
wrócę do refl€iltsji, jakie nasunęły mi się w zwią.zllrn z. artykułem
W. Roszewskiego na
temat his·torycznych analogii.
Czy my znów z;bytnio nie cofamy się do XIX wieku i nie
p.róbujemy dopasować tamte jakże prz€>Cież Lnne sytuacje do innych z gruntu dzisiejszych? Ten temait wad
ch)"ba szerszej dyskusji, a nie
tylko f.ragme;ntarycz,nej p~e
miikd.
Natomiast w S1Porze Z. Baruera z J. RoszJko wiięcej j&st o
nioh samych niż o problema,c.h.
Podo1bniie zrzesztą sytuacja ma
się w sporze Brunona
Rajcy
(„PANORAMA"
nr
14 z 6
czerwca 1982 r.) z
Maciejem
Szumowskim. Felieton nosi tytuł: „Nie bądź kiep". B. Ra1jca wypomina M:. S1.1umowskiemu różne grzechy, z tego niewątpliwie część
prawdiziwych,
a kończy prz)"pomnieniem, że
M. S. kiedyś obraził publicznie (w 11 Ga1Leoie Krakowskiej")
K.az.imierza Górskiego i g-o nie
przeprosił. W najbliższym cz.asie należy oczekiwać felietonu
o tym, kogo obrarził B. Rajca.
W „PROBLEMACH" (nr 2 z
1982 r.) polecam ciekawy arty-

Zygmunta
Krzaka pt.
„Atlantyda, czyli obraz świa
ta". Ciekawy, trudny, ale i
kontrowersy j1ny.
kuł

wewnątrz".

Nie

ulega

„wewnętrzne

wąitpliwości,

że

sily samorozpadu

Redaguje zespoł : Ryszard Binkowski, Dariusz Doroiynski. EugeniUSZ\ Iwanicki, (:z-ca sekretarza rt>rlakcji) , Teresa .IPrzykowska .>\ndnej Kar ol<'zak (sE>kretan rE>dakcjil, Jeny Kwie<"iński,
Boi:da Madej Andr7P.1 Makowil'<'ki Ora7yna O •ecbnowicz <redaktor techniczny), .lern Panase·
wic1 11 ca redaktora 11H<'1Pl11Pgo). lgor Sikiry• ki lkier działu literarkif'go) Karol J . Stryjski.
Janus7 Szymański Glan«' Igra fik), Lucjusz Wlod kowskl (redaktor naczelny), Jolanta Wrońska,
Mirosław Zajdler (fotoreporter).

Jeszcze w roku 1978 Polska była najważniejszym dostawcą wę
gla do krajów EWG. Sprzedaliśmy wówczas w krajach „dziewiąt
ki" 15,3 mln ton, czyli przeszło jedną trzecią całości importu
węgla do krajów Wspólnoty. Choć w roku następnym
jeszcze
zwiększyliśmy sprzedaż, to udział polskiego węgla w
ogólnym
imporcie EWG spadł do 25,9 proc. Nagła utrata przez Polskę
dużej części rynków zachodnioeuropejskich nast~ila w roku ubiegłym nasz eksport węgla na obszar EWG zmalał do 4,8
mln t (6,8 proc.).
Rynek zachodnioeuropejski zdominował Stany Zjednoczone, które sprzedały 34,5 mln t (48,8 całego importu strefy EWG). Pol·
skę wyprzedziły także RP A i Australia.
Rynek EWG nadal oferuje szanse na zbyt coraz większych ilości węgla, tym niemniej dostawcy skazani są na ostrą walkę konkurencyjną. OdzyskaJ'\ie przez nasz kraj dawnego· udziału jest
teraz sprawą bardzo trudną, Wit niektórych ekspertów wręcz nierealną. Jak dotąd potencjalni odbiorcy nie k'Waipią się do skła
dania większych 1 dtugofalowych zamówień.
Główną rolę w dalszej wake. konkmencyjnej odegrają aspek•
ty cenowe. Kraje EWG nie ukrywają, że chcą maksymalnie wy•
korzystać konkurencję między dostawcami do obniżenia cen.
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ŁTN

Lódzkie Towarzystwo Naukowe obchodzi w t)"ID roku czteruzie-

stopięciolecie. Powstało wprawdzie w rokiu 1946, ale kontynuuje
tradycje założonego w roku 1937 1 reaktywowanego w 1945 r. TowaTzystwa Przyjaciół Nauki. Obecnie 5 wydziałów LTN r;kupi1
260 członków, reprezentujących wszystkie gałęzie nauki.

Na posiedzeniu zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
do·
konano podsumowania działa1ności TowaTZystwa za rok ub.
j
wybrnno nowe władze. Prezesem LTN został prot. dr hab. Witold
śmiech "(instytut Filologiczny UL).
w.ręczono Honorowe Nagrody LTN za wybitne osiągnięcia nau:
kowe. Otrzymali je: prof. dr E. Rosset w dziedzLnie demografii
(za rok 1980) i prof. dr M. Olszewska w dziedzinie biologii (za
r. 1981).

N~E STANĄ

PRZED

SĄDEM

wskazmv:kę działam.i.a.

że

na
czy•teliników.
Jego sprawa. Nie moi.na mu
nait·omiast odmówJć ractii, kiedy mówi:
„Polacy muszą sobie postawić jedno pytanie: jak być malym, nowoczesnym krajem pomiędzy Rosją
a Niemcami?
Wszystko inne w rodzaju: „jak
zbudować wielkie
mocarstwo"
czy „jak zostać Chrystusem
narodów" są
pyta.n iami
XIX-wiecznymi. Winą intelektualistów jest właśnie to, że
nie potrafili przełamać trad11cyjnych postaw".

mieszkań

roku w skali kraju to zaledwie poZliom z 1978 roku, a trzeba nadrobić zaległo~
ści roku 1980, roku 1981 i niewątpliwie rokiu 1982. Zdaniem
Tadeusza Zarskiego osiągnięcie
poziomu 400 tysięcy m~eszikań
w roku będzie możliwe dopiero w latach 1991-2000. Ale, aby bo było możliwe musi nastąpić wiele z:mian w systemie
pracy przedsiębiorstw budowlanych, jak też w samym procesie inwestowania i projektowania. Poza tym musimy mieć
świadomość,

W 1 numerze „TU I TERAZ"
opuhlikowa1I10 listę
auiorów,
których teksty ukażą się w najbliższych
numerach
pisma.
Wśiród plejady nazwisk są też
i łódtLkie: WacłalW Biliński, Tadeusz Chróścielewski.
Pismo
zapowiada też drurk tak dz.!ś
popula:myoh paimiętmków: Zygmuinta
BerUngji,
Lucjana
Szenwalda i Wandy Wasilewskiej.

W Częstochowie organa MO ujawniły nielegalną
organizację
pn. Mlodzieżowe kolo „Wolność". Organizacja, skupiająca uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
słuchaczy policealnego studium medycZJnego i zespołu s:z:kól mechanicznych, stawiała sobie za cel „walkę z pseudokomunistycznq
anarchią w Polsce ł rządami wo;skowej Rad11 Ocalenia Narodo·
wego".
Kolo rozpoczęło działalność 29 grudnia ub. r. Polegafa ona na
rozpowszechnianiu ulotek i „samokształceniu" w dziedzinie historii najnowszej. Materiałami „szkoleniowymi" były nielegalne
wydawnictwa.
W chwili zdekonspilrowania Kola, w dn. 24 maja br. licz:ylo ono
17 osób w wieku od 15 do 21 lat.
Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej MO oraz Prokuratura
Wojewódzka w Częstochowie skorzystały z przysługujących im
uprawnień i zrezygnowały z wszczęcia postępowania
przygotowawczego. Oznacza to, że młodzi ludzie nie stalilą przed sądem
ani nie będą karani w jakik-0lwiek sposób.

~E

SPORTU?

W Budapeszcie (oczywiście!) odbyły się I Mistrzosti.va Swiata
Układaniu Kostki Rubika Pierwszym Mistrzem Swiata został
Amerykanin wietnamskiego pochodzenia, Minh-Thai. Szesnastoletni mistrz osiągnął czas 22,95 sek.
Reprezentacja narodowa PRL nie osiągpęla sukcesów - podobno zawodni:k (chyba jedyny?) startujący w polskich '-'" .<'h
Piotr Serbeńsiki był prz.eire.nowany - s.7.C:Zy\ową foanę miał
przed finałowym występem!

w

Listy do redakcji
PANl1E MAG'\1STRZIE, S'TOP1
Teraźniejsza nasza polska Bytuacja skłania wielu z n~s ~o- podej·
mowania różnych tematów dyskusyjnych. Jedn1171'!' z na1wazme.1szyc_h
jest wedlug mnie szeroko pojęt11 problem eciukac~i, w tym i teJ wyzszej oraz sprawy adaptacji młodych do dorosłego zycta. .
.
Artykuł Wlodzimierz1;1 Pitkiewicza „I co dalej pa~te magistrze_?"
(„Odglosy" nr 7 z .1982) w interesujq,cu sposób ~móu;t! !ak :aaadnienie :zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, 1ak t u3awnił pewne
propozycje na temat systemu szkolnictwa akademickiego. Ai'tukul
jest zgodny z moimi odczuciami, ted11 - korzystając z nieg? jako
:1 jurtki do przedłużenia tematu na lamach „Odgłosów" chcia!bum
niniejszym tekstem wnie§ć kilka uwag własnych, być może nieco
kontrowersyjnych.
·po pierwsze - temat wywolanv w tytule przez W. Pitkiewicza.
Nieadekwatność wykonywanego zawodu
z wykszta!ceniem i kwalifikacjami jest powszechnym faktem. Chodzi tu zarówno o ma!listrów,
jak i o osoby bez cenzusu. Pisano w tej sprawie już wiele. Jednak
poza konstatacją faktu brakuje dotq,d działań.
Wydaje mi się, że należy zdecydowanie zadać pytanie - co jest
podstawą przy zatrt!dnieniu? Kwalifikacje (a im wyższe tym bardzfei
uniwersalne. dajq,ce możliwość szerszego wukorzustania vracownika
przy zmieniających się czynnościach). czu też ich brak (z częstum
ledwie przyuczeniem) zastqpionu długoletnim stażem pracy, zwukle
połączony z rutyną w wykonywaniu jednej określonej
czynności.
Praktyka dot11chczasowa w zasadzie dowodzi, że wubran-0 mo.żliwoff
drugq. Wygodniejszy (czyli wyżej cenionu) jest pracownik - .iak .ia
to nazywam - „księqowu konta 369". To znaczy zna 0111, wylqcznie
księgowanie na tym koncie, nie mając 01'ientacji w calok$ztakie zagad.nienia. Pracownik mający sze-rsze spojrzenie, widzac1r implikacje,
umieiący formułować wnioski i wariantu to potencjalne zaoroże
nie. Trzeba go więc zastopować. l §miem twierdzić,
że wiekszo~~
osób po studiach spychana jest na noipoślednieisze stanowiska, na
które nierzoitko nie '!>Otrzeba nawet rielne.1 szkolu '!>Odstawowei. A ww
jaśnienie zwierzchnictwa jest przy tum takie: w11 uo st11dinch niczeqo
nie umiecie. musicie się dopiero w uracu uczur. Pói1Hm11 1>11 Z"r>nP z
takim rozumowaniem. Pozo,~ta.ie nadal iednak wot'OHwn~~:
,..n•1h11
przez lata edukacii n.oświecano tule czasu iPdnemu woski"""'" i łnt
wemu prohlemowi, ile .~ie czasu i>rzeznaczn w nrac11. tn d/J <mfo„d
nikt nie ukończulb11 szkołu Podstawowe; (ia. na urzuklad „nrzej§cio·
wn" nrzez ledwie 3 miesiące rozliczałem dP1Pqacje).
Po druaie problem wunaorodzenia. Skoro uo studiach niczeao
nie umiemu, to czemu placa nam •tawkP nrzewidzio.na dla maaistrńw.
Inna zaś sprawa: wtelu mloduch ludzi we.•z1o w ok're• nrncH '" czasłe kruzysu. 1 tum •amym absolwenci nzkól wużswch. oktualn.I •a
uderzani podwójnie. Raz - ia.ko zbednł. Dwa - zoro'hkomi.
Przt/
wuraźn11m wzro.kie cen szanse vsamodziulniPniti sie 'Olltf wzoledem
h•Jtn•v"m so bartłzo r1aleka perlMlektuwo. Moi kolpr1z11. Jdórz11 "ie ,„,,_
brali sie no stlidia ~toia iut na twardsz11m 11r1mclp - Tl"'"~ 4-.~ Int
1>iecn sio r1nrnhi1i. TPTllZ mcrinc PPW•Ut '"'Ol'P "10'>Wn1nfo •n'h;„ "" 7,,.,,._
n•ts •htr1i61n zanczrp1rh. no •knńczPniu ktńr11t'h „n,,,"""
1111111~nni
za l1>ns1m•1>. nraco1nnikńw. P»7U„n'fm„;,,; tnkł„ """"' łn~·t. 1 •
T no trzer.ip - kwe.-;tiP ,..Pl„,..;: mi""""' ""7P"";,,,h;f'l.,.„f„„,.,,.,; "'""""'"nincumi „t•mPndfo a uczelnia i o.'h.<Oltt>P">fPm. W ""'"'P"'"i" „„i-•nn 11
st nPnr1„nfo. JP:~li fo'l'I. druai nip nt„'>flmn nrn<''1 ~nk>nn „,„,.,,„r„ „;r.
~?konnwn.nie. A ;nkie "a zo.<nriu. 11d11 nr1p1f<IP'hin„.+,,,„ .„+„„;r~;„ .>nll·
kwPnfn w zawodzi" niezao1hwm z W•fłlCZO„„mi h••n1l'<l•nrln..,,;~ W11daje mł się, że warto pomu§le~ i o tej kwestii.
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Tygodnik społeczno-kulturalny „Odgłosy" al A. Mlck!ewtcza Il kod 90-4311 t.i>d1 1e1"r"11y ,ekretarlat
1 redaktor naczelny 652 44 sekretarz redakcji 680 99 publicyści 677·70 Redakc!a nie tarnow1onych c<~ko
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ówi się dziś: - nie ma alternatywy
dla polityki porozumienia; - porozumienie jest koniecznością; - tylko poprzez porozumienie można bę
dzie wypro·wadzić kraj z kryzysu.
to
I mogłoby się wydawać, że są
prawdy oczywiste, a przecież tak nie jest. Politykę porozumienia wielu ludzi różnie rozumie. Ni ektó~y ją negują, Inni chcą w tym widzieć tylko taktykę obliczon~ na doraźne ko-

M

rzyści.

Przypomnę więc stwierdzenia z
VII Plenum KC PZPR:

materialów

„PaTtia potwi.erdza z calą mocą ofertę porokonzumienia narodowego. Zachowując swą
stytucyjną, p1'Zywódczą rolę, partia pragnie inicjować partnerskie stosunki z W8Z'ystklmi silami spolecznymi, które pragną pomyślnofoi narodu, uznają nadrzędność aocjali&t11cznepo pań
stwa . Stan wojennv minie. Polska pozostanie.
Pozostaną jej problemy, które można rozwią
wzajemzywać tylko wspólnymi silami, przy
nym poszanowaniu i tolerancji".
Są to słowa z referatu Biura Politycznego KC
PZPR, wygłoszonego przez I sekretarza KC gen . Wojciecha Jaruzelskiego.
A więc nie jest to działanie tylko na teraz,
dla osiągnięcia doraźnych korzyści, ale sposób
na rozwiązywanie problemów politycznych . i
społecznych również w przyszłości. Problemow,
których nam nie brakuje dziś i nie będzie brakować jutro. Wychodzenie z kryzysu musi być
procesem, w którym uczestniczyć muszą wszystkie siły społeczne I polityczne stojące na grunole Konstytucji PRI:., akceptujące w Polsce socjalizm.
A więc porozumienie nie tylko. jako met~da
wychodzenia z kry-z;ysu, ale i sl?o~ob na roz:-v1~
zywanie konfliktów w przyszłosc1. Poroz.um1en!e
warunkuje współpracę, a współpr.acy .me n;~ze
być bez porozumienia. Tylko jak 1e os1ąi::nąc ·
Nied;iwno spotkałem się z takim po~la,dem:
- trzeba się wreszcie zdecydować I zas1ąsć do
stołu w celu porozumienia się. Do .te~o stołu
musi zasiąść rząd i wszystkie nie-zalezne, samorządne związki zawodowe.
Można byłoby na to odpo.wiedzieć: ~o stołu
już wielekroć siadano, podpisywano rOO:ne porozumienia i nic z tego nie wyszło. Zam1a~t takiej lakonicznej w istocie rzeczy odpowiedzi,
proponuję rozważenie. ti;go poglądu, zastanowienie się nar! takl\ własn1e koncepcją po.r~zumiej
nia. Zacząć trzeba od rozważań nad m1e3scem
rolą związków zawodowych w Polsce.

Jeszcz.e raz odwołam się do mateW
riałów VII Plenum KC PZPR.
Uchwale stwierdzono:
Komitet Centralny opowiada sill
Iza" odbudową silnego, samodzielnego
i samorządnego ruchu związkowego,
wspólgosstanowiącego powszechną platformę
ludzi
się
podarzenia krajem, organizowania
pro.cy i obrony ich. codziennych. interesów spoteczno-zawodowuch. Odrodzony ruch związkowy
musi dzialać zgodnie z interesem państwa, uznawać socjalistyczne zasady ustrojowe ł przewodnią rolę

PZPR".

Jest to stwierdzenie określające stosunek partii do ruchu zawodowego. Nie odpowiada ono

i nie może odpowiadać na szereg pyta1i, jakie ·

z przyszłością ruchu zawodowego w
Polsce. Dyskusja nad tym problemem trwa. W
dyskusji tej pada jedno z zasadniczych pytań:
czy przyszłość tego ruchu ma być pluralistyczzawodowy
na, czy nie? Czy odrodzony ruch
będzie się skladać tylko ze związków zawodowych jednego rodzaju. czy też będą w nim wy:
I
stępowały związki branżowe, autonomiczne
.,Solidarność"? I wreszcie pytanie podsta:vowe:
czy w państw i e socjalistycznym ruch związko
wy może mieć ch a rakter pluralistyczny?
Odpowiedzi na te pytania padają różne . Jedne, że jest to niemożliwe. bo tak już było i co
z tego wyni klo wszyscy wiemy. Inne, że jest. to
nie tylko możliwe, ale było faktęm. Jeszcze inne, że pluralizm związkowy jest faktem, ~o
związki zawodowe są tylko zawieszone, a ~1e
rozwiązane. Gdyby się tylko na tych odpow~e
dziach oprzeć, to problem pozostaje nadal n~e
rozwiązany, gdyż nie dotyczą one Istoty: roll I
charakteru ruchu związkowego w okresie dyktatury proletariatu, a więc w okresie przechodzenia do socjalizmu.

wiążą się

c~a załogi. a przez to I związki zawodow~ mają
w zakładzie pracy spełniać rolę mtegruJącą, a
nie dzielić i skłócać zaiogę . Ma.Ją nie tylko wysuwać żądania. ale współuczestniczyć w rozv..ią
zywa11iu problemów ekonomicznych.
Jak byśmy na te różnorodne, nieraz sprzeczne
z sobą propozycje nie patrzyli, to n:a.ią one .c~ś
wspólnego - jedność celów : jak naJ skuteczmeJszą obronę interesów ludzi pracy. Jest to dą
żenie do przywrócenia związkowi zawodowemu
~ążno~ć
jego podstawowego charakteru, 9: nie
do przekształcania go w opozycyJn~ p~rhę p_o htyczną. Jest to dążenie d~ przywro~er:na zw1~z
kom zawodowym ich wlasciwego m1eJsca, ktore
- jak to określił Włodzimierz Len.in -:-- „.w sy-

Czy można JŚĆ
do porozumienia
i w jakiej sprawie?

stemie dyktatury proletariatu, zna3du1e się •. 3eżeli można się tak wyrazić, pomiędzy partią a
wladzą państwową",
władzy

LUCJUSZ WŁOD1 KOWSKI

od
Jeśli więc na ruch zawodowy spojrzeć
strony celów i zadań, od strony jego roli, to
problem pluralizmu staje się jakby mnieJ waż
ny. Nie jest bowiem nigdzie powiedziane, że
owych „transmisji" nie może być kilka. W. ~e
nin mówiąc o roli związków zawodowych uzył
też innego porównania. „Mamy więc jak gdypowiedział. Należy
by szereg kól zębatych" „~ola
zapytać, czy owe .„transmisje" i

;;atem

mechanizm,
zębate" napędzają zgodnie jeden
"tzy też każde kręci się w swoją stronę, a pr~ez
to i cały mechainizm przestaje działać, zacina
Dotychczaoowe pluraliistyczne
się. szwa.nkuje.
doświadczenia ruchu związkowego wskazują, że
przy niezgodnym działaniu „transmisji" i „~ół
zębatych" wynik moze być jeden: destabllb;acJa.
może leżeć
osłabienie państwa, anall'ch:i a. A to
tylko w interesie przeciwników socjalizmu, a
nie w Interesie narodu, którego przyszłość wią
że się ściśle z socjalizmem.
jest
Samorządność ruchu związkowego nie
kwestionowana. Inaczej wygląda jego niezależ
ność. Jeśli ma być rozumiana jako niezależnośd
od administracji - ·to jest jasne. Inaczej niemożliwe jest spełnienie zadania obrony int~re
sów robotniczych, interesów ludzi pracy. Związ
ki zawodowe zamieniają się wówczas w przybudówkę administracji, jej agendę do spraw
zaopatrzenia i bhp. Natomiast niezależność polityczna jest absurdem. W gruncie rzeczy nieByła
zależność „Solidarności" też była mitem.
to niezależność od partii i władzy ludowej. Ale
była to zależność od różnych ugrupowań an tysocjalistycznych. To „kolo zębate" kręciło się w
zupełnie inną stronę. powodując zakłócenia w
państwowej i społecznej machinie.
,leżeli partia klasy robotniczej spełnia swoje
posłannictwo, jeżeli wyraża interesy ludzi pra-

a partia marksistowsk-0-leninowska nie
- to nie powinno być
a związkami zawodowymi, istnieje bowiem wspólnota celów. Metody
IX
mogą i powinny być różne, ale nie cele.
Zjazd PZPR zapoczątkowal odbudowę robotnicŻego charaktei·u partii 1 stanąl na pozycjach
marksizmu-leninizmu. co sipotkalo si ę z atakir m
przeciwników. Okazało się wówczas, że nie tylko metody, ale i cele były różne. A przecież w
Uchwale IX Zjazdu PZPR można zna\eźć i tak ie sformułowanie, że zjazd „opowiada się rówcy -

może postępować inaczej
sprzeczności między nią

stosunków
nież zez poglębieniem partnerskich
na
stojącymi
ze związkami branżowymi, ze

' W grudniu 1920 roku odbyła się
na
w Moskwie narada delegatów
członków
VIII Zjazd Rad oraz
związkowych.
działaczy
RKP!b),
Przemówienie na tej naradzie wygtosit Włodzimierz Lenin. Toczyła
się wó>vczas dyskusja o roli I zadaniach związ
ków zawodowvch . WloclJ.imierz Lenin polemizował z Lwem Trockim. Powiedział on wówczas:
„„.ogarnia.iąc oqól robotników przemyslowych,
wlączając ich do szere11ów orqanizacji związk_i
zawodowe stanowią orqanizację klasu rzqd:::qCPJ,
panującej, sprawuiącej wlndzę. tej klasy. 1-:tóra

urzeczuwistnia dyktnture. tej klasy. która urze- .
to
czvwistnia przymus paftstwowy. Nie jest
jednak m·oanizacja państwowa. nie 1est to organizacja stosuiaca wzumtts. iest to organizacja
wychowawcza. orqnnizacja, która ttaktywnin i
szkola
uczu. iest to szkola. s;:koln rzll'dzrnia,
to
gospodrirowania. szkoln komunizmu. Jest
t~
szkola ZUPPlnie niezwukle110 typu. mamy
1
bowiPm do rzynienin nie z nm1czycielami
uczniami, lecz z pt>wnym nnr1Pr swoistym skojar:i:PniPm tP110. co pozostn.lo i nie rnogln .n~e
pozostać po kapitnlizmiP ornz tego. co wylm11an
wzqledr>m
ze swe110 środowiskn odd?inlu pod
rewoluc11inym nnnn1dace. inaczPi mówiąc. rewolur-11inn 11wnn11n-rrlf7 pro1etnriatu. Dlnteno też
umówić n roli :::1ri'lzkńw '71'1.tvnr1n11·11ch bPz
nieuchronnie
to
wzą1t>dnienia f11rh nrawd . .
dol<r r1n .~uren;, hl1„'1m1rh 1v11ioskńw.
Zwin.zki znwodmve. ieśH r:hodzi o ich mteJs~e
w systemiP d111..·tat111"µ pro1ptnrin.tu_. z11aiduj11. 1nę,
jeżeli możnn się tnk 11111rrri-ił pom1erlzt1 pnr~1" . a
wlndz„ nnfi.ętwnwą. Prw .,.,rz0Hci11 dn soc1~T1z
dt1ktn.turn proletarrntu,
mu niPndznwnn ;est
ro bot11.1 ~,ów
;en nakż„ vow.~zpch n n o ran. n i zn <'i~
przPm11slowych tej dyktatury nie sprawu3e •
k'lku
I rfalej:
„Nie można sprnwnwał rl1fTdatur11 be_z t
transmisji'' od awanqnrdu do mas kl.dsy P;,zoMuiqcei i od tej klnsy do mas pracu3ących ·
po.
.
I ieszc7e:
Nn szp obecne pa1istu•o jest takie, ze
w .~~Prhni" znrrJnnizn,,.nm1 m·nlpfn~iat .mu.ęi br~
nić się, m11 znś m11.ęimu tP nrrJ(ln1z~r.1P roh~~~d
cze wykorzystać do obrony robotników P
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W dyskusji nad Deklaracją Ideowo„O co walczymy, doką~
zmierzamy" wśród wielu py tań 1
'wątpliwości były też glosy domagające się wyjaśnienia, dlaczego dziś
nie mówi się o dyktaturze proletariatu, jakie jest jej miejsce w naszym systemie socjalizmu?
W książce „Państwo a rewolucja" · Wlod'z imierz Lenin pisze:
Progamową

naszego
ich własnym państwem i do obrony
państwa przez robotników. Jedna i druga obrona realizowana jest poprzez swoisty splot
naszych posunięć państwowych i naszego porozumienia, „zrastania się" z naszymi zwiqzkamł
zawodowymi".

gruncie socjalizmu silami w NSZZ

a nie naprzeciw partii czy

pai'lstwowej.

„Solidar-

ność", ze związkami autonomicznymi i innyorganizacjami
związkami, ze w&zystkimi
spolecznymi i środowiskowymi". Było to jakby
zaakceptowanie rzeczywistości, a więc pluralizwarunkiem
mu w ruchu związkowym, p~d
wszakże, że wszystkie „kola zębate" i „transmi-

mi

sje" kręcić się będą zgodnym rytmem, działać
dla osiągnięcia wspólnego celu - obrony inpań
teresów ludzi pracy w socjalistycznym
stwie. Stanowisko to nie zostało jednak przez
wszystkich zaakceptowane - przede wszystkim
przez przeciwników socjalizmu.

W dyskusji o związkach zawodopropozycje.
różne
padają
wych
służby
Wśród partyjnego aktywu
lzdrowia uważa się, że w placówkach tej służby powinien działać
pracowtylko jeden związek
ników służby zdrowia, posiadający tradycję
i doświadczenia. Z podobnym poglądem wystą
pili niektórzy członkowie partii nauczyciele, uważając, że w placówkach oświatowych powirównież
nien działać tylko ZNP, jako mający
tradycję i doświadczenie oraz niebagatelny dorobek.
Mieczysław Drobner z Lodzi wystąpił na ła
według
mach "Trybuny Ludu" z koncepcją,
której „w każdym zakladzie pracy jest możliwe
i pożądane powstanie tylu związków zawodowych, tle wyrafoie różnych specjalizacji wvstępuje na danym terenie, i tym jednakże, żeby
powszechny
w jednej specjalności byl jeden
związek". Według

autora tej koncepcji

.„zarządy

kilku istniejących związków zawodowych musialyby oczywiście ściśle ze sobą wspólpraco-

wać". Jest to wprawdzie nieco inna koncepcja
wielu „kól zębatych" i „transmisji", zróżnico
wana jedynie strukturalnie. W istocie M. Drobner opowiada się za jednorodnym charakterem
ruchu związkowego, podzielonego niejako tylko
ze względu na specyfikę zawodową .
Bardziej jednak przemawia mi do przekonania koncepcja jednolitej reprezentacji załogi w
zakładzie pracy. Według tej koncepcji pluralizmu ruchu 1.wiązk owet:(o nie może przekroczyć
bramy zakładowej . Nierh sobie istnieją różne
związki zawodowe, niech pracują nad swoimi
skutecznych
programami, szukają najbardziej
metod obrony interesów Judzi pracy, niech wyreprezentacji
suwają swoich kandydatów do
wted!
załogi , ale gdy już ich załoga powoła,
załogi.
interesy
muszą reprezentować tylko
może to być raCzłonków tej reprezentacji da zakładowa - wybiera się nie dJatel'(o, że
rep r ez entują taki czy in ny związek zawodowy,
ale dlatego, że swoją postawą, dorobkiem. zdolnościami gwarantują ohronę interesów wyborców - załogi. Według tej koncepcji reprezenta-

„„.dyktatura proletariatu, tzn. zorganizowanie

się awangardy mas uciskanych w klasę panują

cą w celu zdlawienia ciemiężców.„"

I dalej:
pewną
,„„dyktatura proletariatu wprowadza
l!czbę wylączeń od zasady wolności w stosunku do ciemiężców, wyzyskiwaczy, kapitalistów".

W okresie przejściowym od kapitalizmu do
socjalizmu dyktatura proletariatu jest niezbęd
na. Jej formy natomiast mogą być różne. Sło
wo „dyktatura" przeraża niektórych. t rak t u ją
oni je bowiem w oderwaniu od rzecz)'\vistości.
Jeśli jednak spojrzeć na nie z punktu \\idzenia klasowego, to każda klasa panująca posłu
guje się przemocą dla osiągania I obrony swoich klasowych celów i interesów. Klasy panujące posługują się państwem, nadając mu oteż
kreślony charakter klasowy. Proletariat
posługuje się państwem dla osiągnięcia swoich
celów klasowych, ale cele te nie mogą, i nie
są sprzeczne z interesem narodowym. W miarę
rozwoju społeczeństwa socjalistycznego powinna
dyktatury
następować również ewolucja form
proletariatu. U nas już dawno zaprzestano używać te!(o pojęcia, ale czy państwo zatraciło
przez to cechy dyktatury proletariatu?
J.
W referacie Augustyna Wajdy i Jerzego
Wiatra „Uniwersalne prawidłowości budownictwa socjalizmu" wygłoszonym na I Ogólnopolskiej partyjnej konferencji ideologiczno-teoretyczne.i stwierdza się między innymi:
„Konieczne jest ponowne, obiektywne i nau·
zagadnień
ko wo poglębione przeanalizowanie
faz i etapów rozwoju spolecze1istwa socjalistycznego w Polsce na tle tendencji rozwoJowych
socjalizmu w innych krajach. Teza V Il Zjazdu
PZPR, wedle której Polska weszla już w okres
budowy „rozwiJ11iętego społeczeństwa socjalistycznego" jest ostatnio nie bez racji. poviszechnie
po
kwestionowana. Rzecz jednak nie polega
prostu na tym, by tamto sform.ulowanie od.rzucić, lecz na tym, by zbadnć, w jakim sensie i w
jakim zakresie sprzeczności występujące w nasq konsekwencją niezrealizowaszym życiu
nych zadań budowy spoleczeństwa socjalistyczrezultat
wlaśnie
nego, a w jakim stanowią
przechodzenia do wyższej fazy rozwoju socjalizmu".

W rzeczowej analizie faz rozwoju socjalizmu
w Polsce nie może zabraknąć też kwestii dyktatury proletariatu. Nie chodzi tu bowiem tylko
pojęcia
o wyjaśnienie sprawy podstawowego
wimarksizmu, ale o umiejętność klasowego
ich
dzenia zjawisk i procesów, dostrzeganie
dialektyki, a przez to i ich wewnętrznej sprzeczności. Rzetelna i głęboka ocena przeszłości, ukazanie źródeł i przyczyn minionych i obecnych
konfliktów pozwoli jaśniej widzieć teraźniej
szość, a przez to również klasowy ~harakter s~l,
naszym . spoleczenjakie dziś funkcjonują w
stwie.
Przedstawiony na początku pogląd
na porozumienie. jako „dogadanie
się" stron w świetle tego co napisa',łem wydaje się mocno pr-0bJetńaty
czny. Jest to formalny punkt widzenia. Przede wszystkim stronami
nie mogą tu być związki zawodowe - ile by
ich tam nie było - i rząd. Partnerów poro.zurnienia jest bowiem znacznie więcej.
zawUważam, że porozumienia nie można
rzeć tylko „odgórnie". Nie można tej idei ogra.
przywódców.
niczać jedynie do porozumienia
Swego czasu odbyło się spotkanie gen. Wojciei
cha JaruzelskiE!go, prymasa Józefa Glempa
Lecha Wąłęsy. Wiązano z tym spore nadzieje.
Rzeczywistość tego nie potwierdziła . Dziś mozolnie buduje s i ę porozumienie od dołu, jako
ruch odrodzenia narodowego Nabiera ono przez
to konkretnego charakteru. Ale znów idei tej
nie można sprowadzać tylko do nadania jej
form instytucjonalnych Chodzi o coś więcej.
Sądzę, że istota rzeczy polega na działaniu,
konkretNiezbędnE' jest porozumienie się w
nych sprawach. "?' poc:leimowaniu i realizowaniu
konkretnych inicjatyw, zamierzeń. Do zrobienia
jest aż nadto. A więc wszv•ry ci, którzy myślą
coś
C\, przyszłości socjalistycznef Polski i chcą
dla niej uczynić. powinni porozumiewać sie w
konkretnej .sprawie, nie czekając na to, że ktoś
to za nich uczyni. Ludzie różnych zapatrywań,
światopoglądów, orientacji, mogą i powinni łą
czyć się dla spełnienia takiej czy innei. poży
tecznej dla społec-zeństwa inicjatywy. Terenem
pracy,
zakł:oidy
porozumienia powinny być
miejsce zamieszkania, urzędy, instytucje. szkoły
uwieńczonych
itd. Z tych drobnych działań,
pozyt:vwnym rezultatem, rodzić ~ię bęrlziP i narastać ·proces, który pozwoli nam wyjść ~ k!"fzysu i przyczyni się do rozwiązania wiPIU naszych spraw. A jest ich bardzo dużo . I nikt
tę'j pracy za nas nie wykona. A wykonać ją
p~winna nam pozwolić ~wiadomość te~o. ŻP troska o Polskę, o jej silę i przyszłość mogą być
zawieranych
podstawą wszelkich porozumień
nie za stołem obrad, ale w codziennym działa
niu.

•
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Jeżeli partia ma wyrazac interesy narodowe,
to powstaje problem, jakie sprawy są najważ
niejsze, jakie elementy powinny być realizowane przede wszystkim, Wymieniono sześć
elementów ważnych z punktu widzenia interesów jednostkowych i narodowych i otrzymano

Trudno powiedzieć co było tego przyczyną,
ale w chwili, kiedy została rozprowadzona ankieta, poświęcona opiniom członków PZPR, robotników zatrudnionych w dziesięciu wybranych zakładach przemysłowych Łodzi - Deklarację „O co walczymy, dokąd zmierzamy"
czy.tało 50,5 proc. wszystkich, którzy na ankietę odpowiedzieli. A odpowiedzi uzyskano 259
- tj. 48 proc. rozdanych ankiet.
Wśród osób, które zadeklarowały, że czyta55 proc. członków
ły tekst deklaracji było
związków branżowych i autonomicznych oraz •
43 proc. członków NSZZ „Solidarność". 56 proc.
uczestników ankiety stanowili mężczyźni, 44
proc. - kobiety. Na podstawie danych wyraź
nie rysują się różnice w stopniu zainteresowania sprawami partyjnymi członków zgrupowanych w różnych zakładach pracy. Najmniej
osób czytało deklarację w ZPB im. J. · Marchlewskiego i „Fonice". Mniej czytali deklara-

następującą liczbę wskazań:

W szóstym numerze „Odgłosów" z 16
maja br. publikowaliśmy artykuł pt.
„Nauczyciele o partii". Autor
wykorzystał w nim materiał, zebrany
przez Zespół Analiz Społecznych przy
Wydziale Nauki i Oświaty KŁ PZPR.
Zespół przeprowadził w marcu br.
badania opinii członków partii na temat
projektu deklaracji ideowo-programowej
PZPR: „O co walczymy, dokąd
zmierzamy".

Z materiałów zebranych przez zespół
korzysta także w swym artykule
prof. dr hab. Stefania Dzięcielska
Machnikowska z Instytutu Socjologii UŁ.
Autorka kieruje Zespołem Analiz
Społecznych KŁ PZPR. Kierowała także
przeprowadzonymi w marcu br.
badaniami opinii członków partii
nt. projektu deklaracji ideowoprogramowej.

go..:
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej
spodarczej:
1. ukazać sposoby wyjścia z kryzysu, w jakim znajduje się kraj;
2. stworzyć gwarancje zapobiegające powtarzaniu się kryzysów;

ł nieustanne jej pozyskiwanie do swego programu". Zapis ten zaakceptowało i przyjęło
jako swój obowiązek 81 proc. ankietowanych.

r:ję członkowie „Solidarności" aniżeli związków
branżowych, rzadziej kobiety aniżeli mężczy
źni.
Trudno wysuwać daleko idące wnioski z
tych przykładów, ale warto pamiętać, że w

ZPB im. J. Marchlewskiego działała bardzo
silna grupa „Solidarności", miał w nich swoją
„awaryjną" siedzibę Zarząd Regionalny zwią
zku, natomiast w „Fonice" zgrupowani byli
członkowie PZPR, którzy lansowali stworzoną
poza zakładem, ale przyjętą za swoją inną
'loncepcję PZPR. Można więc przypuszczać, że
sprawy te nie pozostały bez wpływu na zainteresowanie deklaracją, przedstawioną przez
zwalczaną z prawa i lewa Polską Zjednoczoną
Partię Robotniczą. Spostrzeżenie powyższe w
jakimś stopniu uzasadnia fakt, że wśród człon
ków, którzy czytali deklarację w „Fonice", nie
było ani jednego członka „Solidarności", a w
„Marchlewskim" stanowili większość.
90 ·proc. wypowiadających się zaaprobowało
tekst, uznając jednak za konieczne wprowadzenie poprawek drobnych lub gruntownych. Zaledwie 3 proc. czytelników odrzuciło tekst,
proponując opracowanie zupełrtie nowego.
Co było przedmiotem krytyki? '
W wypowiedziach zwracano uwagę, że tekst
jest zbyt długi i mało komunikatywny.
rozwlekly.
„Niezrozumiaty dla robotnika Powinien być taki, jak manifest PKWN".
„Tekst jest zbyt zawily t mglisty. Brakuje
konkretów".
Zwracano uwagę, że „Deklaracja nie może
a powinna być
być programem KC PZPR deklaracją

PZPR".
Ponadto twierdzono, że w tekście brak waż
nej, zdaniem wypowiadającego się, sprawy
lub zbyt dużo spraw próbuje się w tekście wyrazić. Ogólnie można stwierdzić, że członkowie
partii oczekują deklaracji napisanej krótko,
przemawiającym do ludzi
zwięźle, prostym,
pracy, a ni& tylko członków PZPR, językiem.
Deklaracja powinna określić w sposób zdecydowany i jednoznaczny, jaka jest partia i jakie cele chce. i musi osiągnąć. Były wypowiedzi wskazujące, że równie ważna jak deklaracja jest konsek,wentna reęlizacja dęk;larowa,
,,
nych cel4w,
Na uwagę 7.asługują zgłos:cone ,propozycje
uzupełnieńia deklaracji.
„Uściślenie czasu wyj§cia kraju z kryzysu
gospodarczego. Czego cale spoŁeczeństwo może
oczekiwać w najbliższej przyszłości".
„KC winien działać zgodnie z kierunkami
nakreślonymi przez doty. Historia potwierdza
fakt, że prominenci przy kolejnych kryzysach,
winni tych kryzysów, odrywali się od klasy
robotniczej".
„Wielu. towarzyszy jest w rozterce, czy wierzący może być partyjnym, czy wstąpienie w
szeregi partyjne eliminuje z grona wierzących
i czy praktyki religijne muszą się odbywać
skrycie?"
„Powinna istnieć możliwość dyskusji, możli
wości krytyki i wątpienia w wytyczne, bo nikt
nie ma patentu na mądrość, tak jak to było
dotychczas".
„Dokument powinien zawierać gwarancje, że
odstępst11Ja od statutu nie powtórzą się, co zasposobów realizacji
gwarantuje prowadzenie
tego dokumentu".
rozliczenia win„Podać ostateczny termin
nych kryzysu gospodarczego".
Spotykało się też wołanie
dyktaturę proletariatu".

„o

3.

szeroką

akceptację

społeczeństwa.

to zadania niełatwe do zrealizowania, ale
konieczne. Sądzić należy, że realizacja dwóch
pierwszych - może w efekcie dać podstawę
do szerokiej akceptacji partii przez społeczeń
stwo. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że
wyprowadzenie kraju z kryzysu może być zrealizowane tylko siłami członków partii, jak i
że wystarczy wyjść z kryzysu, aby zdobyć akceptację społeczeństwa. Zbyt głęboka jest niechęć społeczeństwa do tego, co działo się w
partii, zbyt jednostronne obciążenie odpowiedzialnością za kryzys.
Za zadanie najpilniejsze zdecydowana wię
kszość uczestników ankiety uznaje konieczność
ukazania dróg wyjścia z: kryzysu. Jest to w
istocie sprawa z punktu widzenia sytuacji pań
stwa i każdego obywatela najważni.ejsza. Ale
czy nie powiedziano już na ten temat wiele,
czy nie został ten punkt już zrealizowany?
Zdaniem odpowiadających - nie, moim zdaniem - tak. Bo jakie jest inne wyjście z kryzysu, jak nie rzetelna, wydajna praca. Poży
czki zagraniczne nie wchodzą w rachubę. Jakie jest inne wyjście, jak sprawiedliwe rozło
sprażenie ciężaru kryzysu. Ale co oznacza wiedliwe rozłożenie skutków kryzysu? Czy tak,
jak to zrobiono w rekompensatach podwyżki
cen. Przecież tym samym złamano motywacyjny system płac. Przecież zrealizowano zasadę,
że kto mało pracuje mć:>że więcej jeść, nfi ten,
kto pracuje dużo i wydajnie. Pomijam, rzecz
jasna, sprawy rekompensat dla emerytów. Jest
to sprawa poza dyskusją.
Czy może być inne wyjście z kryzysu, jak
pozbycie się wszy..stklch tych, którzy do kryzysów doprowadzili i tych, którzy nie potrafią
już myśleć i działać? Czy jest inne wyjście,
niż uwolnić się od tych, którzy ciągle powodują marnotrawstwo czasu I środków? Chyba
Innego. wyjścia nie ma, ale ludzie trzymają się
mocno swoich pozycji lub przechodzą na wysoko płatne emerytury, aby dalej dobrze żyć
na koszt społeczeństwa.
jednak zdecydowana większość
Ponieważ
członków partii nie dostrzegła programu wyjścia z kryzysu, trzeba ten program doprowadzić do świadomości społecznej. Istnieje obawa, że część nie zaakceptowała tego programu, bo nie u:cnała za wystarczający. Wobec
tego trzeba sprawę jeszcze raz podjąć, przemyśleć, uzupełnić, a może pełniej, konsekwentniej program realizować.
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zdecydowaną

„W dokume11cie brak jest wzmianki o narodzinach ruchu komunistycznego. Jest to teoretyczny monolog bez przykŁadów bliskich Polakom. Należy niezwlocznie przedstawić źródła
i przyczyny obecnego kryzysu; należy koniecz• nie sprecyzować problem rozliczeniowy".
„Uważam, że najwyższa pora wzmocnić pozycję partii· poprzez wfościwy dobór kadr i
czionków, wyraźne określenie bezkompromisowych kryteriów przyjmowania do organizacji
i egzekwowania jej statutowych norm postę
powania".

W deklaracji zapisano: „Naturą komunistów
3est slu.żebność wobec klasy robotniczej, reprezentowanie jej interesów, spełnianie wobec
przywództwa, ksztaitowanie
ideowego
niej
politycznej oraz przekonywanie
§wiadomości

Mówiono też o potrzebie pełniejszego ukazania tradycji PZPR.
Niewiele osób wypowiedziało się o ewentuzrezygnowania z niektórych soraw,
alności
które są w projek('it> deklaracji zawarte
clrnbne, aczkolwiek ważne sprawy
np .~prawy oszczędna.ki materiałów,
surowców , Sq to sprawy oczywiste, a nie podlegająt:-e rl lJSku~ji"
„Mniej problemów podejmować, ale konk;etnie rPali.zo1"ać".
„Pominąć to. co zrobiono i co .;est. Przecież
chcemy m.tiwić, co będziemy robić".
„Pominąć

bieżące,

Powsta.ie pytanie: jaka powinna być deklaracja, abv "tał:i się ona własnością wszystkich
członków PZPR. a pnede wszystkim klasy robotniczej? Odpowiedź można sformułować krótko·
Powinna to być deklaracja zwarla Sformucharakter manifestu
łowania powinny mieć
powinna ukazvw~t droge partii,
Dekl~r~c i<l
którn heda <zli jej ezłonkow;e ' włączą <ie \V
jej rP'llipH·ie ma~v onc-uiąre Nie możP być
tak7P nr"!'!f~mPm, onniewai program rx Zjazdu nie ~ tncił n<ł 1nac1eniu, rhoć npracnwywanv hvł w warunkach ataku na partię z prawa i lewa.

zdobyć

Są

'

marginesie dodam, że zadania te są
a nie naturą komunistów. Zaledwie 4 proc. członków partii nie zaakceptowało tego zapisu, ale 13 proc. stwie dziło, że nie
ma zdania, a 2 proc. nie udzieliło odpowiedzi.
Te wyniki, mimo ich pozytywnej treści, dają
dużo do myślenia. Aż 19 proc. ankietowanych
członków PZPR nie akceptuje podstawowego
którzy
Wśród członków PZPR,
obowiązku.
stwierdzili, że nie mają zdania, a więc wśród
13 proc. - więcej niż połowę (56 proc.) stanowią członkowie „Solidarności", a 44 proc.
członkowie związków branżowych. Nie jest to
wielka, ale jednak statystycznie istotna róż
nica.
Zdaniem c:cłonków PZPR w projekcie deklaracji są sprawy o niejednakowej ważności. I
tak jako najważniejsze zostały uznane zadania
w następującej kolejności:
1. reprezentowanie klasy robotniczej - 73
proc.;
2. służebność wobec klasy robotniczej
63,7 proc.;
3. pozyskiwanie klasy robotniczej dla swego
programu - 63,3 proc.;
politycznej
świadomości
4. kształtowanie
klasy robotniczej - 38,1 proc.;
5. spełnianie ideowego przywództwa klasy
robotniczej - 33 proc.
Na uwagę zasługuje fakt, że na reprezentowanie klasy robotniczej częściej wskazują
ozlionkowie zawieszon~h NSZZ „Solidarność''
(76,0 proc.), niż członkO'Wlie zawlieszonych :cwiąz
ków bria:nżowych, a na zadanie spełniania i<Jeoczęk•iej
W~<> przywództwa klasy robotniczej
branlowych
wskaiz.ują członkowie związków
(28,0
C36, proc.), a.niżeli NSZZ „Solllidarność"
proc.).
Na

obowiązkiem,
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W deklaracji zapisano: „PZPR, partia marksistowsko-leninowska, awangarda klasy robotniczej, wyraża, broni i gwarantuje realizację
historycznych interesów narodu polskiego".
Zgadza się z tym zapisem 48 proc„ nie zgadza się 31 proc„ a nie ma zdania 21 proc. Nie

odnotowano różnic w wypowiedziach w zależności od przynależności związkowej. Ankietowani członkowie PZPR mają wątpliwości,
czy PZPR jest w istocie reprezentantką interesów całego narodu. Dlaczego więc tak sądzą?
Jak uzasadniają swoje zdanie?

„PZPR powinna slużyć interesom klasy robotniczej, a nie znaczy to, że członek partii
ma od ust odjąć i dać innym. Trzeba stwierdzić, że do tej pory PZPR nie dla wszystkich
tzn. nie
jednakowo wyrażała ich interesy,
wszyscy jednakowo korzystali z przywilejów,
jakie do tej pory byty. Po prostu niektórzy
za dużo się oblowili, korzystając z przynależ
tej
ności do partii. Grupy prominentów do
pory jeszcze nie zostały rozliczone ze swojej

działalności".

1. sprawiedliwość społeczna - 93 proc.;
2. niepodległość, suwerenność - 69 proc.;
3. wszechstronny rozwój społeczno-ekonomiczny - 58 proc.;
4. bezpieczeństwo społeczne - 48 proc.;
5. ludowładztwo - 20 proc.;
rozwój kulturalny - 8
6. wszechstronny

proc.
W deklaracji wymienione zostały cechy osobowościowe członka partii. Ankietowani mieli
wybrać pięć najważniejszych czyli takich, któ-

re powinny cechować każdego, kto nosi lub
zamierza nosić legitymację pattyjną. Oto odpowiedzi:
1. uczciwość - 87,5 proc.;
2. prawość - 63,3 proc.;
3. odwaga w zwalczaniu zła - 57,7 proc.;
4. pracowitość - 57,4 proc.;
5. patrioty:cm - 51,9 proc.;
6. skromność - 43,2 proc.;
7. aktywność społeczna - 37,7 proc.;
8, zdyscyplinowanie - 35,9 proc.;
9. mądrość - 30,1 proc.;
10. znajomość zasad marksizmu-leninizmu _.
23,5 proc.;
11. ideowa żarliwość - 10,7 proc.;
5,8 proc.
12. przekonanie materialistyczne· Co z tego wynika?
Można przypuszczać, że wysunięcie na pierwsze miejsce uczciwości jest rezultatem :cbyt
częstego łamania podstawowych zasad etycznych przez ludzi, którym powierzono odpowiedzialne zadania, ponieważ byli członkami par'
tii.
Członkowie partii nie muszą koniecznie mie6
materialistycznego światopoglądu. Oznacza to,
że zdaniem większości, przynależność do partii
nie kłóci się z wiarą w Boga, praktykami religijnymi.
Nie wymaga się od członka partii żarliwej
ideowości. Wystarczy, że będzie uczeiwy, prawy, pracowity.
Na oddzielne skomentowanie zasługuje wskazany przez 51 proc. odpowiadającyc'h patriotyzm jako cecha członka partii. Czyżby w ostatnim czasie ta wartość uległa obniżeniu? A
może zbyt dużo mówiono o patriotyżmie, zbyt
często nadużywano tego pojęcia, a może jest
to wynik przekonania, że patriotyzm jest obowiązkiem obywatelskim, a zatem nie ocenia
ponieważ
się członka partii w tej kategorii,
ocenia się go w ten sposób jako Polaka i obywatela.
Zaakceptowanie w pełni (82 proc.) zasady
bezwzględnego pozbycia się z szeregów partii
ludzi nieu~zciwych, koniunkturalnych karierowiczów, dwulicowców„. jest w świe•le odpowiedzi ankietowanych całkowicie zrozumiałe.
Zaledwie dwie osoby powiedziały, że nie mają
zdania. Nikt nie zanegował tej zasady. Wniosek jest jednoznaczny. Członkowie partii oczekują, że podejmie się zadanie przeglądu kadrowego.
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Kolejny fragment deklaracji brzmi: „Rewolucyjna sytuacja wymaga rewolucyjnych postaw, bezkompromisowości, zdecydowania, wierności sprawie socjalizmu, czystych rąk i czystych sumień", a dotyczy postaw członków
partii na dziś. Okazuje się, że pytanie czy
stwierdzenie dotyczące postaw uznają za wła
sne, zgadzają się z nimi, są gotowi je realizować w praktycznej działalności: w 73 proc. deklarują bezwarunkową akceptację, 13 proc. · raczej popiera takie postawy, a 10 proc. popiera, ale wskazuje, że zależy to od okoliczności.
Nikt nie wypowiedział się negatywnie, a 4
proc. osób nie miało zdania.
Zdaniem ankietowanych, najczęściej nie
przestrzegano w partii:
1. zasady „czystych rąk" - 69 proc.;
2. zasady „czystości sumienia" - 64 proc.;
3. wierności sprawie socjalizmu - 55,5 proc.;
4. zdecydowania - 45 proc.;
5. bezkompromisowości - 33,2 prac.
A więc nie zrealizowano zasad etycznych,
przede wszystkim. Jest to ~olesne, choć zgodne
z rzeczywistością, odczucie członków PZPR.
Aktualna sytuacja polityczna, zdaniem autorów projektu deklaracji, stawia nowe wymagania: „Nie ma w naszej dramatycznej rzeczy-

na demonstrację
wistości miejsca ani czasu
wahań, wątpliwości i sŁabości". Źapis ten nie

neguje prawa do wahań czy wątpliwości, ale
wyraźnie wypowiada się przeciwko ujawnieniu
czy wręcz ich demonstrowaniu.
Ta zasada jest akceptowana przez 79,2 proc.
osób odpowiadających na ankietę, odrzucona'
przez 11 proc„ a 9 proc. nie ma zdania Czę
ściej pełną akceptację deklarowali członkowie
związków branżowych. aniżeli .. Solidarności",
ci natomiast częściej stwierdzali. że nie mają
na tę sprawę wyrobionego poglądu.
W deklaracji zapowiada się zaostrzenie kryteriów przynależności partyjnej w sformuło
waniu: „Dzisiaj kryteria partyjności muszu. "YĆ
bardziej ostre i jednoznac:zne. Tylko ten. kto
potrafi unie.ść ciężar obnwiq?ków 1J)ynikajrwuch
z przynależności do naszej partii. poclolat im
w sposób świadomu. odpowiedzialny 1 ?riyscypLinowany - może zasłużyć na gorln„tr c•z!onka PZPR - komunisty" r ta zasada uz· «kuje
zdecydowaną akceptację (90 proc„ w tvm 72
proc TAK i 18 proc. raczej TA Kl Z;i 'Pdw1e
odrzuca zanstrzone
4 proc członków partii
kryterium pnyna leżności partyjnej, a 5 proc.
nie ma w tej kwestii zdania.
Zasada „pełnej i henl'nr11nkowe3 jednomyślno.fri wszu~tl<'ich. ktM21-1 rhcq pozostar rzionkami nartii"'. 'e•t ~k('t>pt0~van:i przez fM oroc.
1kcepodoowiachjących, w tvm fi4.4 proc. -

tuje bez wahań. 3 17 fi proc - raczej akceptuje Odrzuca zasade ierlnomvślności jedynie
5 proc., a nie ma w tej kwe~tii r.dania - 3
proc„ a przecież me jest to dla partii bez znaczenia.
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Powszechnie w dyskusjach wskazuje się na
trzy zadania, jakie PZPR ma do spełnienia w
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edakcja „ODGŁOSÓW" odstąp! na·
tychmiast duże mieszkanie dla rodz.iny w iek>dzietnej. Tej treści anons WJw>0łałby z pewnością ogromne z.ainteresowanie wśród czytelników prasy codziennej. A jest co oferowac. Luksusov.·e cztery poko,je z kuchnią i łazienką i całym mnóstwem zakamarków, wielki metraż,
shonec:z.ne, w sam raoz. dla licznej rodzi•ny gnież
dżącej się gdzieś na strychu. „Ale" - jest tylko jedno. Z torbami może nawet pójdziemy,
ale P>Qd most nie. Jak dotąd - niestety, nie
mamy się gdz.ie podziać, toteż cały zespół gryzą wyrzuty sumienia, albowiem w czasie, gdy
my pławimy ~ię w luksusie lokalowym"), z.gnę
bie1ni ludzie czekają latami na wfasny dach
nad głową.
Sytuacja po.wyisza jest ~dynie cząstką znacznie szerszeg<> prt0<blemu o podstaw<>wej wadze w obecnej sytuacji mieszkani<>v.•ej.
Zanądzenie premiera (nr 11 :i: d·nia 13 marca
1981 r.) za.bo.wiązało organa administracji pań
st"'·owej do dokonainia przeglądu budynków
i lokali zajętych na cele administracyjno-bi urowe, wykorzystania w nich powierzchni oraz
O'dzyskania lokali mieszkalnych wszędzie tam,
gljzie jest to możliv.-e. Polecenie zmierz.afo w
dwóch kierunkach, raz - v.;ykonystanie P>Q'\>;ierzchini biurowej wraz z przemieszczeniem
i zagospoda1'0waniem nadwyżek w bu<:lyn'kach
niemiesz.kalnych, po wtóre - przywrócenie
p ierwotnej funkcji mieszkaniom. Ustalono nO'rmę przypadającą
na jednego praco.wnika w
wysokości 4 m kw. lub 7 m lew. plus. 15 proc.
powierzchni pomocnicz.ej w biurach projektowych. Pełne za1gospoda~owanie „luźnych" biurowców miało dać z•wołnienie lokali z przeznaczeniem na cele mieszkania.we i społeczne.
W województwie łód:z.kim utworzono z.espoły
1 komisje k<>ntrolne, kO'Ordynowane przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Łodzi,
z wkeprez.ydentem na czele. W ich s·kład weszli przedstawiciele urzędów dzielnicowych,
miejskich, gminny•ch, radni, członkowie społe
cznych komitetów k<>ntroli, związków zawodo"'·ych i 0<rganiza•cji społecznych. Zespo'ły
pracując na podległym sobie terenie dok<Jnały przeglądu w kwietniu 1981 rnkiu. Całość
prac nadzorował Wyd~ał Spraw Lókalo.wych
Urz.ędu Miasta Łodzi. I tu te.ż spływały wszelkie ustalenia. Rezultatem prz.egląd'U jest dokument „Ocena reailiz.acji uchwał w sprawie <>dzyskania l<>'kali mieszkalnych, z.ajm<>wanych na
cele admini1stracyjne". Tytuł nieco zawężony,
ale w końcu kwestia mieszkaniowa je-st tu najistotnie j&za.

R

NA cz~ SJQJMY
..,., wo3ewoa1.1twre it'k<>ntrol<>wano

ogółem 1.189
instyJucji państwowych i spółdziel
czych, terenowej
admini51tracji
pańsiiwowej
wraz. z p0dległymi im jed'llostkaml. Stwierdz<ino w nich nadwyżkę powierzchni łącz.nie 11.432
m kw. Na przykład: kontr<>łi poddano 71 urzę
dów tere.n<>wej administracji państwowej z jednostkami podporządkowa'!lymi. Zatrudniają one
łącz.nie (pracownicy administracyjni i obsługa)
6.152 osoby. Zajmują powierzchnię całkowitą
(podst.amowa · i pomocnicza) ~.581 m kw. w
2.397 izbach. Żatem - licząc statystycznie na 1 pracov.inika przypada niecałe 7 m kw.,
czyli niemal dwukrotnie więcej, niż przewiduje
ustalona n<>rma. To tylko suche liczby, nie oddające sytuacji w poszczególnych jednO!;•tkach.
Można jednak wyrobić sooie
pewien pogląd,
biorąc pod uwagę, że efekty'W!l1ie powierz.chnię
tę wykorzystu~e zaledwie połowa spośród wszystkich pracowników; bowiem obsługa (poza
warsz.tatami) nie korzysta z oddzielnych pomieszczeń. Daje to również niejakie rozeznanie
w stru•kturze z.atrudnie<nia administracji pań
st,\·owej, gdzie znakomitą większ.ość stanowią
urzędnicy, przekładający z. kąta w kąt papierki, zaś w bazach remcntowych brakuje fachcwców do konkretnych usfug.
Ana•liz.ując dalej
siedziby administracji, w
efekcie przeglądu stwierdz.o.no, że z całkowitej
po.wierzchni 46.581 m kw. na l<><kale mieszkalne przypada )Vielk<>-ść 1.057 m kw. Tymczasem
żadneg<J z zajmowanych mieszkań nie oddano
dla lokatcrów, zaś na potrzeby ogólnospołeczne
pr;r,ekazano łącznie 3.467 m kw. Jednym sło
wem, sz.ul<'aojąca miesz.kań administracja ani
jednego mieszkania nie wypuściła ze siwej rę
ki, a z u1jawnionych nadwyżek powierzchni
oraz mieszkań zajętych
na
biura ogółem
111.432 m kw., jedynie 15,8 tys. m kw. przeznacza się na mieszkania, czyli raptem 15 proc.
Sp<>re możliwości tkwią w przemieszczeniu
biur i instytucji. Jeśli firma ulega likwidacji,
w opuszcz.onym budynku biurowym m<>żna
unieścić kilka innych firm, przydzielając powierz.chnią zgcdnie z ustaloną no·rmą. Zaś te
przeniesione zwolnią
tym samym zajmowane przez siebie l<Ykale, dotyczy to szczególnie
budynków lub lokali podlegających kwaterunko·wi. Przeważnie są to budynki nie nadające
su~ na mieszkania, jednakże ujawnione nadwyżki powierzchni mogą być zagospodarowane
na inne cele społeczne. Na przykład· dla służ
by zdrowia prz.ez.nacz<JdlO obiekt po KD PZPR
Łódź - Górna przy ul. Sieradz.kiej 11, a n<>wy
budynek przy ul. L<>dowej - niedoszły h<>tel
OHP - ma wstać przeznaczony na Dom dla
Przewlekle Chorych. Pewne obiekty uzyska
także szkolnictwo wyższe, jak choćby budynek
po Wydziale Finansowym Łódź - Polesie przy
ul. Jaracza 78 dostanie Uniwersytet Łódzki,
a przy ul. Młynarskiej 42, po siedzibie OHP,
będzie akademik dla PWSSP, To sam<> dotyczy
handlu lub orgarnz.acji społecznych.
Likwidacja zjednoczeń szczególnie licznych
właśnie w L<>dzi, powinna byłaby dać ~porą
liczbę wielkich biurowców w których z.nąlaz.ły
by siedziby rozmaite inne instytucje, na przykład ZOZ Łódź Polesie ma dostać budynek
przy al. Kościuszki 3 po Zjednoczeniu Przemysłu Wełniarsk1eg<J Północ lub pomieszczenia
po ZJednoczeniu Surowców Wtórnych
(przy
okazji - co robiło to z.jednoczenie, skoro nikt
dotąd nie rozwiązał u nas problemu pusz.ek po
konserwach czy hutelek?) Otóż ma się w t<>
miejsce prz.cnieść .Inwestproje-kt", ta zaś firma zwclni budynek przy ul. Pasterskiej przez.nacwny na mieszkania. Są jedna·k i takie
sprawy, j.ak choćby ta: w budynku po Zjednoczeniu Przemysłu Lniarsk iegc przy ul. Sienklewicn mają mieć siedzibę biura pełncmocników
ministra do spraw przemysłu lniarskiego i ba-
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WROŃSKA

welnianegc ora.z. zrziesz.enia. Czyli ma1sło maśla
ne.
W przywołanym na wstępie dokumencie j.est
ta·kie zdanie: „ ... wspomniane propozycje (gdzie
kogo przenieść, k<>·g<J ścieśnić, co i dla jakich
celów przeznaczyć - przyp. JW) częściowo są
zgodne ze stanowiskiem poszczególnych resortów. Resorty mają przesłać w ma.iu br. wła
dzom województwa nowe propozyc,ie zagospo.
darowania pomieszczeń biurowych po likwidowanych zjednoczeniach". Jasne, częściowo są
zgodne. Każdy broni sweg<> stanu posiadania
i z.aW'Sz.e można wmówić, że absolutnie nie da
się ni<:z.ego zwol<nić. Pamiętam wizytę w gmachu Zjednoczenia „Polski Len". Każdy kiero·'\lvnik działu, każdy zastępca miał swój gabi.net.
Ten wielki budynek jest w stanie pomieścić
całą fiurę przeróżnych
firm i jeszcze będz ie
luźno. Więc kit<> tu rz·ądzi.? Władze miasta czy
resorty? I kto k<>mu stawia warunki? Oka•zuje
się, że „złapał Ko·z.ak Tatarzy.na ... ". Są na przykład obiekity, z.najdują<ee się na terenie za·kła
dów, a więc nied<J·stępne dla kontro.li administracji wojewódzkiej. Czy są one wykorzystane
z.godnie z normą, czy l kogo się dokwateruje
lub na co przeznaczy budynek - zależy wy.
łącz.nie od decyZtji z.akładu. I koło się zamknę
ło, bo ani kontrola władz. nie jest kompletna,
ani nie moina zmu~ić przedsiębiors.twa do podporzą<lkowania się n<>rma.tyworn. P<YZ<J·s taje jedy'llie nadzieja, że oczekujący na mieszkania
prac<>wnicy danego z.a1kładtu wywrą „wew,nętrz
ny nacisk" na swe kierownictwo, by sz.ukafo
v.'Szelkich możliwych sposobów uzyskani.a choć
by zastępczych mieszkań. By uzyskać mieszkania, o C<> przecież w całym pr:zieglądzie chodził<J, m<>żna adaptować na cele mieszkalne niektóre budynki admi•ni!;tra<cyjne, ale przede
"'Szysi<kim należy wyprowadzać instytucje z
ujim<>wanych mieszikań.
Obecnie, według danych Urzędu Miasta t,o.
dzi, w osiedlach mies:i:ka'lliowych zajętych jest
na cele niemiesz.kia1lne 255 lokali (13 tys. m kw.).
Przykładowo: na Widzewie - Wschodzie aż 104
mieszkania, na Radogoszczu - 22, na Retkin!
- 80. Zajęte są również mieszikania kwaterunkowe. WsP>Qmniany dokument przynosi równierż
plan „odzysku lokali biurowych na cele mieszkalne". Do roku 1985 ma być z.wolni<>nych ... aż
347 mieszkań. Co ciekawsze, proporcje „odzysku" w stosuntku do zabl<Jkowanych lokali w poszczególnych osiedlach są następujące: ze 104
mieszkań na Widzewie do 1985 roku ma się odzyskać 9 mieszkań (!). Do końca I kwartału
1982 · r. · ()dzy~kano już (!) 73 mif'Jlz,k;:inia (Bału
ty - 25 z plan<>wanych do 1981 roku 141,
Górna - 1 1 55, ńa Polesiu - 10 mieszkań
:r. 69).

_90 W'IE ADMINIS1iRACJA
wobec powyższych d'anych, odwiedziłam niektóre urzędy dzielnicowe, by zorientować s.i.ę
w przebiegu prac w tym zakresie. Okaz.uje się
otóż, :ie ubiegłoroczna akcja przeglądu, powołane komi.~je orarz. ogólny ruch w interesie to była
krótlrot.rwala i jednoraz.owa
akcja.
W Urzędz.i~ Dzielnicowym - Bałuty, na pytanie, kto zajmuje się sprawłl przeglądu, usły
~z.ałam, że... te przecież było w z.eszłym rnku,
teraz już nilkt tym nie kieruje, a w ogóle to
spraw<>·zdanie poszło przecież do Urzędu Miasta
Łodz.i. I cześć pieśni. Zrobiono eo kazali, wypchnęli papiery i spokój.
W urzędzie śródmiejskim także nikt nie potrafił PQinformować lll'łlie, co z tymi mies:z.kaniami. Na Polesiu garść danych: odzyskano
14 mieszkań i tyleż zasiedlono. Okazuje się
przy tym, że nie zawsze udaje się wyprowadzi ć
jakąś firmę z zajmowanego mieszkania. Na
przykład: Spółdzielnia Elektryków przy ul. LiP>Qwej, zajmująca 3-pokojowe mieszkanie w
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bloku, nie dała się podejść i wygrała nawet
w Sątlzie Administracyjnym.
W tym miejscu jesz-cze raz trzeba wrócić d<>
do1kumentów. Mim<>, iż kontrolą objęte z.ostały również spótdziel1nie mieszkaniowe, w „pia·
nie odzysku na cele mieszkaniowe nie u.ięto
mieszkań w blokach spółdzielciych, :i:ajętych na
żłobki, przedszkola, apteki itd„ przyczyną jest
nienadążanie budownictwa towarzyszącego na
osiedlach". Przewiduje się natomiast adapto ·
wanie na mieszkania biuro.wców, miast umie-ś
c i ć tam niektóre z powyższych instytucj.i, jeśli
byłoby to możliwe.
Generalny wniosek z wizyt w Urzędach jest
taki: przeprowadzono
jednorazową
kontrolę,
twierdząc, iż uzyskano pełne informacje, zaplanowano „odzysk" i koniec. Tymczasem dokonany na własną rękę zwiad przyniósł zadziwiające fakty. W rok po dokonanym przeglądzie, przy ul. Limanowskiego, w najlepsze
rezyduje administracja osiedla „Wielkopolska".
Czy naprawdę nie znaleziQno dla niej innego
miejsca, niż mieszkanie? Przy Traktorowej stoją dwa puste mieszkania. Ongiś wykwaterowano stąd lokatorów, a wprowadzono magazyn i biura rozsiadłej tuż obok bazy remontowo-budowlanej. Baza ma spory teren i dużo pomieszczeń. Po co więc były jeszcze dwa
mieszkania i cały kołowrót z szukaniem dla
lokatorów innych mieszkań? Okoliczni mieszkańcy twierdzą, iż mieszkania te wykorzystywane są na ... bankiety. Ile w tym prawdy, me
wiem ... Minął rok, spłoszona przez kontrolę firma udała, że się wyprowadza i... mieszkania
dalej stoją puste.
Przy Piotrkowskiej wiele reprezentacyjnych
kamienic wysiedlono, coś się tam dłubie, a w
międzyczasie zdążono wstawić kilka „plomb",
gdzie już mieszkają lokatorzy. Przy Narutowicza, w pięknym, dużym mieszkaniu, mieści się
rejonowe koło FJN. Raz na tydzień odbywają się zebrania, poza tym lokal stoi pusty.
Czyżby szacownej instytucji nie dało się przenieść do dwóch pokoi w jakimś „zagęszczanym"
właśnie biurowcu? I jeszcze pusty budynek
u zbiegu Narutowicz.a i Piotrkowskiej i przy
Obrońców Stalingradu 27. Stoją, niszczeją i
nie mają gospodarz.a. To tylko kilka z wielu
przykładów, ale od tego, by wiedzieć, gdzie
i co ma w posiadaniu, jest wszak administracja miasta.

'J. PUSTl:GO W PROZNE
wnioski wynlkaJące z lektury
zbiorczego
dokumentu oraz rezultaty własnych obserwacji
dają, niestety, bardzo ciemny obraz.
W rok po zakończonym przeglądzie nikt w
poszczególnych urzędach sprawy nie nadzoruje. Powołane komisje ograniczyły się do jednorazowej akcji i nie interesują się dalej problemem. Nie ma osoby odpowiedzialnej za aktualizowanie danych, z.a uzupełnianie przeoczeń. Musi to być akcja ciągła, stale kontrolowana, polega]ąca vrzede wszystkim n~ zbieraniu najściślejszych informacji. Odbębntony na użytek organu nadrzędnego - plan działań w zupełności pomija milczeniem ewentualny dopływ nowych danych, możliwości techniczne (czyli kto ma adaptować
mieszkania,
kiedy i dla kogo). Zupełnie pominięto zag.adnienie włączenia w działania kontrolne wielu
mieszkań
posiadanych przez jedną rodzinę,
mieszkań osób, które na stałe wyjechały za
granicę, oraz całej sfery nielegalnego
obrotu
mieszkaniami. Fakty wskazują, iż tymi właśnie
lukami wycieka z informacji spora liczba nie
zewidencjonowanych mieszkań.
Cała akcja przesuwania i zagospodarowania
nadwyżek powierzchni w biurach i instytucjach, jest właściwie ruchem pozornym, albo
co gorsza
-pozorowanym. Tu się zago-

!podarowuje wielkie gmachy, 6wdzłe przenle.i
sie parę biur, gdzie indziej jeszcze odbierze się
siedzibę ZHP, żeby dać ją na przedszkole, Robi się same ruchy, a mieszkań nadal nie ma.
Bo - dajmy na to - taki przykład. Do po·
mieszczeń biurowych po Łódzkim Zjednocze-o
niu Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych
przy Piotrkowskiej 173, wprowadza się przed·
siębiorstwo budowlane z ul. Milionowej. O•
biekt przy Milionowej przeznacza się dla DIM
(??) z ul. Dąbrowskłego, a na tę ostatnią uli·
cę przeprowadzi się Komenda MO (chyba dotychczas bezdomna, bo brak danych, ską.d się
milicja wyprowadza i co się tam pomieści),
Zrobiono hokus-pokus i co? Ani jednego miesz•
kania nie odzyskano.
Prawdziwą szansą natychmiastowego otrz~
mania mieszkań i choć w małym proceni::1e
skrócenia kolejki oczekujących jest ta zgubiona po drodze drobnica. Większość terenowych
organizacji partyjnych, kół ~ JN, . placów.e~
ORMO związków emerytów 1 rencistów, L1g1
K.obiet' i szereg innych, ma swe siedziby wła
śnie w lokalach mieszkalnych. Po co adaptować biurowiec na przychodnię (wysokie koszty
instalacji urządzeń. niez.będnyc.h dla placówki
medycznej) lub klecić niskostandardowe mieszkania zastępcze, jeśli ·można po prostu wprowadzić do nich powyższe instytucje, ulokować
w pobllskich lokalach zakładó":' pracy l~b in·
stytucji, jeżeli takie są, uzyskuJąc od ręki spo·
ro gotowych mieszkań.
Osobną sprawą jest kompietny bałagan w
regulacjach prawnych tyczących przekazywania nieruchomości na rzecz innego użytkowni·
ka. Tote~ wcale częste są przypadki, że zakła·
dy między sobą handlują obiektami, me in·
formując o tym administracji
państwowej,
Rządzą się tu resorty, każdy jak mu wygodniej.
Jedynym wyjściem jest skupienie kompetencji w rękach wojewodów i prezydentów miast.
Absolutnie zawarowane prawo pierwokupu lub
przejęcia nieruchomości musi mieć władza administracyjna. W ten sposób aktualizowana bę
dzie informacja o stanie posia.c:lania, jakości
technicznej obiektów, · możliwościach wykorzystania i terminach. Nie ma się co łudzić, że
dane Urzędu Finansowego (podatki od zajmowanych lokali) dadzą kompletne rozeznanie,
kto co ma i jak z tego korzysta.
Wreszcie ostatni problem. Rzecz dotyq;y adaptacji budynków, które - na papierze przeznaczono na mieszkania. Zapewne w związ
ku z tym poz.ostaje brak informacji, ile mieszkań już zasiedlono, wedle jakich kryteriów są
przydzielane, a przede wszystkim, jaki jest ich
stan. Otóż gromkie deklaracje o przeznaczeniu licznych budynków na mieszkania wyglą
dają inaczej przy bliższym wglądzie. W przeważającej większości są to budynki, które nie
były budowane dla celów mieszkalnych, zatem ich adaptowanie sprowadza się do kilku
podstawowych pytań: kto, z czego i kiedy zapłaci za prucie gmachów aż po fundamenty?
Kto ma to robić, jeśli w przedsiębiorstwach
budowlanych
większość mocy zaangażowana
jest na wielkich budowach osiedlowych? Pomijając preferencje dla „dużej mieszkaniówki"',
pozostaje sprawa cen i bilansu materiałów budowlanych oraz totalnego braku chętnych do
pracy w budownictwie. Adaptacja i remonty
ka pita h=łe 1'ą na -0gół macznie Ż·mudniejszą,
bardziej specjalistyową robot'ą, niż · stawianie
nowych klocków. W Urzędach Dzielnicowych
na pytanie, kto ma remontować przydzielone
lokatorom mieszkania w pobiurowych budynkach, słyszałem, że sami lokatorzy we własnym
zakresie. Jeszcze tam, gdzie z inicjatywy pra~
cowników ich zakład wygospodarował budy·
nek na mieszkania (jak np. budynek biur „Elty" przy ul. Kopernika), sprawa jest prostsza.
Firma ma fundusz socjalny i znajdą się fachowcy. Ale jeśli taki lokal dostanie prywatna osoba z. listy oc7~kujących, to co wtedy?
Na koniec, ostatni, ale wymowny przykład
lekkomyślnego zbycia sprawy mieszkań.
Na
wstępie wspomniałam, że redakcja „Odgłosów"
gotowa jest natychmiast oddać
zajmowane
przez siebie mieszkanie. Ponieważ gmach prasy przy ul. Piotrkowskiej
96
trzeszczy w
szwach (stąd emigracja „Odgłosów" do rzeczone.go mieszkania), wobec tego uroy.ślo;io, by
wielki „Gmach Telewizji" pri.y Narutowicza
po likwidacji zjednoczeń w całości przeznaczyć
dla potrzeb prasy i telewizji.
teg? ~mach~
przeniosłyby się też „Odgłosy
zwalmaJą,c zaJ mowane obecnie mieszkanie. Problem Jednak
w tym, że potrzebne są j~sz.cze .warunki . umożliwiające pracę redakcji. Konieczna
Je~t
więc gruntowna adaptacja pomieszcze1i., co bę
dzie sporo kosztować, zrobić nie ma . kto, toteż i termin oddania jest mocno mglisty. Konieczne są jeszcze dodatkowe inwestycje. Brakuje stołówki wraz z zapleczem kuc~1ennym oraz klubu dla dziennikarzy. Gdyby Jednak cud
się zdarzył wó czas wedle pomysłu urzęd
ników - 'gmach przy Piotrkowskiej 96 oddano by dla ZSMP, żeby sobie w ramach patronatu adaptowała tam mieszkania. .Jest t~
pierwszorzędny pomysł!
Ko.szta te~ . adaptaCJl
(prucie ścian, prowadzenie mstala~J~, przebudowa ścianek działowych) znakomicie
przewyższają cenę postawienia bloku na nieuzbrojonym terenie, mieszczącego tyle , samo
mieszkań, ile się uzyska przez adaptacJę. Ponadto ktokolwiek zna gmach prasowy, zwła
szcza' zaś jego rozkład, ten wie, że nawet po
remoncie trudno będzi ! tam urządzić mieszkania. Po prostu musiałby być to lokal bez ła
zienek, ze wspólnymi kuchniami, nie mówiąc
już o komunikacji wewnętrznej gmachu. Budynek ten. zważywszy pokaźną kubaturę, jego
pierwotne
przystosowanie dla celów biurowych oraz usytuowanie w centrum miasta, może z powodze1iiem pomieścić wielką ilość in;tytucji, wykwaterowanych z mieszkań. Jest to
jedyne sensowne rozwiązanie dające się przenieść na inne obiekty.
Jeśli jednak akr..ja pozyskiwania
mieszkań
ma
wyglądać tak, Jak dotychczas, to żadne
plomby i żadne strychy nie zła.godzą wieloletniego oczekiwania na własny dach nad gło

,po

wą.

•)Pozornym zresztą - gdyż w czteropokojowym mieszkaniu pracuje · J6 osób - Red.
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o i nolens volens raz jeszcze w sprawie Józefa Piłsudsk i ego głos zabrać mi przyszło,
a wszystko to za sprawą Ryszarda Kaźmie
raka, który w swym polemicznym artykule
„Józef Piłsudski - legenda a rzeczywistość"
(„Odgłosy" nr 8 z 28 maja 1982 roku) próbuje mnie odsądzić od czci i wiary i - jak to zwykle
w takich sytuacjach bywa - gdy ktoś za wszelką
cenę chce udowodnić drugiemu, ;że nie ma racji w rozliczne pułapki się •ładuje i sam sobie zaprzeczać zaczyna.
Już na wstępie stwierdza R. Kaźmierak, że mój
Zarzut
esej zawiera „zbyt wiele wlasnych myśli".
ten traktuje z całą powagą i chyba dlatego w swoim
artykule nie wychodzi poza stereotypy myślenia o
Piłsudskim, uformowane w pierwszym dziesięciole
ciu Polski Ludowej. Odno s zę zresztą wrażenie
że autor
wybaczyć, jeżeli się mylę prc>szę mi
polemiki rozpoczął jej pisa.nie już po pierwszym odcinku „Myśli politycznej Józefa Piłsudskiego", a po
przeczytał
bowiem
drugim ją zakończył. Gdyby
uważnie odcinek trzeci: „Od naczelnika do dyrektora", zrezygnowałby, . sądzę, z kilku zarzutów pod
moim adresem.
R. Kaźmierak nie lubi skrótów myślowych, bo 'nie
wierzę, aby ich nie rozumiał, a takim skrótem było moje stwierdzenie o Piłsudskim, że „pozostal w
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świadomości

który

jako

narodu przede wszystkim

Polskę wywalczyl". R. Kaźmierak bierze

ten

td
co jest prze-

óo!'łownie i próbuje mi udowodnić coś,
cież oczywiste, że to nie Józef Piłsudski
do niepodległości się przyczynił. Legendy

tują świadomości

narodu -

kształtuje

narodu

między

wyłącznie
nie kształ
świadomość

powiada innymi historia.

roku w
czasem - jak pisał w 1967
„Huraganu" Wacława Gąsiorowskiego

posłowiu
Stanisław

do
Zie-

liński: „Taką mieliśmy przeszlość, że tyle bylo Pol-

ski, ile kompanii t szwadronów, ile patriotycznej
i męstwa. Gdyby ta przeszlość była licha
i obdarta z wszelkich wartości, świat dawno zapoNie byloby po nas
mnialby o Polsce i Polakach.
śladu na żadnej mapie Europy".
ofiarności

Czy w jakimkolwiek okresie swego życia był Józef
Z wypowiedzi Piłsudskiego, jaswoich artykułach wynika że w
niepewnym okresie swej politycznej działalności
odmienne,
wątpliwie tak. R. Kaźmierak ma zdanie
ale argumentuje bardzo nieprzekonująco. Sam Pił
sudski - powiada - stwierdzał , że socjalizm w jego życiu to moda, epidemia. Tylko że Piłsudski mówił to mając lat niespełna dwadzieścia o swych ·poglądach sprzed lat kilku. Miał lat 33 i doświadcze
nia zesłańcze za sobą, gdy w artykule „Jak stałem
si11 socjalistą" stwierdzał, że „1~iepodleglość jest znaPiłsudski socjalistą?
kie przytoczyłem w

i podpiera swój punkt widzenia nazwiskami kolejnych komendantów Legionów. Tylko że masa żoł
nierska, a i większość oficerów zapatrzona była w
swego komendanta i kierował on faktycznie czynem
zbrojnym legionowym tak, jak później w Odrodzonej Polsce, najwyższych godności państwowych nie
za każdą ważniejszą decyzją. Także
sprawując, stał
za tymi ·wymierzonymi w demokrację i postęp społeczny.

Ma R. Kafmierak za złe Piłsudskiemu, że związał
z
slę z Austro„Węgrami i Niemcami. Związał się
Austrią, zgodnie z teorią mniejszego zła, tam zreszbyło
tą jeszcze przed wybuchem wojny najłatwiej
prowadzić działalność niepodległościową, ale czasowych sojuszników raczej nie kochał, na co dawałem
przykłady w swych artykułach. Pomaga mi zresztą
R. Kaźmierak przytaczając piosenkę obiegającą legionowe biwaki:

Polemiki

Z Nikołą, jak wiadomo, skończyła w Rosji socjalistyczna rewolucja, ale nie odpowiada prawdzie to,
co twierdzi R. Kaźmierak, że Piłsudski znalazł si ę
w „kompromitującej
„pozostał na placu

Coś

tu nie tak!

Jeżeli

zgodzimy

się, że

?.

Rzeczywiście nie był w stanie
na Wilhelma" i powiedział to namawiającym
oficerom I Brygady
go do uderzenia na Niemców
ale
(artyk_uł „Na drodze do Polski Niepodległej"),
decyzJą odmowy złożenia przysięgi w lipcu 1917 roku zerwał dotychczasowe sojusze.
W, ~udzący wątpliwości sposób interpretuje R.
~azm1erak kr?'zy~ przysięgowy 1917 roku, wyraża
Jąc przekonanie, ze uratowali reputację Piłsudskie
go _Polacy z armii rosyjskiej, stwierdza, że o tym
Szedl
myslał prof. Konstanty Grzybowski pisząc:
o_d klęski ~o klęski, każda klęska byla równod~eśnie

z wrogami Polski".
„pójść

legenda to

trudno byłoby przyjąć pogląd,
na kształtowanie się świado
proponowany
mówiąc,
mości narodu. Nawiasem
przez R. Kaźmieraka podział na świadomość i nieświadomość jest nie do przyjęcia. Jego zdaniem legendy nie kształtują świadomości, natomiast pogłę
bi~ją nieświadomość. Ja sądzę, że legenda, wywieraJąc wpływ na kształtowanie świadomości. narodu,
może, choć nie musi, pogłębiać jego nieświadomość.
Gdyby R. Kaźmierak chciał dostrzec w moich arkoncepcji
tykułach i rzeczy niewygodne dla jego
polemicznego ataku, przeczytałby w „Rozważaniach
wokół legendy", że „w przypadku Józefa Pilsudsktewpływu

Polski
odzyskania niepodległości
narewolucja socjalistyczna w Rosji tomiast czyn zbrojny stworzonych przez Pil.sudskiego Legionów oraz jego działalność polityczna stanotę
wiły jeden z podstawowych czynników, które
możliwość przeksztalcily w rzeczywistość". A więc
go -

możliwość

stworzyła

jeden z czynników, a nie monopol na niepodległość
- jak mi to imputuje R. Kaźmierak.
chciałbym na chwilę
I - kończąc tę kwestię jeszcze wrócić do tego, jakim przede wszystkim puzostał Piłsudski w świadomości narodu. Ludzie starsi, tamte czasy pamiętający, zapytani o Piłsudskie
go zaczynają od stwierdzenia: walczył o Polskę!
Nie zgadza się ze mną R. Kaźmierak. że „po drugiej wojnie światowej o Pilsudskim oficjalnie zapoksiążek w
mniano", przytacza argtnnenty tysięcy

kraju i na emigracji, programów szkolnych i podr~czników, a także charakteryzuje kult Piłsudskie
go w okresie międzywojennym. Próbuje mnie zrepożenić ze Stefa.nem Kisielewsztą w tej sprawie
skim. To już jest quża zabawa! Kisielewski ten stan
rzeczy krytykował w wyjątkowo · ostry sposób (co w
artykule „Czas, w którym wzrastał" zdecydowanie
potępiłem), ja natomiast stwierdziłem stan faktyczny, próbując wyjaśnić, dlaczego tak się stało.
Co to znaczy: oficjalnie zapomniano o Piłsudskim?
Po prostu przemilczano to, co stanowiło jego niezaprzeczalny wkład w qdrodzenie państwa, a eksponowano cechy i działania negatywne, aż do posądze1\,
że to „agent niemiecki" Książki wydane na emigracji w tym pnypadku mnie nie ·interesują, książki
wydawane w kraju zbieżne były z punktem widzenia R. Kaźmieraka, a co do programów i podręcz
ników szkolnych z lat 40-tych, 50-tych i nawet 60tych, to wolałbym nie podejmować polemiki z tej
prostej przyczyny, że ja je znam.
I naprawdę nie potrzebuje przekonywać mnie R.
Kaźmierak o szkodliwości wybujałego kultu Józefa
Piłsudskiego w okresie międzywojennym. - Widziałem
też u schyłku lat 30-tych na Wołyniu owe maleńkie
lepianki „w których zamiast szyb tkwily w otworach okiennych baranie pęcherze", co dyktatorowi
o
chwały nie przyniosło, ale twierdzę , że prawda
Piłsudskim leźy na obszarze między jego kultem w
okresie międzywojennego dwudziestolecia, a oceną
jego postaci w pierwszych dziesięcioleciach naszej
władzy.

i słusznie - R. Kaźmierak Przyłapał mnie na nieprecyzyjnym stwierdzeniu, że czas najnowszy
przyniósł ze sobą odrodzenie kultu J. Piłsudskiego.
Powinienem był napisać - próby odrodzenia tego
kultu, bo próby takie miały przecież miejsce i zgadzam się z autorem , że „kultu Piłsudskiego odrodzić
już nie można". Nie można i ni.e trzeba! Trzeba natomiast mówić prawdę o Piłsudskim i w tym co
jest nam wygodne i co wygodne nie jest, bo znów
racJę ma R. Kaźmierak , choć nie jest to akurat polemika ze mną. że ocena roli Piłsudskiego w historii
narodu „to jednak jeszcze w większym stopniu polityka.

niż

historia".

W artykule .,Czas, w którym wzrastał" , pokazałem
społeczno-polityczne
w ogromnym zresztą skrócie,
stosunki na ziemiach polskich po ostatnim z narodowych powstań T znów R. Kaźmierak zrozumiał to
tak, jak było mu wy!!odniej . Ja podkreślałem, że ci,
których stać było na czynny opór, znaidowali się w
mniejszości. R. Kaźmierak ma za złe Piłsudskiemu,
jak napisał - „odrzuże zwalczał tych, którzy cali awanturnir:ze hasta walki zbrojnej".
Co to znaczy - awanturnicze hasła walki zbroj-

nej? Czy chodzi o walkę bez szans na powodzenie?
Ale wtedy trzeba by tam zaklasyfikować i szlak biPolskich we Włbszech, i polskie
tewny Legionów
karty epopei napoleońskiej. i wreszcie walkę kilkunastu tysięcy żołnierzy brygad legionowych. upatrujących szansę w starciu między zaborcami. Tym-
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zwycięstwem".

ka - symbolu tej sprawy, który przez to stawał nad
wszystkim & nad wszystkimi. Przegrał w . roku. 1905,
ody chciał połączyć w jedno .rewolucję i powstanie
naro~owe, pozostał po tej klęsce mit czlowieka, który pierw~zy ~o roku 1_863 rozpocząl zbrojną walkę z
czerwozaborcą i ktory w te3 walce nawiązal do
''
nych" powstania.
. Przegrał, gdy po rewolucji chciał uczynić z socjalizmu polskiego powolne w swoim ręku narzędzie
dla podjęcia tej wa/ki, stworzył wtedy zwartą, karną, slepo mu oddaną Frakcję Rewolucy3ną.
Przegral, gdy chcial w sierpniu 1914 roku stworzyć kolo siebie silę walczącą z Rosją c.. od dwóch
innyc.h zaborców niezależną, pozostal po niej mit sa·
modzielnego czynu polskiP.go i mzeksztnlcenie rewolucyjnych bojowców w regularną, jemu. tylko oddaną pierwszą brygadę. Przegral potem pr5bę stworzenia polskiej armii w Królestwie pod swą komendą, armii z okupantem sprzymierzonej, ale od niego·
militarnie i politycznie niezależnej_ powstał po tej
próbie mit magdeburskiego więźnia. Panicisl klęskę,
gdy oddal decyzję o losach Polski w ręce Sejmu a
w Sejmie zdobyli większo§ć jego przeciwnicy, ~o
zpstal po tym okresie mit Naczelnika Puństwa, sto3ącego ponad watkami partyjnymi, w watce z nacjonatistycrną reakcją. Poniós! klęskę w swe1 koncepcji Polski od górnej Odry do Dźwiny i Dniepru hegemona Europy między Niemcami a Ro~ją, poz'ostal
po niej mit wodza, który pierwszy po Chrobrym i
Smiałym wszedl przez kijowską Zlotą Bramę, wodza, który pierwszy po Sobieskim dał Polsce zwyże
cięstwo w wojnie". I pisze dalej Grzybowski
„Siłą Piłsudskiego, jak dl'Ugo nie doszedł do ~la
symbolem tego, co
~y by!o, ż;, jako czrowiek b·y l
3ednocz11lo„.

n~ej wytwarzają",

iz me ma ona

go jako pomyka sytuacji", że
sojuszu
bez wroga, w

boju

Gdyby R. Kaźmierak przeczytał całą na ten temat wypowiedź Profesora, nie napisałby tego co napisał: A l!lnie nie pozostaje nic innego jak przedstawić większy fragment wypowiedzi Konstantego
Grzybowskiego:
„Józef Pilsudski szedł od klęski do klęski każda
klęska była równocześnie jego zwycięstwem: pozostawał po niej mit Wielkiej Sprawy i mit czlowie-

historycznej, jej życia
,„przeksztalcenie osobistości
i czynów pod kątem przystosowania jej do koncepcji, którą sobie współcześni na tle nastroju epoki

zupełnie
Są w polemice R. Kaźmieraka zarzuty
iż ,,wymaga
nieuzasadnione. Pisze na przykład,

przynajmniej zasygnaiizowania,

że ,,RzącJ

Narodowy"

i ,,jego" odezwa do narodu z 3 sierpnia 1914 roku
oraz że
to wielka mistyfikacja J. Pilsudskiegn"
,,POW nie powstała w pierwszym tygodniu wojny
'
lecz zostala założona jesienią 1914 roku".

Gdyby R. Kaźmierak uważn~e przeczytał mój ar„Na drodze do Polski Niepodległej ', znalazłby
tam fragment następujący: ,,Rzqdu N urodowego w
tykuł

Warszawie wted11 nie bylo, natomia.st w pierwszych
tygodniach wojny utworzono w Warszc;wie Polską

się przemilczeć i Olechowski zrobił wszystko, by
nigdy nie był.
udowodnić, że Piłsudski socjalistą
historyczne
Tylko że takiej powieści jako źródło
traktJwać nie można.
Ażeby nie znający tej książki czyte)nicy wiedzieli,
jaką ma ona wartość naukową, przytoczę tylko kilka
zdań z prologu pt. „Wyrok Boży":
„„.I począl duch niewidzialny odwiedzać dwor11,
patrzeć na ludzi, na czyny ich, szukać gdzię kobieta
przyjście na świat
w połóg zlec miala, czyhać na
dziecka„. Aż zajrzal do Zulowa, pod stolicę Gedyminową.„ Czuwal i czekai na chwilę cudowną.„ Janie istokież szczę§cie dla dziecka, gdy wcieli się
ta wyższa, która przeszla już kiedyś gehennę zła!"

no

w

Wprawdzie w I tomie -

w

Od autora" stwier-

dz~ on, „iż prolog na przykład "i te punkty powie-

są plodem fantazji
~ci, które są z nim związane i stosunku autora do zjawisk lub idei metafizycz-

nych, ale że cala powieść jako fakty, splot przypadków, jako akcja i jako historia jest najoczywistszą, znaną, sprawdzoną i nie ulegającą wątpliwo
ści prawdą".

~i~ ?odać, t;i~ ująć! A i inne argumenty, z powazmeJszych zrodeł wyprowadzane. też są niezbyt
czrtelne. :So co na przykład chciał osiągnąć R. Kaź
m1erak pisząc o J. Piłsudskim, że „nienawiść do caratu i Rosji przesłonila mu wszystko" i spowodowała, że w 1904 roku wyjechał do Tokio.
czyli co właściwie? To, że
Przesłoniła wszystko w wojnie rosyjsko-japońskiej opowiedział się przeciw Rosji. A przeciw komu miał się opowiedzieć?
Przeciw Japonii? To przecież nie ona uczestniczyła
·
w rozbiorach Polski.
jak pisze R. Kaźmierak
Prawdą natomiast jest - że po 1908 roku partia przeshła być Piłsudskie
samo
to
mu potrzebna, tyle tylko, że dokhtdnie
stwierdziłem w swym rozdziale ,.Na drodze do Polski Niepodle~łej".
pari~tw centralnych
do
Stosunek Piłsudskiego
zbrojne,E!n Lr>itionów to kolejny
i wartość czynu
przedmiot sporu. PowstajE> bowiem od razu pytanie - utworzył Piłsudski Legiony czy nie utworzył? R. Kaźmierak minimalizuje rolę Piłsudskiego

~ Ii<SIĄ2Jl:AMI

CzasJ

pogardJ

odbić Wielkopolskę

co ją dławi szelma".

3ego

Gdzie eży prawda
o Józefie Pilsudsk'm

PÓŁCE

„Gdy skończym z Nikołą
pójdziem na Wilhelma

miennym warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce".
Jakie dowody przytacza R. Kaźmierak? Oto cy-

tuje, i to niestety kilka razy, trylogię Bolechowskiego „Wódz Narodu". Sądzę, że chodziło o 3-tomową
powieść Gustawa Olechowskiego „Wódz" gdzie np.
na stron ie 203 znajduje się przytoczony przez R.
n
Kaźmieraka fragment wypowiedzi Piłsudskiego
Luksemburg, a na stronie 48 o organizacji
Róży
Ziemia i Wola.
Książka
I tu się zaczyna całe nieporozumienie.
Olechowskiego to naprawdę duży wkład w tworzepisał swą poni~ kultu . Pi_łsudskiego. Gdy autor
wieść, socJalistyczny etap w życiu marszałka stara-

NA

Organizację Wojskową".
Wprowadza także R. Kafmierak wiele kwestii dla
tematu „Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego" mało
lub zupełnie nieprzydatnych. Do takich należy na
przykład wywód o kolejnych związkach małżeńskich
Marszałka. Jak to wkomponować w problematykę
myśli politycznej, dalibóg nie wiem, chypa żeby w
sukurs przywołać panazagłobowe powiedzenie: ,;po-

lityczny z waści kawaler". Są w artykule R. Kaź
Nie
mieraka także stwierdzenia mocno naciągane.
powiada - mówić, że ojciec Józefa Pił·
moźna sudskiego przeniósł się z Kowieńszczyzny na Wileń
szczyznę uchodząc przed prześladowaniiimi, bo tam
także mogły go one dosięgnąć.
Drogi Panie! Kto przeżył okupację hitlerowską na
ziemiach polskich wie, że poszukiwani z11 działalność
nawet
konspiracyjną ludzie przenosili się czasem
tylko z powiatu do powiatu i to już dawało fm
większą szansę p,rzetrwania. Po co wiec posługiwać
się takimi argumentami?
Przy tych wszystkich uwagach krytycznych artykuł R. Kaźmieraka uważam za wartościowy i potrzebny. Wprowadza bowiem do podjętego przeze
wzbogacamnie tematu szereg nowych elementów
jących wiedzę o Józefie Piłsudskim i o czasach, w
których działał. Wdzięczny także jestem za zwrócenie .uwagi na nieścisłości, jakie mi się przydarzyły,
'l. które przydarzyć się nie powinny.
Główny. przedmiot naszego sporu to miejsce Pił
sudskiego w dziejach narodowych. Pis1e R. Kaź
„Pokazujmy więc J. Pilsudskiego takim,
mierak:
jakim byl naprawdę, a nie takim, za Jakiego sam
chcial uchodzić". Zgadzając się w pełni z takim sta-

nowiskiem

chciałbym

jednak

uzupelriić

je

następu

jąco: ,,Pokazujmy J. Pilsurlskiego takim jakim by!
naprawdę, a nie takim, jakim chcielibyśmy go widzieć". Myśl tę dedykuję

autorowi polemiki.
I jeszcze jedna refleksja, Z tych samych. jak są
dzę, wychodząc pozycji zaprezentowaliśmy odmienne punkty widzenia na role i miejsce Józefa Pił
sudskiego w historii. Czas pokaże, ktc z nas był
bliższy marksistowskiej oceny faktów. z:<•wisk i ludzi A ponieważ przekonywać się W7.aiemnie moglibyśmy w nieskończoność. ja ze swo:>j stronv polemikę na temat Józefa Piłsudskiego l<ończę niniejszą wypowiedzią

ZENON JANUSZ MICHALSKI

•

Ukazało się ostatnio
książek podejmujących

kilka
temat
ok.upacji hitlerowskiej na polWymienić tu
skich kresach.
trzeba „Krasnegóry" Wład11-

„Kobietę z
sl~wa Milczarka,
mieczem w czaszce" Andr„eja
T'U'l:czyiiskiego, a przede wszystkim „Noc nad miastem" Ferdynanda Zamojskiego.

Ta ostatnia powieść jest najobszerniejsza i w poważnym
stopniu wypełnia istotną lukę
w naszej literaturze. Wydarzenia i przeżycia znane autorowi
z autopsji sprawiają, że otrzy11'.aliśmy

ks~ążkę

wiarygodną

me podrywaJącą zaufania czytelnika do pisarza. Można outworowi
czywiście zarzucić
pewne zachwianie proporcji;
zbyt np. wiele miejsca daje
autor drobiazgowym opisom
handlowych „operacji" na bazarze, ale w sumie wyrasta z
tego omal epicki obraz czasów
pogardy w kresowym mieście
(Stan~sławów?). Polacy, Żydzi,
U~ra1ńcy, Huculi, wojska niemiec)iie, węgierskie - stanowito wszystko historyczny
ło
splot, który rozwiązał · się do~
piero w chwili przyjścia wojsk
radzieckich. Ale na to trzeba
było czekać kilka lat..
I ten właśnie czas ukaz.any
jest na przykładzie losów rodziny Krystiana, którego matka jest Ukrainką, a ojciec Polakiem. Wrześniowa zawierucha spowodowała, że do domu
nie wrócił brat Paweł. Pomię
dzy bratową a Krystianem nawiązuje się romans, bo życie
musi toczyć się wraz ze swymi odwiecznymi wymaganiami
nawet w najcięższych warunkach.
Redaktor książki Andrzej Bogusławski słusznie zauważa, że

nowa siążka Fe-rdjtla'}]da 2:>
mo)skiego opowiada o ·sprawach mało dziś znanych, zwła
o
szcza młodemu pokoleniu:
tragicznych i skomplikowanych
losach mieszkańców miasta na
Pndnlu, gdzie hitlerowski naJefdźca stosował perfidną za::.uuę. dziel i rządź, wykorzystując nawarstwiające się od
·wieków urazy i uprzedzenia.
Szczególnie tragiczne okazały
Żydów w pierwszej
się losy
kolejności skazanych na zagła
dę. Njewiele dawała bohaterska
pomoc Polaków.
Wiele ciepłych słów kreśli
Zamojski pod adresem pro~te
go chłopa ukraińskiego, który
niejednokrotnie ratował mieszkańców miasta przed głodową
„Kochany, gościnny
chlop honorowy i
szczodry. Szkoda tylko, że niektórzy z nich dali się otumanić i zarazić zbrodniczym faszyzmem". Oto fragment po-

śmiercią.
ukraiński

(str. 223), w którym zawarty jest ów obiektywny sto.:
sunek, prostujący wiele krą
żących fałszywymi tropami są' dów i opinii.
Bo w ogóle Zamojski bardzo
ambitnie stara się znaleźć dobrą prawdę o każdym człowie
ku na dnie czarnego oka okupacji. Swego bohatera niejednokrotnie stawia przed trudnymi moralnie wyborami. Czy
Krystian zawsze dokonuje tych
operacji właściwie? Ocenić musi sam czytelnik. Ma zadanie
ułatwione, bo „Noc
poniekąd
nad miastem" odznacza się solidną, pisarską robotą. Zamojski jest „dobry" w opisach
przyrody, krajobrazu, szczery
w przedstawianiu stanów psychicznych. Umiejętne wprowaukraińskiego
języka
dzanie
podsyca unikalny klimat powieści

wieści.

Bardzo

sugestywną

obwolutę

zaprojektował Zygmunt Zaradkiewicz. Odnotować to trzeba
z tym większą starannością,
gdyż prawie nigdy nie czynią

tego recenzenci. A szkoda. Bo
kontakt z
przecież pierwszy
książką jest dzięki jej okład
ce!

EMIL Bl1ELA

•

Ferdynand Zamojski „Noc
nad miastem" - Wydawnictwo
MON, Warszawa 1981, str. 420,
cena 40 zł.
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KHka dni po roll'POCZęclu pracy w „Expreesie"
przeczytałem w depeszach PAP najradośniejszą
oo Wyzwolenia wiadomość: Julian Tuwim w1 aca do kraju!
O tym, że poeta uszedt cało z zawieruchy
wojennej wiedziałem od wielu miesięcy. W czasie • mego pobytu w Azji Srodkowej nadeszły
do Cha,na:ka pierwsze numery ,.Wolnej Polski",
wydawanej w Moskwie przez Związek Patriotów Polskich. Na poczes,n ym miejscu czasopismo zamieszczało fragmenty „Kwiató.w polskich",
napisanych przez Tuwima na dalekiej obczyź
apostrofą
nie. W .Jednym, zaczynającym się
„Chmury nad nBmi rozpal w lunę", zarwarł poeta gorące życzenie:
...~ecz flade wszystko - slowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć

i

prawdziwość:

Niech prawo zawsze -prawo znaczy,
A ~awiedliwość .- sprawiedliwość.

dzilem - to nie jest ważne. Wa~ny jest natomiast inny fakt: że mnie Łódź UKSZTAł'..TO
moralnie,
nie tylko artystycznie i
WALA ale, jak o tym da.lej będzie mowa, równie ż
politycznie. Cienie mojego miasta ł jego blaski
stały si.ę nieodstępnym i towarzyszam i mego ty cia - i gdziekolwiek bylem, czy to Warszawie,
czu w obcych st olicach, czy za oceanem biciu
wszędzie i zawsze przysłuchiwałem się
mego młodego lódzkiego serca i szeptom mego
młodego lód.zkiego sumienia. I sumienie, i serjuż;
ce wyruszyly z miasta Lodzi w świat gotowe, już tLformowane·. Heż to lat temu, w
pi salem w
wierszu o lódzkim dziecil'istwie,
"'arszawie, że jestem „emiarantem" , że „ tutaj,
u was, obco mi, nieswojo" i że „tęsknię za
0-jczyzną moją", za Łodzią. Cwierć wieku minę
najcudlo od napisania tego wiersza, gdy w
ni.ejszym na świecie mieście, w Rio d'e Janeiro,
zamknąwszy oczy na wszystko, co mnie otaczaznowu
lo, a opętany tęsknotą za ojczyzną titożsamilem ją z Lodzią i w pisanym wówczas
miesiące
utwol'Ze poetyckim cale
cUuższym
„przebywalem" w Lodzi, w jednym z rzekomo
najbrzydszych , miast na świecie, i w jej okolicach.
nagrodę
Zmierzam do tego, że jeżeli mi tę
przyznano za caloksztalt mojej d ziałalności literackiej, to w malym tylko stopniu zaslużylem
patriotyzm
sobie na nią; jeżeli natomiast za
lódzki. to w stopniu znacznie większym„.
M@żna by mi w tym miejscu postawi. ć zarzut,
że jak na tak wielką milość do rodzinnego mia-

Nie doczekał poeta spełnienia 8Wych marzeń.
Nie doczekali i ci, którzy go przeżyli. Nie z aw . s z e prawo bylo u nas prawem, nie z a ws z e sprawiedliwość - sprawiedliwością ...
z portu nowojorskieg o państwn Tuwimowie
kil~rn
wypłynęli w połowie maja 19;i6 r. Po
wysadził _ich
Mary"
dniach statek „Queen
tygodwa
spędzili
Tam
w Londynie.
innych
dnie w towarzysłwie Słonimskich i
przyjaciól. W pierwszych dniach czerwca, prawie po siedmiu Iart;ach rozłąki z ojczy:mą, zstą
pili na ziemię polską. Do Gdyni przywiózł ich
ADAM OCHOCKI
statek „Sląsk". Na lotnisku warszawskim znaleźli się 11 C'Zerwca rano.
< t '
ódź odwledzil Tuwim w maju następ·
l ' I ·1 t . l I l
I l' l l i I , I I
nego, 1947 r. Byla to jego pierwsza I
jedyna po wojnie wizyta w rodzinnym
imieście. Widziałem go w niedzielę, 4
maja na Piotrkowskie j. Stal we wnęce
który
„Grand-Hotel u", tego samego,
w
wspomina w wierszu opisującym defiladę
feldmarszałkiem,
zwycięskim
1916 r. przed
woj'ska
„s2lkarłatno-sinym" Mackensenem , gdy
Lódź.
niemieckie po raz pierwszy okupowały
Lodzi / z
(Przed Grand-Hotele m w mieście
sta, mój żywy, bezpośredni kontakt ze spoleAle
nijaki.
trzaskiem parademarsz odchodzi...) Jakże poeta
czeństwem lódzkim jest prawie
wówsię zmienił) Ten pięćdziesięciotrzyletni
niech mnie usprawiedliw i pewna imutna okocza>S mężczy:ma mial wygląd starca.
liczność: dl1igoletnia, nieuleczalna choroba, któ·
Tuwłn wszedł do hotelowej kawiarni, · um6ra nie pozwala mi swobodnie dysponować sa·
wil się tam z łódzkimi przyjaciółmi. Tego dnia
mym sobą, i to nie _tylko w podróżach z miasta do miasta, ale nawet w obrębie stalego
odbywała się w mieście zbiórka datków z oka·
z.ji „Swięta oświaty". Wychowanko wie 3 Pań
miejsca zamieszkania, a cala ta sprawa zbyt
dla mnie bolesna, abym się mógl zdobyć na wystwowego Gimnazjum w Lodzi' (dawnej szkoły
Tuwima)_ Zbigniew Robot, Wiesław Teodorczyk
jaśnienia i · szczególy.
starszemu panu
Akcja utworu, o którym wyżej wspominalem ,
i Apdrzej Bogusz, przypięli
jego wątek treściowy, zaczyna się od trzasku
znaczek do klapy marynavki, nie wiedząc kto
brauningów rewolucyjneg o proletariatu lódzkie·
to jest. Wsunął im hojny dar do puszki. Po pogo w roku 1905. Zaczyna się tak nie dlatego,
łudniu ci sami chłopcy kwestowali w cukierni
„SYTena". Po:mali szczodrego ofiarodawcę, ten - że tę kanonadę sam slyszalem na lódzkich ulicach. I nie z opowiadań czy poetyckich przeIch przywolał, nakarmił ciastkami i zapytał o
nośni znam purpurowe kwiaty krwi robotniczej
zainteresowan ia. Od słowa do słowa, jeden z
na ulicach Lodzi i czerwone sztandary powiechłopców powiedział, że bardzD lubi poezję.
oczyma,
wające nad tłumami, ale wlasnymi
- A czy znasz wiersz „Sokrates tańczący"?
ca~e
jak<' maly chłopiec je og1ądalem i na
- Oczywiście! To napisał nasz wielki rodak,
dziś
życie zachowalem w pamięci, I jeżeli
łodzianin, Julian Tuwim.
(wprawdzie na stare lata, ale za drugiej mlo- Właśnie on siedzi przed wami.„
twór·
dości) najgo1·ętszym moim pragnieniem
Poetę sprowadził . do Lodzi smutny obowią
czym jest wspóldzialani e z polską klasą robotzek. Przyjec·hał na pogrzeb swej matki, Adeli
ttic.ią i z silami postępowymi na calej ziemt w
Tuwjmowej, zamordowane j
z Krukowskich
walce o wyzwolenie czlowieka z jarzma kapitaprzez hitlerowców w sierpniu 1943 r. w masolu i imperializmu, to nie dlatego, że mnie tak
wej zagładzie Żydów w Otwocku pod Warszanawet nie dlatego, że pięć lat
ktoś nauczyl wą. W listach do przyjaciół pisanych z Amerywojennych spędzilem w kraju najdzikszej rozki poeta wyraża? g.lęboką troskę ! niepokój o
pusty kapitalistyczn ej i imperialistycz nego wylos swojej matki. Nie miał o niej żadnych wiauzdania, to jest w Stanach Zj~dnoc~onych domości, trapiły go najgorsze przeczucia. Oto
aie dlatego że mnie uczyły gniewu. i protestu
!lowa z listu do Jarosława Iwaszkiewicz a (Nolódzkie uli~e, lódzka nędza, gruźlicza cera lódz·
wy Jork, 14 września 1945 r.): „... wiem (choć

•
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najstraszniejszą z nich, proletariacką chorobą
Lodzi - gruźlicą.
Smutnie uplywalo im dzieciństwo. żyly o m·
chym chlebie i postnych zi~mniakach, bo więcej
Im dać rodzice nie mogli. Bawily się nad r11n•
sztokiem, biedne, obdarte, zapomnia.n e.
Jakże inaczej wyglądają dzieci dzisiejszej Ło
dzi!
skwarnym niebem
„Strofy te pi.sald pod
Popatrz f!a tego chlopca z roześmiar14, pucoBrazylii, na dalekiej obczyźnie, pisaleś je sabuzią. To 5-letni Jędruś Piotrowski, syn
lowatą
gdy
New-Yorku,
chmur
di·apaczy
wśród
motny
pracownika Zjednoczenia Instalacji Przemysloprzez świat p1·zetacza.l się potężnymi go,siennica·
w
wych z ul. Franciszkańskiej. Jędruś jest
mi czolg wojny.
przedszkolu TPD przy ul. Bojowników Gett'],.
faszystowGdy pod stalową mlocką bomb
Tutaj, pod czujnq opieką spędza czas, gdy jego
skich walily się domy i pokój mil1ijące miasta,
rodzice pracują.
gdy zż erala Cię w i elka jak Ocean, którym byTakich zdrowych dzieci mamy w Lodzi wiele.
le ś oddzielony od Ojczyzny, tęsknota .
się nimi państwo ludowe, budując. dla
Opiekuje
pacnniaty
magnolie,
oszałamiająco
Pachnialy
nich przedszkola, żlobki. Wysyłając je latem na
zamorskie, egzotyczne kwiaty, szumialy kilkukolonie. Zapewniając im bezplat'ną pomoc lepiętrowe palmy, ale Ty czułeś inny zapach, któkatską i naukę. I dobre jedzenie.
ry szedł niepowstrzymaną falą - zapach bu·
Dzisiaj dzieci lódzkie nie siadają już w kuc•
kietów zboża z polskiej ziemi.
ogródkach
ki nad rynsztokiem. Bawią się w
I dlatego swemu poematowi dałeś nazwę jordanowskich . Ota. Staś, Malgosia, Danµ,sia i
„Kwiaty polskie'::.
Krysia. Ich s z częśliwe, uśmiechn i ęte twa,rzyczki
Kwiaty polskie... Zdeptane, wgniecione bruO
n.a.ilepiej mówią o radqsnym dziecifistwie.
talnie w ziemię prze;z podkute stopy na.jeźdźcy.
dzieciństwie, jakie 11:1oźe zapewnić dzieciom roA przedtem przez rodzimych ciemiężców spod
botnika i chlapa tylko wladza ludowa, w ustrozna k u sanacji, dławiącej więzieniami i Berezą
ju wolnym od pozna1iskich, schei.blerów, groh·
każdy odruch buntu przeciwko krzywdzi.e, każ
manów.
'dą próbę walki o lepszy byt, o lepsze jutro.
· Nie ma już cuchnącej Łódki. Widzisz tę aleję
I j eszcze wcześniej przez krwawych siepaczy
na tle pięknych bfoków? Tędy właśnie toczyla
carskich, gdy szarżą konnicy atakownli wzniekanal,
swe wody Łódka. Zasypano cuchnący
sione na ulicach. barykady, zza których robotnidzisiaj wzdluż jego · dawnego koryta rozciąga
cy lódzcy bronili swegó najświętszego prawa do
się Park Star0171iejski. Stoją tu drze·wa, latarnie
trudzie
i lawki, na których odpoczywają po
dnia codziennego robotnicy.
te
I na Widzewie powstal nowy park. A
' \; \ ł ~' ' \ \ • · "- "
• I 'f 'ł ł
I\ •
1,; \ l>A .\ '
wszystkie ogrody fabrykanckie, których zieleni
i I l IJ .ł L i l 1 l I I I ' • I l • . I ' I I I I .L Ll.J] \
wysokie
zazdrośnie strźegly przed ludnością
' parkany, wyszly na ulice. Runęly ploty, dobro
fabrykanckie stalo się dobrem"> ogólu. Na ,ra·
batach :zakwitły kwiaty. Kwiaty lódzkie„.
„Drgawiąca w epilepsji wrzecion, gdy pasów,
nici, kól :tamiecią maszyna trzaska,jącą chla_sta„." Ustdkrotniony m rytmem pracują maszyny
fabry'I(, lódzkich. Ale wprawne ucho uslyszy już
zwycięstwa,
inny glos: wielką, potężną pieśń
życia, wolności. Jakżeś to pięknie powiedzial w
pieśń o sukcesach, o dobrym dniu dzisiejszym,
lódzkich
purpura
swym wierszu - „lepka
o lepszym dniu jutrzejszym.
kwiatów".
Widzisz te dwie kobiety przy maszynie przę
Ale
miasto.
Łódź„. Twoje rodzinne, ukochcvne
d:mlniczej? Ta sta.rsza to instruktor1~a Broninitt tylko z tęsknoty poczęte są slowa Twego
slawa Jach, przodownłca pracy ZPB im. Róży
poematu: „I dalej idę chmurny mlodzik, dumaLuksemburg. Udziela rad i wskazówek swej
nędzy
iąc o fabrycznej Lodzi, o rozpalonej
ml;o<lszej f,owarzystce pracy, prządce Irenie Molódzkiej". Ta wlaśnie rozpalona nędza najbarczydlowskiej. Uczy ją jak pracować lepiej, wy·
dziej Cię bolala. Ten świat kontrastów. Palace
dajnej. Jak więcej wydobywać z mas zyny . Ale
któw
grohmanów,
poznańskich, scheiblerów,
już nie dla fabrykantów, lecz dla siebie, swoich
rych fabrykanci uwili sobie rozkoszne gniazdka.
dzieci, dla swego paristwa ludowego.
których
I te ponure poddasza i sutereny, w
...Więc przyjedź, Poeto, do naszej, swejej Lognieździly się rodziny robotnicze~ Piotrkowska z
pięk
dzi. · I napisz .mowy poemat. O now.ym,
oświetleniem elektrycznym i gladką nawierzchnym mieście. O wolnym, szczęśliwym czlowienią. I kręte zaulki stloczonych uliczek balucdo·
ku. O zdrowych, radosnych dzieciach. O
I tlumy
kich. Powozy panów fabrykantów.
mach jasnych na Balutach. O parkach f zieRoztańczone
fab1·yk.
bezrobotnych pod bramami
le1kach. O buduj4cym się wodociągu., · którym
winem
dancingi, na ·których zapijano drogim
O
poplynie niebawem czysta, zdrowa woda.
kaplony. Garkuchnie, gdzie wydawano ziębną
zdobywają
wyższych uczelniach, na których
cej golocie po talerzyku wasserzupki.
wiedzę synowie robotników i chlopów. O świe
Taka byla ówczesna Lódź. I to byly chwasty
O
tle elektrycznym na p1'zedmieściach Lodzi.
przedwojenne j Lodzi.
wybrukowany ch ulicach. O kanalizacji.
bai
czolgów
zwycięskich
Gdy pod naporem
o tych wszystkich wielkich zdobyczach, jakie
gnetów Armii Czerwonej rozsypala. się, w procłt
da! vr.ai;:ujqcem:u ludowi Manifest Lipcou:y, ·ja,,
·
gdy
brun.atna machin.a hitlerowskteh Ntemiee,
kie utrwalila Konstytucja .i jakie rozszerza pro·
historyczny Manifest dal w wieczyste wladanie
Frontu Narodo11'ego.
a1·am
chlapom ziemię, a robotnikom fabryki, z za·
o stumiHonowe j wieży kominów, która wzra·
słuszność
palem, z bezgraniczną ufnością w
•
sta w chmury.
swej sprawy, przystąpiliśmy do pielenia chwaAle już nie o wieży Scheibler, bo ta runęla,
poprzez
ziemi
lódzkiej
na
stów, zasadzonych
teby nie powstać nigdy. A ta nowa, gigantyczznańskich, scheiblerów, grohmanów.
na, wzrasta w chmury, pnie się coraz wyżej,
so·
Ciężko nam bylo. Niejednego musieliśmy
już nie pychą. Dumą!„."
lecz
bie odmawiać, niejednego się wyrzec. Ale przy1e wiem czyj to byl pomysł - redakświecala nam wiara w lepszą przyszlość. Z zaora naczelnego Kroniewicza, czy jego
rokasanymi po lokcie rękami od!Judowywa l
krzywdę .
mi
. :11astępcy. Wyrządzono
botnik zniszczone fabryki, zaorywal rolnik oPrzy mym nazwisku dodano .,opraco-

Mimo akcentów socrealistyczn ych, tak upatt!e
od nas wymaganych i egzelrwowa:nych, uważam
ten art ykuł za jeden z lepszych, w każdym razie najprawdziws zy, najszczerszy w mym dorobku pisarskim. Niech mi więc wolno będzie
kilku latach,
pr zypomnieć go po trzydlliestu
choćby w skrócie.

0
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Kwiaty i chwasty

stracilem
mi nikt o tym nie powiedzial), że
nadal
Matkę. Prośba poleca na tym, aby mi
nikt o tym nie mówił. Jeżeli jest grób, zaopiekujcie 1 się tym l>awalątkiem polskiej ziemi do
czasu mego powrotu. A łodzian proszę o opie0
kę nad grobem Ojca ... " )
Chciałem wziąć udział w tej smutnej uroczystości, wyrazić w ten sposób wspólczucie poecie.
Niestety, pilne obowiązki zatrzymały mnie w

redakcji. Na symboliczny pogrzeb matki Juliana Tuwima - cóż zostalo synowi po tej bolesne.J stracie: garść „świętej" ziemi otwockiej
- udał się redaktor Konstanty Bogusławski.
Wrócił roztrzęsio·ny.

- Niech pa·n sobie wyobrazi, nikogo z przedstawicieli władz miejskich nie było na pogrzebie f
Napisałem o tym do „Expressu", dając WYTaz
oburzeniu. Przecież to był moralny obowiązek
ło
włodarzy miasta, które wydało wielkiego
dzianina r Poetę, który poświęcił swemu miastu
najpiękniejsze strofy poezji!
Stratę matki przeżyl Tuwim boleśnie. Powie
potem we wstrząsającym wierszu:
Jest na lódzkim cmentarzu,
Na cmentarzu eydowskim,
Grób polski moje_t matki,
Mo.ie} matki eydowskiej.
Grób mojej Matki Polki,
MojeJ Matki Żydówki.
Znnd Wisly ią przywiozlem
Na · brzeq tab1·yczn,e.i lódki.
.. .'last1·zem ią fn.~zvsta,
Kiedy myślnla o mnie,
Zn.strzelil ią faszysta.
I<ierly teskni1n do mnie.
... Zabralem ią z poln rhwaly,
Oddnlem ziemi-maciPrz u„.
I,ecz trup moje170 im.iPnia
Do dziś tam jeszcze leży.

kich dzieci robotniczych t kontrast między rozpac zliwymi warunkami życia ówczesnej l6dz·
kiej biedoty a lajdackim obrastaniem w ~adlo
lódzkich fabrykantów. Zaluję tylko, że mnie to
wszystko znacznie wcześniej nie nau~zyl'? jeszcze jednego, -najważniejszego: ostrze3sze1, bezwzględniejsze; walki, niż ta, którą dotychczas
uprawiałem.

Będę się staral, aby od plamienia tej_ wlaśnle
.
wnlki rozbłysly lata mojej twórczości.
I dopiero wtedy ustąpi zażenowanie, z ja~im
dziś z góry niejako, przyjmuję nagr?dę literacką robotniczej socjalistyczne j Łodzi, stolicy
pracy polskiej".

ist ten poprzedziło ukazanie 11ię „Kwiatów polskkh". Chyba pierwszy w Lodzi zdobyłem tę książkę, a miałem ją
-w ręku tyle razy, że z pamięci mogę
-4zacytować obszerne fragmenty. Zafascynowany urzekającą lekturą opublikowałem w „Expressie" list otwarty do Juliana
Tuwima pt. „Kwiaty i chwasty łódzkie" . Jako
zwrotki tuwimowskieg o
motto przytoczyłem
poematu, opisujące nędzę i tragiczny los rodzin
proletariackic h w dowojennej Lodzi. Dla kontrastu zamieściłem aktualne zdjęcia z życia odbudowującego się miasta w wolnej ojczyźnie.

Dwa lata później Lódź przyznała Julianowi
Tuwimowi nagrodę literacka za rok 1949 - za
całok•ztałt twórczmki nnPtvrkiej Doniósl o tym
.nasz .. Express" w numerze z 30 1:1rudnia tee:o1
" roku Głęboko wzrui.zony pierw~zym po WY-,
zwaleniu. tak n1szczvtnvm wyróżnieniem. poeta
napisał . list dn prt>zvrl„nt~ m l'..nr'ł:>:i. poci ciatą
ii I.1950 r. Zdobyłem odpis tee;o listu i przechowuję starannie. Myślę . ż„ nie tylko n;:ileży,
ale trzeba !(O przytoczyć, tym bardziej, iż nie
był rJ,-,t:id publikowany.

„Z cale170 serca dziekuje Obywatelowi P1·ezyd,,,nto10i za Jego list , zawiadnmia?ący mnie o
przyznnniu mi naqrncf.1 HtP ... rrddPi minRtn :r,odzi.
Dziękuie Komitetowi te? na11rod11. ktńru w tmie11i11 11knchnnPan me17n min.~tn 'f'()rJzinne17n ndznaczul mnie tym , wiPTkim, wzrusznirf.C'um zaszcz11tPm . iakim są laury nlrzt1mnnP przez pibudowniczych Polski
sarzn od ltJ.dzi pracy Sarin li.~t11cznej.
niej
w
To , że się w Lodzi urodzilem, że
wzrosłem i bl•sk o połowę swego w t ek u. spę-
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łódzkie

trzymaną ziemię.

Na zniszczonych Balutach zaczęlo się rodzić
nowe ż ycle . ,Ptrzelily w górę czerwienią cegieł
pierwsze bloki mieszkalne dla nowych budowniczych nowej Lodzi. Dużo już ich jest. Będzie
jeszcze więcej. Rzędami jasnych bloków pokryje
hen
się wielki teren od Placu Kościelnego aż,
po ki·ańce Lodzi.
Wyrastają nowe domy, szpitale, szkoly. I nie
ma już „apoplektyczn ie purpurowych tragarzy".
Popatrz na tę fotografię poniżej. Ceglę do buPo
transportery.
dowanych bloków podają
wielkim placu budowy posuwa się majestatycznie koparka. To dar od bratniego Związku Radzieckiego. Gdzie spojrzysz - wszędzie pracują
maszyny. Dźwigi, transportery, koparki, spychacze. Ulatwiają pracę ludziom, czynią ją lżejszą,
wydajniejszą.

••. I to są kwiaty powojennej, obecnej Lodzi.
„Bałuckie limfatyczne dziec·i z wyostrzonym i
twarzyczkam i ..." Wiernie oddaleś ich wygląd:

Taki,e byly dzieci robotnicze w przedwo3enne3
Lodzi. O starczych twarzach, z zapadłą piersią,
i
chorobami
wątle, przezroczyste , trawione

f. '

\vał". Jakie opracowanief To był najautentyczniej szy, w całości przeze mnie
napisany artykuł. Nie atramentem, ani długo
pisem, którego nie było jeszcze w użyciu, ale
krwią serdeczmą.

Nie wypada, żeby pan jak-0 autor 'figurow towarzystwie Tuwima. To zbyt żenujące
zestawienie - oświadczył mi nazajutrz naczel11y," gdy zgłosilem swe pretensje.• .
W.tedy panowały takie zwyczaje, nie tylko w
eksponowano
naszym „Expressie". Niechętnie
nazwiska dziennikarzy. Jeszcze dostaną zawrotu
skromnym.
głowy od sukcesów, trzeba być
po
Stąd tak liczne kryptonimy, inicjały, czy
prostu „x" pod publikacjami . W grę wchodz.ity i momenty ambicjonalne naczelnych, którzy
sami przeważnie nie pisali. Ewentualne splendory niech spłyną na gazetę jako taką.
pó:iJniej·
Bywało i tak, zwta•s zcza w latach
szych, że dziennikarze nie chcieli p0dpisywać
się pod artykułami, które po zaleconych zmianach, a także „obróbkach'', dokonywanyc h przez
naczalstwo bez ich -wiedzy i zgody, nie wyraża
ły myśli autora. Ale ja chciałem!
Pełną satysfakcję po · wydrukowani u „Kwiatów i cbwas'6w łódzkich" przyniosły mi zupeł
nie nie<>czekiwanie następne dni. „Express" z
moim ariykulem dotarł do rąk Tuwima. Jak
się domyślam, gazetę przekazała mu do Warszawy zmarła przed kilku laty Halina Krukowska-Eliasberg , kuzynka poety Mieszkała stale
prow Lodzi, była zasłużonym inspektorem
Tuwim
gramu w Radio, potem w Telewizji.
wzruszył się i przysłał mi piękny. odręczny .li~t
z podziękowaniami. List ten w całości zam1esciłem w pierwszym tomiku „Reportera". Radosną wiadomością podzieliłem się z kolegami lis·t dostałem w trakcie narady redakcyjnej Pogratulowali mL Naczelny i jego zastępca nawef
teraz nie zdobyli się na przepraszający ges•
czy słowa uznania.
Takie oto były kwiaty i chwasty łódzkie w
one młode lata ... W op r ac o w a n i u Adama
Ochockiego.
-

wał

•
do
Fragment wspomnie.ft z przygotowane go
,.Reporter
druku drugiego tomu książki p.t.
przed konfesjonalem , czyli jak się po wojnie
robilo gazetę" .
pisa·
•) Julian Tuwim, !.,isty do przyjaciól
rzy, opracowal Tadeusz Januszewski, „Czytel·
ntk", Warszawa 1979.
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Jak

zja łaitwa:
wyiiszemru poziom0<wi materialnemu w Republice Federalnej przeciwstawiali
bowiem tęsknotę do miejsca
urodzenia, samochodowi - urodę krajobrazu. Nade W\S'ZY'StkO
zaś musieli odnaleźć pocziude
toisamości, tej praiwdz.iwej, a
nie zmienia1I1ej ja;k rękawiczki.

być

tutijszą?
'

-:, ,-;~l,

„i - . :.

f ',

ł

••

•

••

Je.śll spojrz,eć 1t1a. powojenną

11a1s11.ą !Prozę

jaiko na zibiór tematów - to okaże się, iż jednym z inajlważniejszych był temat Ziem Zachodnioh (ek!spolllOIWany rmvin.ież iJns.tytiu.c:Jonalnie do roku 1970 popr.z.ez do1'.0cme Zjazdy Pisa.rizy
Ziem
Zachodnich i Północnych). Imprezę zltk:widowano, gdy centrailne wła~ dosz.ły do wini.os.ku, że nas-tąipiła całJkowita integrat:ja tych ziem z macierzą
i należy o nich mówić w spoaób wyłącznie zwy,Cz.ajny, a nie
odświętny.

oso-

W dziejach tego tematu
bne miejsce zajmuje sprawa
mazwiska, powliikłaina, w dużym
stopniu przemilcza10a, słowęm:
bolesna. Działo .się bowiem czt:sto tak, że ci, kltórzy przed
wojną przyzmawaili się dJo polskości, po wojnie zdecydowa9
się na qpusz.czenie kraj.u przodków. I to nie be.z.pośrednio IPO
zakończen~u
działań
wojennych, aJe w da:ugiej połolWiie lait
60 i potem, już w laitach siedemdziesiątyoh, w ra.maieih tzw.
a®cji łączenia rodzin. Triudru>
w tym miej.sau Wldaiwać się w
szc:z.egóły i anali!ZOlwać
przyczyny, które doprowaidiZJiły do
takiego stanu rzeczy. Bo przecież nie tylko i nie zaiwsz.e w
pier;w'5.7.ym rzędzie decydowały
sprawy ekonomiczne, wywoŁu
jące dziś falę emigracji za,robkowej.
O wd.elu przyiazynach
piisali swego cza.g.u Kacol Małłek
oraz Emilia Suker:towa-Biedirawina w pracach twu W1Spomnieniowego i pu;blircystyoznego.
Li.tera.tura piękna o.graruczała
s-ię przeważnie ~zgodnie zresztą

z przeznaczeniem) do pokazywania
świadomości
narodowej, wizględinie dróg ku
niej wiodąicy.oh. Ja.ko przykład
typpiwy wspomnijmy „Wyspiarzy" Leszka Proroka, powieść
o

symbo.Ji~yun

~oc;ł)od_zeniu
przecież i w
drugą stronę ·ptowadżily· drogi
- sam spotkałem w Niemiec-

do polskO.ici. Ale

kiej Republice Demokratycznej
Jana Baozewskiego,
wybitnego diz,iałacza polskiego
w Nieln{!zech, czło-nka Rady
Naczelnej Związku Polaków w
Niemczech, organizatora a.kcji
plebiscytowej na Warmii. I literatura niemiecka też się tym
problemem interesuje, niedawno ukazała się w Republice
Federalnej Niemiec głośna powieść Siegfrieda Lenz.a „Heima tmuseum",
zajmująca
się
narodową świadomością Mazurów.
wnuczkę

U nas sprawy te zajmują
pisarzy 2Jrzeswnych
w Olsztyńsktm oddziale Ziwiąz
~ Ltteratów
Polskich.
Do
wcześniejszyioh
ich
dokonań
~ołączył Bohdian Dzitko, powies<;ią „Tutejsza", nagrodzoną w
konkursie Wydawnictwa ,,Pojezierze" w 1979 roku. Pomyślana ona została jako monolog Mazurki, 17-letn.iej w 1945
roku dziewczyny, która wyszła
za mąż. za przybysza z centralnej Polski. Gertruda opowiada o sobie, o swej ro-diz.inde
OTaz o gronie majomych
z
Kurtem Kinskym <vel Konradem KineC'kim) na czele. Jej
opowieść. porwaina, chaotyczna
- jak każde przecież W'Spomnienie - daje obraz trzydziestu
kilku lat powojennego
życia
na Mazurach. i nie tylko. Dziitko jest jednak odległy od socjo.Jogicznych ambicji, na.wet
świadomość narodowa
mieszkańców
Mazur nie interesuje
go w takiej mierze, ja.k można
by w pierwszej chwili sądzić.
W każdym razie stara się być
najdalej od wszelkich stereotypów z pojęciem tym 7lwi<rzanych i rozpowszechnionych w
naszei publicystyce i literaturze. Wie, że całkowicie uwolnić się od nich nie zdoła, przeto posługuje się zbawiennym
zabiegiem: stereotypy,
które
pajawiaja się w systemie myślenia
niektórych
posta cd,
komr.romitowane sa przez ich
przeciwników.
W rezultacie
ecydować ma tzw. prawda ży
cia, przed która staje większość
boh;;iterów „Tutejszej". „Chodziło o najważnieisze w życiu
decyzje, o zmianę mieis-c a zamieszkania, o zmianę obywatelstwa. chodziło o wyjazdy ' do
Federalnej Re.publiki. która bez

Właściwym
powieści, jej

bohaterem tej
,,silnym człowie
kiem", jest Kurl Kinsky, który
zmienia jak rękawiczki' nie tyle
poglądy (choć te też), co żony.
Pragnie poitomka, ko.lejne żony
!!llie dają mu go. Ostatnia da
mu syna, ale nie będ~ie on podOlbny do ojooa... Pa-agnie suikcesu zawodowego, materialneg'>.
Zostaje dyrektorem zjednoczenia, należy do elity, do pr<>minent6w. Pragnie jes7Jcze wię
cej - wyjeżdża do RFN i tam
„urządza się". Ta k.r61ika relacja mogłaby nia:sUllląć przypuszczenie, iż mamy do oz~·nienia
z sylwetką jednowymiarową, z
człowiekiem
opanowanym żą
dzą żyda ! użyrcia. Tak jednak
nie jest. Kurt Klinsky to po
prostu
1POstać
wieloba1I"Wtla
skomplikowana, niespokojna. A
że u pods.taw
jego wyja•zidu
legły sprawy .!Tlaiteir,i aJne? Nie
u niego pierws.z.ego i ostatniego - ZJ<laje się powiadać autor.
Co wcale nie ma.czy, że W1Szys1lkioh wyjeżdżających do RepubUki Federn!Jnej podejrzewa
wyłącznie o chęć zysku.
Dotknąć więc
musi ,,tkomplek.su
związ1tnego ze spraiwaimi
polsko-niemieckimi", wyeksponoanego 7iWłais:z;c,za w dyisku•sji
pomiędzy
Ma.:z;uiram!,
którzy
pozootali w Po!&ce i ioh dawnymi
szko!Jnymi
ikoaegami,
przy,jeildżająrcyml do PoJski na
waka·cje. Z rozmowy tej wynika, że trzeba ciąg;le wyjaś
niać, wspólnie ro7J\limieć i iprze-

xwyciętać przeszłość.

Problemom

polsko-niemiecrzeczy wy.silJWają się na plan p.ieniwi.szy „Tutejszej", to.wairzyiszą realia całeg_o okires.u ·powojennego, polityeme skiręiy i za.kręty, wyeklsponowanie z:wŁaszcza okresu staHnowiskie.go, ootaitecmie
to wllaśin.ie wte:dy popełnio.no

k.iirn, które

siłą

najwięcej błędów

w

poli.tyce

wobec „tutejszy·ch". Ważne są
też reailia obyczajowe, rejestrowane trafnie, choć z umia.rem,
pokazujące ja.k to w różny sposób „władJZ.e stairały się dać
miejscowym lud.ziom choć odrobinę rekompensaity za to, co
sootkalo ich w czasie wojny, a
a.kż;e za 1o, co niekiedy działo
się po 'WO:Jnie".„
Jednym
a;
uproszczeń w
sprawach Maizurów był SJtcxwwany przez wiele la·t s<:hema.t:
albo Polak, albo Niemiec. Tymczasem dla ,;tubejszy<:h" była
to decyzja znaemie trudJniejs~. nieraz nie potrafili wybrać
v..Wtej altema.tywie. Z pens.pektywy historycznej pisuje o tym
Erwin Kruk (dramatycznie wypowiadał się z trybuny ostatmego Zjazdu Literatów Polskicll).
O wspókzesnyrch kompli.kaejacih
stąd
wynikających
opowia<ia
powieść Bohdana Dzi.bki.

przeważinie

B. Dziitko, „Tuitejsza", ,,Pojezierze", Olsztyn 1981, s. 222,
nakład 5.750 plus 250 egz„ cena zł 45.-

TADEUSZ
BŁAżEJEWS~I
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Oceny ł op1me o tegorocz<nych festi"117alach kxakowskkh
zaczęt()
ksztatłować zanim jeszcze rozbłysnął ekran kina „Kijów" podczas
l_?ierwszej projekcji. Wszystkie one dają się sprowadzić do zdania,
odmienian~o na wszelkie sposoby, że „brak filmów o rzeczywistości",
a najistotniejszym osiąg.nięciem festiwali jest to, iż w ogóle się od·
były. I co zadizi•wiające, „Gazeta Festiwalowa'', oficjalny dz,iennik
wydaiwamy przez organizatorów, opimie te pracowicie utwierdzała,
głównie piórem etatowego fclietonisty, nieja•lciego Nikodema Płaskie
go (trudno o ba<rdziej od.powiadający owym zapiskom pseudon·im!).
Zastanawiam się teraz, czym ten masochizm był motywowaaiy. Bojażliwie tłumaczyła się Komisja Kwalifikacyjna, a .Tury jakoś nie
eksponowało swojego
sędziowskiego oblicza. Im prędzej przyznasz
.się do winy myśleli paonowie tym lanie będzie lżejsze?
Racje dwudziestodwuletniej tradycji krakowskiego przeglądu łatwo
przecież zrozumieć. Taki, a nie i.nny stan filmu krótkometrażowego,
zresztą nie tylko w Polsce,ale na całym świecie, powoduje, że festiwale należy traktować jako swoistą reakcJę o.bronną przed monopo·
lem telewioz.ji, przed kurczeniem się możli•wości małej kinematografii,
która coraz to widoczniej traci swoją niezależność i siłę przebicia do
odbiorcy. Festiwa.le zatem (a krakowski to jeden z wielu) .nie są odświętonymi, a okaz.jonalnY"mi uroc11ystościami ze sztucznymi ogniami ł
fajerwerkami, są natomiast bodaj ostatnią enklawą żywotności filmu
~rótkometrażowego, możiriiwością konfrontacji, porównań i pozna'WI"
czych ocen. Warto w tym miejscu przypomnieć, że oprócz stu sześć
dzisięciu filmów w obu konkursach, krajowym ! międzynarodowym,
mo~na było w Krakowie obejr.zeć retrospektywę twórczości JERZEGO
BOSSAKA, nagrodzone tytuły z Oberhausen, przegląd filmów wę•
gierskich z ostatnich lat, filmów radzieckich honorowanych w przeS7.lo"ni w Krakowie, soecialne orojekcje filmów ja•oońskich i francuskich, tzw. ,,safon od'!'zuconych" oraz „minuty nadziei"' czyli p0kaz
etlud, wcale interesujących, przyszłych
filmowców
z
łódzkiej
PWSFTviT. Czy to mało?
,,Brak filmów o rzeczywistości"? Ten Hczman, którym licytowam()
się w kułua.rowy-ch ocenach również nie wy.trzymuje krytyki. Spróbwjmy bowiem z,astanowić się czym jest film krótki, jakie perspeikty-

ROMAN GORZELSKI

Topór
Topór umierał wbity w pień
drewniany trzon był worem próchna
a rdza z harmonijną godnością
pasła się na resztkach żelaz.a
Topór umierał wbity w pień
a wiatr już wiele lat tu hulał
i deszcz przychodził zamia;;t ka1ta
- umarli nie wra'Cają - myślał
cały PUI"PUTowy
Topór umierał wbity w pień
- żyjemy w czasa.ch chWYtów i
kiedyż wreszcie nadejdzie
czas rehabilita'Cji ruchu

przemilczeń

Topór umierał wbity w pień
znał na pamięć każdy dźwięk spadania
jak skrzypce co ton pamiętają
kiedy czekają brzmieć gotowe

i

FESTIWALE
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
KRAKÓW 1982

Topór umierał wbity w pień
cały be2.1d0<mny był jak r:zem
bezradny był jak odlot pta1k6w
a życie mu Sanierć uratowała

Nad ranem

Tematr i problemy

Przekwita. nad ran~ twoje serce
,
na ścianie domu naprzeciwko poota~ spo~
reklamująca toto-lot.ka biegnie w niemane w n!esko11czon~ ·,;
obok panie pracUljące na ulicy 21biera•ją kiwnięciem
s.późnionych pr~hodniów a w oczach chorego •
.dwie piękne łzy zaz.drości - a w ~nie chorego
dzieją się talkie rzeczy jak anioł :z.la i diabeł dobroci
- uparty ba.an na twoim niebie pojawił się kolejony raz
nie jest to mało: wszyscy twoi przyjaciele pożegnali cię
samotna stygnie ko·lacja - wiino ryby i chle·b
(a może to martwa nat\li'a na północnej ścianie)
pozos.tał niezg.a.s-zony papieros - paU.sz go po nocach
we śnie od piętnastu la-t - szukasz siebie wśród dzieci
wśród par spacerujących wśród kochanków na łące
i chociaż wszystko przegrane
i chociaż wszystko stra.cone
czemu masz jeszcze nadzieję

Dziś
Dziś w nocy odpadła mi głowa•:
potoczyła się po stole i zniknęła za drzwiami
w którymś pokojiU sam nie wiem
zresz.tą niech ona opowie co się działo
kiedy ja siedziałem przy stole ·

podczas ucZJty weselnej:
wszyscy do ~nie mieli pretensje

że nie piję
(jakże mogłem pić n~ mając gardła)
mieli do mnie żal że nie zachwycam się panną młcdą
(jakże m<>gę to czynić nie mając oczu)
brano mi z.a złe że nie krzyczę: gorzko mi
(w jaki sposób mogę krzyc~ć bez. ust)
czemu nie WYgła'Szasz mądrych sentencji - pytane.
(ale jak to zrobić nie mając mózg.u)

panie miały do mnie pretensję, że nie tańczę
w rytm skoc:z,nej muzyczki
(jak mogę tańczyć bez uszu)
wpra.wdzie inni współbiesiadnicy pomimo br·Irn
z.achowywali się powrnie normalnie
ale dla mnie na to jeszcze za wcześnie

Łódzkim.

Japończyków i mieszkańców Bahrajnu. Jury
uhonorowało dwa filmy
z tego zakresu jugosłowiańską „Aquę" i
angielską „Blękitn'ł śmierć",
które dla tego konwencjonalnego, a.cz
groźnego tema,tu potrafiły zai.aleźć niebanalną formułę,

it safe" J. DOWNESA),
głów
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Trzecia grupa filmów to optyńi.istyczne w swojej wymowie obrazy
przezwyciężającego kalectwo, chorobę i i.mie przypadłości
losu: hinduski film o rehabilitacji trędowatych („Baba Amte"), kana·
dyjski o nowych metodach fizjoterapii, także hionduski o pracy niewid.ornych, czeski dokument o młodym pływaku, który mimo kalectwa na skutek wypadku, wraca do pracy i do ułub'.onego sportu
(„Dziewięć sekund"). Tu na wyróżnienie zasbuguje film F. KUDUKA
„Po tamtej stronie światła" o formach sztuki wzbogacających wyobrainńę niewid.omego dziecka. Myślę, że i w tym nurcie wiary w
nieprlzemijającą wartość człowieczego uporu i żywotności przezwyciężającej w~st1tie prze-sLk:ody
mieści sie „Powrót" K. PRZYSIECKIEGO, a i także gruz.ińska „Matka ziemi" nagrodzona Grand Prix
w Oberhausen, która była i a·rtystycznym wydarzeniem w Krakowie.
Kolejną grupę filmów można byłoby zatytułować „hommage
dla
przeszłości i kadycji, dla historii i ludzi, którzy ją tworzyli'', Oprócz
trzech polskich tytułów - „Kiedy Polska mi na myśli staje" (W.
człowieka

•

SKRZYNECKI). „Slady" (A. BRZOZOWSKI), „Pole bitewne" (A. PAPUZI&SKI) tego rodzaju filmy reprezentowały kinematografdę

NRD i Szwecji, Nikaragui i Bul,!{arii. Nie

brakło także filmów o cha·
rakterze publicystyk[ politycznej zaangażowanych w i.deologie antvwojenne, antydykta.torskie, fiJ.mów odnoszacych si.ę bez-oośredn'o do
aktualnych wydarzeń (.,Kampucza" A. TRZOSA-RASTA WIECKIEGO,
„Kolme Minuuttia vaille kaksitoista" fiński film zainspirowany
madrycką konferencją KBWE, oraz „La zona intcrtidal" produkcji
salwadorskiej) bądź podejmujących ten temat w poetyce paraboliczno-metaforycznej (film animowany).
.
Już z tego pospiesznego wyliczenia wynika, że twórcy współczesne
go fi1lmu krótkometra.żowego nadają priorytet tematom i ideom dla
współczesności naj·ważniejszym: niewiele było tvtułów, które stawiałyby na „czystą formę", bulwersujący ekspervment i abstrakcie. Nawet kino animowane, jakby przeznaczone z natury swo.ie<ro tw0rzywa,
dla żartu, zabawy i epatującej rozrywki chciało uczestniczyć n'obezproblemo.wo w tym zestawie tematów ważnych, kluczowych i dla
czlowieka po(lsta·wowych.
Więc „brak filmów o rzeczywistości?". Polsk;e tytuły, które w tym
międzynarodowym kontekś~ie cytowałem często-gęsto. na tle filmowej reprezentacji z dwudziestu pięciu krajów nie wypadlv nai"orzej.
Dwa filmy KRYSTIANA PRZYSIECKIEGO („Lekcja 'PUblic11styki" reportaż o współczesnej Polsce zatomizowanv przykładem Brodnicy,
i „Powrót" - o odradzającym sie życiu na terenach obiętych ooW<>dzią w Płockiem). film PAWŁA KĘDZIERSKIEGO „Dzień dziecka"
(nas7a aktnalna codzienność widziana oczami dzieci\. „Cysorz i .Tolan-

ta Król" KRZYSZTOFA GRADOWSKIEGO, „T•1ś nam obiecal zi<>mię
sprawiediiwll" (o nietolerancji wohec mazurskich autochtonów) HALINY MIROSZOWEJ i HANNY KRAMARCZVK, .. Ni<> w71nrt11ilim11
najlepiej" (o Pogromie konińskich Cvganów\ „On" PIOTRA A1\TDR1'.TEW A - parabola o wolności. „Pomiar" .Tó7.EFA GEBSKTEG'l
„W
Barlinku" BOGUSŁAWA RYBC7YŃSKTEC'IO. kilka filmów a"'ll'f"Wa~
nych („Solo na ugorze". „Koryto". „DWiP. !'rzuqnrlu lA•m11pln ""liwera" i i·n.ne). znakomity debiut .TÓZF:FA PIWKOWSKIEGO („PiPrwszu
film") - to przeeież wiele iak na jeden festiwal, I n~e ma nowo"'ów

żadnych zachęt stała się Ziemią

8

wy .1 Jakie funkcje możemy ·mu przypisać, Powi•nien - m&wl ei!ę być dokumentalnym zapisem aktualnych realiów, w które uwikłany
jest człowiek i jego świadome~. Powinien - mówi się da·lej - być
humanitairną i·nterwencją w świecie wartości egzystencjalnych czło·
wieka, wartcści mora.lnych, społecz:nych i poliltycz.nych; .nieobojętna
przecież i dla tej formy fitlmowego przekazu jest fu.nkcja dydakty-cz·
no-iperswazyjna. Zawsze był krótki metraż dla kina w ogóle warsztatem w którym podejmnwano eksperyment, poszukiwano nowych f<>rmuł estetyczny<:h, krystaUzowa.no awangardowe cele dla sztuki filmowej. Tę rolę spełnia i d:z.isiaj. Jest wreszcie film krótkometrażowy
formą zwv-klej dystrakcji i zabawy, wykorzystując wszelkie dostępne
sobie środki techniczno-wyrazowe.
Jeśl; s·p:óoować spojrzeć na krakowskie imprezy z tej właśnie per·
spekt:vwv . - a nie mam zamiaru fetyszyzować atm01sfe•ry konkursv,
zatem r~zma-i-tych gier i przetargów,
wyścigu partykularyzmów i
ambkji - przedstawiają one obraz interesujący i godny uwagi.
Tematem, który dom~nował w przedstawionych w Krakowie filmach, b)"ła opowieść o artyście, pasjonacie, hobbyście bądź oryginale.
Przetrawiano ją filmowo na różne sposoby. Raz był to panegiryczny
w tonie film K. GRADOWSKIEGO o J. Bossaku „Przeslanie" (ciekawiej jako realizator spisał się student II roku z łódzkie.i szkoły, W.
GRODECKI, który przedstawił film o wizycie
R. Polańskiego na
Tar~owej pt. „Portret artysty z czasów młodości"). raz rzetelnv dokument o Jerzym Helntze - entomologu i rysowniku motyli (real.
ROBERT ST ANDO) raz interpretacyjny esej o twórczości Jonasza
Sterna. Bohaterem tego rodzaju film{\w
byli Bronisław Chromy
(„Droga na Olimp" Z. HALOTY), ludowy rzeźbiarz spod Kielc („Ogród
figur drewnianych" S. TRZASKI), Stowarzyszenie Teat.ralne .,Gardzie.
nice" (real. A. GÓRNA) oraz W. Michalik - emerytowany inżynier,
teraz pasjonat fotografii. Na motywach twórczości Witkacego zbudował swój film J. SCHMIDT. prezentując egzaltowaną i ekspresjonisty~zną wizję, która w Krakowie cieszyła siQ niejaką popularnością. Tego rodzaju filmy (a i w konkursie międzynarodowym było ich kilk;i
- o kowalu, artyście z islandzkiej wioski, o egipskim rękodzielniku,
o wsp61'pracy a,rtysty i robotnika z czeskiej hu'ly szkła etc.) podpierają swoje wartości estetycznymi efektami, które przynosi temat innej
sztuki: dają realizatorowi okazję (nie zawsze w pełni wykorzystaną)
do nowych pomysłów i obrazowych niespodzianek. Czasem gubi się
w te.n sposób walor poznawczy dokumentu.
Drugi bogaty w fHmy temat to ochrona naturalnego środowiska
człowieka i zagrożenia jakie niesie z sobą rozwój cywilizacjL Pr1Jblem
wy.daje się być równie ważny dla Polaków („Puszcza Swiętokrzyska"
W. SZPAKA, „Miasto zawiedzionych nadziei" J. KADENA, „UchroSzwedów („Keep it clean-lceep

aby porównywać go z tym, który oclbvł sie w rokn ubiealvm. <lwa
lata. ~emu lub jeszcze wcześniei. Tak iak tamte i ten ostatni był
odbJJC1em swego <:zasu. I tak go trnktujmy.

Obiecaną

tych urodzonvch na
Mazurach i Wa,rmii". Wbrew
pozo·rom dla wielu „tutejszych",
cz.vli iak ich ongiś zwano „auto·chtonów'', nie była to decy-

I

nić Żuławy" M. USSOROWSKIEGO),

Wiersze z tomu „Gorzki Cztowiek", który ukaże się niebawem

w Wydawnictwie

(2)

.R111. Zenona Pionk
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slidch Sukiennicach.
Z wielkiej licz.by obrazów
przez Henryka
stworzooych
Siemi:radz.kiego, dl() naj'ba•r·dziej
znanych - poza już wspomnianymi - na.leżą: „Sprzedaż a·
muletów", „Wazon czy kobieta", „Tantec wśród mieczów",
Ru.sów",
wodza
„Spalenie
„Chopin u księcła RadziwiHa"
i „Fryne". Artysta wy1Jwnuje
też dekoracyjne plafony w paWarszawie
łacu Zawiszów w
i w pałacu Nieczajewa-Malcewa w Pete.rsbu1rgu, kurtyny
dla teatru kralmwskieg-0 im.
Ju>Jiuo&za Słowackiego i teatru
lwowskiego, ale.goryczme deiko-.
racje dla F~lhairmoni~ Wa!I'szaw.skiej o.raz kmika porliretów.
Jaiklk:olwiek Heiruryk Siemlrad:ilki pr-rewaimie pnebyiwał
w Rzymie, to jego zwiąl7.lki z
żywe.
zaiwsze
ojc:zyiZlilą były
szereg
wyilronuje
me tylko
prac w kraju i dla kraju, alP
eksp0111uje tu swoje obrazy na
wystawach w Warrszawie, Krakowie czy Pozmani.u, bierze udział w krajowych uroczystościach ora:z przyijaźni się z Józefem Ignacym Kras.zewsik<im,
Jainem Ma·tej:ką i Henry;kieim
Sienkiewiczem. P<anad;to w !!'O-

Vłw

Wreszcie

NA l\'IARGINESĄCB
WIELKIEJ SZTUKI
...tych recenzenckich omówień.„
przedmiotem - pow'.l!lna być ";Nł"·
Sztuka Jugosłow1~n
Galerii w park.u im
.
H. Sienkiewicza.
Powinnam się wytłumaczyć z tego dosyć dziwpiszę o prenego poezą1łi!m. Na.jpierw boiwiem
tekście, jakby chodziło. o rec.enzję j~~o taką;. z
d:rugiej strony - ~6w1ę o teJ r~e~zi1 przedm10cie akcerutując go Jako cel rozw~z~n. Al~ tak to
zbiorowych
bywa gdy przychod.2i do omów1en
prezenitacji mających ambicję przekrojowe~~ P~
w twórczosc1 ta;i;
kazania tendencji pB!Ilujących
swamego młodego pakolenia artys.tów plastykó~.
Wnioski z takich wystaw bywaią podobne, nie.
zależne (prawie) od tego z jakiego kraju grupa
Niektórzy mogą mi
autorów prac się wywodzi.
zMzucić, że tym stwierdrz:eniem umniejszam znaczenie narodowych tradycji i temu padobny<:h od-:
działywań na twórczość plastyczną. Doceniam 1
zauważam te wPływy. Sądzę jednak, że dostrzegać
trzeba i pewne wspólne dJa szerszych krę~ów o
wspólnym podłożu kulturowym, a nawet 1 wychodz~e poa;a nie, zjawiska. Dlatego właśnie wy.
stawa plastyki jugosłowiań_slciej ~oże tu !JYć pretekstem. A że jednocześnie pow11n1Da byc przedmiotem? T!rudno tego pokaz.u nie zauważyć. ~la
hoc!owiska zaiwodowo związanego z plastyką Jest
to niewąlbpliwie !nfonnacja o tym jak ksz.tałtują
czy ściślej - jak zapewne będą kształto
Ilię wać się w najbliższych latach tendencje w pla1tyce jugosłowiańskiej, wcale nieobojętnej dla
sztuki euroRejskiej. Zaś dla. tych, którzy Po vrostu lubią czasem poogląda<: obra:i<y czy rzezby,
.
też trochę przyjemności się znajdzie.
Wystaiwa została przygo.t?Wan~ przez G~l~r1.ę
pręzniei-.
z
Jeden
Ri3ece,
w
Nowoczesnej
Szltuki
szych ośrodków patronujących plastyko~. i i?spirujących ruch artystycmy w Jugosławn. Kierujący Galerią dir BORIS VIZINTIN pisze we wstę:
pie do katalo•gu: „Artyści reprezentowani na te;
'Pretekstem do

Przeprasą:am -

staiwa zaitytułowana Młoda
s.ka, którą moma oglądać w

wystawie należą do generacji, która nie przekroczyła jeszcze 35 roku życia. Sq pomiędzy nimi ta.
sobie akceJ?tację
cy, którzy ;uż zdqżyli zdobyć
środowiska., a.ie sq też tacy, którzy po raz pierwreprezentatywn~;
szy biorq udzial w tego typu
wystawie. („.) Możemy śmiało stwierdzić, że znaJujęciu 6w
duje się przed nami UJ najszerszym
ferment, dzięki któremu rozwija sie nasza plastyka, wydaje mi się ponadto, iż dzisiaj zaczyn ten
bardzej młodzieńczo.
dojrzewa w inny sposób:
śmielej i z większym zaufaniem we własne siły;
że wszystko tutaj jest stymulowane entuzjazmem
i łmpu!sami do znajdowania nowych. rozwio,zań;
naznaczon11
zaledwie
cel lub
że zarysowany
punkt wyjścia sąsiadują ze sobą w prawdziwie in·
teresujqcej mozaice przyciqgajo,cej oko widza".

określeniem dla
Mozaika jest bardzo trafnym
na niej obiektów
tej wystawy. Nie ma bO<Wiem
zdecydowanie dominujących nad pozostałymi. Obrazy i rzeźby zdają się być równonędne wobec
siebie. Dopiero po dłuższym oglądaniu zaczynamy
skłaniać się ku jednym pracom bardziej niż ku
innym. Przy czym preferencje owe wynikają nie
tyle z oceny, co z owego szczególnego kontaktu
jaki powstaje pomiędzy dziełem plastycznym a
jego odbiorcą. Niektóre prace chciałoby się wówczas widzieć w odmiennej niż galeryjna sceneri!,
bo dopiero wtedy dopełniłaby się ich treść. Tak
właśnie odebrałam obraz zatytułowany „Upadek
Teloha", który namalował PAVEL FLORJANCIC.
Ta martwa natura, o niemal fotogi!'aficznej dokładności walorowej aż prosi się o mieszkał•ne ~ub
biblioiteczne wnętrze obrośnięte oddziewiętnasto
wieczną jradycją. „Przestrzeń Il" JOZE VRSCAl.A, niewielki sześcian z plexiglasu chciałabyIIJ
Wieć zawsze gdzieś blisko, w zasięgu wzroku i
ręki, żeby móc go oglądać ze wszystkich stron,
nie zaś tak jak na wystawie, gdzie o jeden obuboi:5'i. Są
jesteśmy
raz tej samej przestrzeni
tam też takie prace. którym tło trzeba by zupeł
nie oczyścić (ZARKO VREZEC „Linia brzegowa
VI"), żeby „zagrały" fakturowe niuanse, zaświeci
galerii na ogól
ła plama koloru. We wnętrzu
brudno stworzyć takie warunki, zaś odrzuceniE'
wpływów tego co znajduje się obok bywa często
pra.wie niemożliwe. I ch~iaż w tym przypadku
to
sąsiedztwo,
zadbano o w miarę neutra1ne
przecież żal, że galerię mamy w Łodzi tak ciasną
Jeszcze z iednego powodu określenie „mozaika"
jest dla tej wystawy właściwe. Ze względu na róż·
wpływów,
norodność, czy raczej wszechstronność
które inspirowały twórczość jugosłowiańskich ar.
si'l
nietrudno
pracach
tystów. W zgromadzonych
bowiem doszukać nawiązywania czy też odwoly
wania się do niemal wszystkich znaczących kieale też jest te
runków współczesnej plastyki,
w tradycyjne;
równocześnie ich przetworzenie
formie> obrazu czy rzeźby
Jest to zresztą - jak mi się wydaje - jedna
ze znaczacvC'h C'ech plastyki ostatnich lat, nie ty!.
ko iugosłowiańskiej, ·natomiast charakterystyczna
dla młodszego pokolenia twórców w ogóle. Obra.t
jest obrazem, rzeźba - rzeźbą; następuje jakby
powrót do jednorodności fo.rm wyrazu, która została w plastyce przerwana po I wojnie świato
wej.
Czas pokaże. czy tendencje te będą trwałe i
znaczące. Niektórzy krytycy są zdania, iż zjawisko to svgnalizujP p•>trzebę powrotu do dawnv<•b
związków artysty ze społeczeństwem. · oonowneg~
nawiązania d'.alogu, chęci uzupełnienia wyrazoVl.ej
funkcji plastvki o jej funkcje przekazowe. Tym
też tłumaczy się iakby kolejne w histo·r!i odkrywanie n<1tury i wvkorzysty.wanie przedstawiają
cych form obrazowania.
Nawiasem mówiac - niedawno prezentowana "'
warszawskiej .. Za<>hęrie" wystawa pla<;tyki radzieckie.: iesf dla pokazu młodej plastyki jugQslowiań
skiei ciPkawvm materia!Pm oorównawczym. Jak
różnvmi ilrot:(am', poprzF>z odmienne doświadczenia
forma~n" artvś<'i niemal niezależniP od ciażącycb
na ~<'h twórC'zdci tradycjach dochodza do zbliżo
nych ""'11lt11fów
Daleka iestcm od twierdzenia, że takie właśnie
tend""<'i<' ilnrninllia ,v najnPWszel olasl yce. bvć
że zaczvn9 »ę
możP iNln~k <;a nnp •vgnałem.
za któr.rrr
ład
kształlować nowy lad w sztuce;
wszyscy już zaczęliśmy po trosze tęsknić.

K. NAMYSŁOWSKA
I

•

roiku 1982 przypada
roczmica śmierci
80
SiemiiradzHenryka
kiego - wybitnego mala•rza polskiego, la·ureata li=ych nagród i
czlonka kilku akademii, które~wiatowe
zdobią
go obrazy
muzea. Jak kiedyś popularna
była jego osoba i nazwisko w
kra1ju, świadczy o tym chociażby powiedzenie, które Powtarzano sobie u schyl:k.u ubiegłego i w pierwsz)"Ch lafach
naszego stulecia: „Mamy teraz
dwóch wielkich Henryków w Literatu.rze Sienkiewicza, w
malarstwie Siemiradzkiego".
Henryk Siemi!I'adz.k.i urodzi!
się 24 październilka 1843 roiku
w Biełgorodiliie pod Charl!::ogimnawe~. Po ukończ€111,u
zjum podjął studia na Uniwersy<tecie Charlww>Skim, które ukończył w roiku 1864, uzyskunauik
kandydata
tytuł
jąc
Następnie
przyirodniczych.
,kształcił się w Akademii Szitu.k
poPięknych w Petecrsbmgu prawaich wolneczątkowo na
go słuchacz.a, gdyż uczelnia ta
studia mło
przyjmowała na
d.zi.eż do szesnastego ro.kJu ży
cia, a potem uzyskawsa.y sobie

lacy byli niezwykle serdecmnle
witani przez łodzia1n, tłumnde
zgromadzonych przed Teatrem
Wielkim i na jego widowni.
Gazeta „R>ozwój" (nr 226 z
1901 r.) pisała: „Z chwilą ukazania się Sienkiewicza i Sie·
miradzkiego w pierwszym rzę
dzie krze3el balkonu publicz- ·
miejsca jak
noś6 pow3tala z
jeden mąż i grzmiącym, dłu
oklcukiem
go niemilknącym
dala wyraz swej czci i podzię
kowania, jaki przypadł naszemu miastu w u.dziale". Podczas tego pamiętnego dla ÓW•
czesnej Łodzi wieczoru - jaik
donosi dalej w.spomniana gazeta - „„.Sienkiewicz i Siemi·
radzki oraz inni go·ście udali
się na drugie piętro do kancelarii teatralnej, gdzie na u.myprzygotowanym płóbnie,
ślnie
pokrywającym cabkowicie jedną ścianę, Sienkiewicz na pamiątkę swej bytności w Łodzi
podpisał się specjal·nie przygoprzy
pędzelkiem,
towanym
uśmiechem:
z
czym dodał
„Pierwszy raz w życiu trzymam pędzel w ręku". Po nim
u.jął pędzel wladca jego Siemiradzki i róumież uczl/'ltii &wój
podpis„."

Kronika knltnralna
9 czerwca zmarł w
Tadeusz Kokietek.

Lodzi

artysta-plastyk

Bałucki Dom Kultu·ry j<uż po raz. piąty był
orga.ni·za-torem Konfrontacji Teatrów Amato,rskich. W tegorocznych Konfrontacjach ud?.iał
wzięło 12 zMpołów z całej Polski. Obok scen
barozo znainych ta1kich, jak np. Studio B z TorUIIlia, czy zes·pól :z. Olecka, w Konfrontacjach
obe}nzeć mo.żna było sceny mniej znane, a t&k·
że niewielkie sceny poezji. Równolegle z Konfrontacjami od'bywały się imprzy towarzyszą.<:e.
Były to warsztaity na tema•ty teaitru alternaty•
W<nego, pokaz. Ulmów i !orum dyiskUSj"jrrle.

W mm1oną niedzielę w amfitea~rze wid1zew·
Zespo·
skim odbył się Wojewódzki Przegląd
łów Amatorskich Folkl&u Miejskiego. W prze~lądtz.ie wzięły udz.iał ka.pele z Łodzi i KonstaJn:ty.nowa. Przegląd zorganizował DDK Łódi Widzew.
Po raz. pierwszy łodzianie będą mieli okazję
obejrzeć prace plastyków jugosłowiańskich. W
Ośrod1ku Propagaindy Sztu<lci, w pllil'ku im. H.
Sienkiewicza, otwarta jest wystawa pt. „Młoda

-·Jeden
z w·e kich Henryków

sztuka. jugosłowiańska.". Uroczystość otwarcia
wystawy u5wietnili swoją obecnością: radu
kulturalny ambasady jugosłowiańskiej w Warszawie, Radojko Anotonijević oraz prof. Zdravka Emili, komisarz wystawy. Prof. Emili omówiła kierunki i tendencje w sztuce młodej geWładze naszego
neracji tiwórców Jugooławii.
miMta reprezentorwali: wiceprez.ydent m. Lod.m, Zbigniew PolH, kierowniilc Wydziału Kultury KŁ P~R, Jen.y Gos, O wystawie pis·zem1
obszerniej oboik.

W Salonie &ltuki Wspókzesnej można obe.j„

uznanie pro.feswów - przyję
ty zostaje w poczet sil:udentów. Już podczas studiów zdobywa nagrody i medale .za osiągnięcia arrtystyiCZJne. Akade1870, omię kończy w roku
.z.atyitul!otrzymując za obraz
wany „Ateksamder Macedoń
ski i jego lekaTZ Filiip" na·J·
wielki zło
wyższą nagr-Odę ty medal ocaz sześcioletinie
styipendium na studia zagraniczne.
Henryka
pobytu
Poocza8
Siemiradwego w Monachium
powstaje obraz „Orgia rzym·
ska", a po przyibyciu do Rzymu w roku 1872 '- „Jawnogrzesznica". 'Do drogie dizielo,
eksponowane w roiku 1873 na
Wiedświatowej wystawie w
niu, wz.l:>udz.iło ogólny podziw
publicmości i kiry:ty!ld, zaś Aw
kademia Sztuk Pięklnych
swemu
nadała
Petersburgu
obraz
wychowankOiWi za ten
akademiika. Swiatową
tytuł
wielsławę artyście przynosi
kompozycja figuralna za·
ka
Nerotytułowana „Pochodnie
na", za którą otrzymuje wiele
nagród, odzinaczeń i wyiróż·
Rzymie,
nień honorowych w
Ber!Lnie, Sztokholmie, TUII'YIDie,
Londynie, Pa!I'yżu i Wenecji.
Akademia nadaje mu tytul
pro.fesora.
patriotyczPięknym gestem
nym Henry<ka Siemiradc?Jki~
„Pochodni
ofiarowanie
,było
polspo.łeczeństwu
Nerona"
skiemu. Mdało to miejsce w
Krakowie w paźd1zi&niku 1879
roku, podczas obchodów jubizorganizowanych
leuszowych
na cześć Józefa Ignacego Kraszewskiego (50-lecia jego pracy pisarskiej). „Pochodnie Nerona" zapo·czątkowały zbiory
gale<rH narodowej w kirakow-
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ku 1884 arlysta nabyił pooiaddworem - (połość Wlra'Z r.
chodzącym z połowy XIX stulecia) w Strzałlk01Wie - miejscowości porożOIIlej w oddegło-

-południowy
na
"f
Radomska.
&pędzał co ro'ku
Strzałkowie
tutaj też romiesiące letnie,
dziły się zapewme jego pomysły twórcze i powstawały niektóre sz.kice. Malairz 7JIIlarł w
Strzałkowie w dniu 23 sierpnia 1902 roku. Przed śmiercią
(20 sierpnia) sp()(l."z.ąd~ił testament. Pochowany został w grobie rodzinnym na Powązkach
w Wairszawie, skąd następnie
proohy airtysty przeniesiono na
Skałikę w Kralkawie.

km
ści 3
ws.chód od

Henryk

SiemiradiJkd miesz-

bywal
Stl'Załk:owie
kając w
w niektórych innych
także
ówczesnej
miejscowościach
Guberni Piotrkowskiej. W roku
1901 z.ostał zaproszony na uroczystość otwarcia Teatru Wiel·
kiego w Lodzi (poprzednika
obecnego teatru o tej samej
naz1wie). Obiekt ten, którego
budowa trwała 3 lata, został
wzmeswny przez Frrydeiryka
Se11iina - 7Jllal!lego l zasłużo
nego przed'Sięblorcę teaJtralnego - przy ul. KO!Ilstantynowskiej 14 (aktualnie ul. Obroń
ców Stalingradu), w m1eJscu,
gdzie dziś majduje się bar
szybkiej obsługi „Kęs". Trzyteatralna
piętrowa widov.nnia
posiadała
liczyła 1250 miejsc,
wentylację, centra1'ne ogrzewanie I oświetlenie elektryczne.
· Na wspomnianą uroczystość
otwa>rcia teatru łódzkiego. która odbyła się 28 września 1901
roku przyjechał równ1eż wie]·
Henryk
ki pisarz polski
Sienkiewicz - pr.zyjacieI Siemirad:ilkiego. Obaj wielcy Po·

Teatru
łód:ilkiego
O !le z
Wielkiego Fryderyika Semna
nie o.stało się nic do naszych
cza.sów (20 paźd.z.iernika 1920
roku z.nisz.czył go doszczętnie
podradomsz.c.zań
pożar), to w
skitm Strzałkowie istnieje budynek, w którym Heruryk Siemiradzki przebywał i z.mad.
Strza•łlrowie
Dawny dwór w
- powiększony w roku 1925,
da.ta przed
na co wskazuje
jest cenwejściem do niego naszym wyną pamiątką po
Budynek
artyście.
bitnym
o.taoza ładny, ale nieco zapusizcwny park, gdzie spotykamy
szereg interesujących drzew.
drzewem
Najcenniejszym
miajdującym

s·ię

w

rzeć wystawę prac Jaininy Habdas. Nieda•wno,
o czym wormowalliśmy na tych lamach, artystka wra.z. z.e awoim mężem Edwa>rdem Habda..
sem, wystawiała swoje obrazy w Warszawie.
Wystawie warszawskiej towar.zyszyło spore z.a·
recenzje
Lnteresowanie pubHc:rmood i ciepłe

prasy

&tołeaznej.

W salonie Łódz.kiego Towarzystwa Fo<togr~
iotog•ra>fiki
jest wystawa
ficznego otwa>rta
Z~AF z. Kiel-c, pt. ,,.Krajoblrazy".

W Muzeum m. Zgierza czynna jest wystawa
arche-ologiczna pt „Z pradziejów Zgierza".
ł..ódzkie Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
zorganizowaiło wystawę malarstwa i gra.fi.ki Ja·

nusza Wagi.

str~ałlkow

blis:ko
jes<t
kowskim parkiu
400-letin.ia lipa zwal!la lirpą Siemirad?;kiego - dorzewo pokaź
rozmia.rów, rozwidlone
nyich
przy ziemi. Jeden pień posiada obwód wynoszący ok. 3,8
m, a d>rug>i 2,3 m. Według tradycji lipa st'l'załkowska była
ulubionym dirzewem malarza,
w cieniu którego chętnie spę
dzał on wolny czas. Pod nią też
rozmowy
ponoć odbywały się
z
Siemirad:z.kiego
Hanryika
miejscowym; włościanami, przychodiącymi do artysty, aby go
z.jechał do
powitać, gdy ten
Strza·lkowa na letni poby:t.
DaW1J1y dwór Henryka SiemiTadzikiego i jeg() otoczenie
PGR, oniegdyś do
należały
becnie użytkiowane są przez
Rolniczą.
Szkołę
Zasadniczą
szkoły
Dzięki opiece dyrekcji

budynek jest zadbany.

Bronisła.w Kazimierz Przybylski zosta.ł laureatem konkursu kompozytorskiego, ogłoszone
go prz.ez ZAIKS w setną rocznicę urodzin Karola Szy.mainows;Jdego. Otrzymał III na.grodę za
na
cy·kl cz.terech pieśni pt. „Ln memoriam",
głos i ze&pół kameralny. Utwory te powstały
do tekstów poetów polskich. Poświęcone są Karolowi Sz.ymanowskiemu, a napisane zostały na
zamówienie Wydz. K.ultury i Sztuki Urz.ędu m.
Łodzi.

W Sta.rej Prochowni. aktor Tea.tru Na<rodowe„Kwiaty
go, Marek Wysocki, zaprezentował
polskie" Juliaina Tuwima. Ten sani monodram
artysta przedstawił niedawno publiczności polonijnej w Anglii, a niebawem usłyszą go także miłośnicy str<Jlf Tuwima w Sofii

Nową premierę pokazał krakowski Teiitr im.
Słowackiego. Jest to prz.edstawienie „Hiob" wg
„Księgi Hioba" w pr·z.ekładzie Czesława Miło
i
zaadaptował
sza. Teht do poitrzeb teatru
sipektakl reżyserował Krzysztof Babicki. W rola<:h głównych: Hioba i jego żony, wystąpilli

Jerzy Nowak I lwo;na Bielska.

10 l:>m. w Teatrze Narodowym w Warszawie
:>dbyła się kolejna premiera. Rysza·rd Pryt wy·
Juliu.sza
„Horsztyńskiego"
reżyse<rował tam
Henryk
Słowackiego. Rolę tytułową odtwarza
oglądaliśmy
w roli Sz.cz.ęsnego
Macha.lica,
w roli Hetmana
Krzys1,tofa Wakulińskiego.

Kossa•kowskiego - Krzysztofa Chamca, Amelię
gra Anna Romantowska. a Salomeę - Ewa
Błaszczyk. Kostiumy za projektowała Irena Biegańska, a dekoracje Jan A. Ciecierski; wspólnie
z reżyserem spekta·klu.

W Radomiu. w TeatrzP im. J. Kochanowskiego odbyła się premiera „Burzy" Williama Szekspira w reżyserii J. Słotwińskiego.

A.
W Kielcach pokazano premierę sztuki
Cwojdzińskiego „Freuda teoria snów". Reżyse
rem spektaklu jest S. Olejniczak.
ArtystyczW Częstochowie Biuro Wystaw
• nych prz.ygotowało we własnej galerii kolejną
ek.spozycJę. Pre1.entowane jest malarstwo polTowarzyskie XIX ~ ~:X w!Pku l.E' zbiorów
stwa Przy.ia<'1oł Sr.tuk · Pięknych w Krakowi~
Na v:,·<taw'e ?.grnmad1.0'1'l 140 prac· JaC'ka MaJ~zew'l{ e~o . Stanisława Wyspiańskiego. Leona
i inWyl'l-ółkowskiego, Józefa Karpińskiego'
nych .
Henryk Semiradzki - _Dirce Chrześcijański -

fragme11t

•

W kręg~ fan tastyki
"eżeli literatura SF, po wiele obiecujących początkach, zabrnęła w

J

pułapkę

gatu11kow1>go getta - .co
i Lem stwierdza, i inne poświad
stało się to
czają autorytety przede wszystkim za &prawą bezwładu,
rynku,
skomercjalizowanego
ciążenła
który żądał wpra·wdzie wciąż nowych i
nowych produktów, lecz przeznaczonych
niemal wyłącznie dla ściśle wyspecjalizowanych odbiorców, tak zwanych acldicts,
nałogowców, jak pisze·o nich Vera Graaf.
Nałogowcy, gwiezdni maniacy, pożera
cze tysięcznych książek, chętnie widzieliby wprawdzie pomysły nov.re i oryginalne, lecz gdy ich nie starcza, zgadzają
na powielanie wypróbowanych
się też
wzorów, byle fabuła była atrakcyjna.
Stąd i pisarze pocz<;li sobie życie uprasz-'
bywał
czać, chwyt szcz<;śliwie użyty natychmiast powielany, atrakcyjny koncept techniczny - trafiał do utworów
następl)ych, najczęśdej już z autorstwa
odarty i traktowany jako własność pospólna.

BLASK~

I

l\J"~OZE

(3)

SCIENCE FICTION

Pułapki

getta

można patrzeć równie dobrze, jak przez szybę.
fragment starannego
Dorzućmy jeszcze je<len
op.isu, którego dramatyzm wzmaga fakt. 1ż l\lyTa acz podkochująca się w pracodawcy - odrzuciła
propozycję, czując .się związana z mającą i;ginął
ludi;kością.
Braden skoczył do wylącznika i.„ przekręci/.
Za oknem, w odległości dwudziestu stóp, it•yrosla szara nicość. Z zewnątrz nie przenikał teraz
żaden d.:więk. Wvszedl z domu i spnjrwl: nara
pólkula. wysoka na czterdzieści stóp i szeroka na
o~iemdziesirit. dostatecznie wielka, by pokryć dwupięlrowy, niemal sześcienny budynek, który byl

,„ ..

jego dnmem i laboratorium. Braden wiedzial, :że
druga polowa sięga na czterdzieści stóp w gląb
ziemi, tworząc lącznie z pierwszq doskonalą kulę.
Zadna si/a nie mogla przeniknąć od góry, żaden
robak i żadna potęga nie mogły wpelznąć ciy
·
wedrzeć się od doltt.
I tak bylo przez pelnych trzydzieści lat."

Pointa jest gorzka. to, co Braden wziął za początek konfliktu. było lądowaniem kosmitów, których jeden statek uległ co prawda awarii i zniszczył Boston, w zamian życzliwi przybysze z Alclebarana obdarzyli jednak Ziemian licznymi da rami,
w tym leJ<icm przedłużającym życie. Działa on
wszelako jedynie na ludzi przed pięćdzie siątką,
Braden zaś - bezpiecznie ukryty pod kopulą przekroczy! tę granicę.

ze sklepu i skierowal się w stronę
do dziś jeszcze znajdującego się pod
kopulą, gdzie już: na niego czekano. Może użyczą
energii, by
m11 jedynego, o co chciałby prosić mógł przywrócić pole mocy. Tak, jedyne, czego
sob i P życzvl obecnie, to to, czego się dotąd najba rd zii>.i. obawiał: pragną! umrzeć, jak żyl, w samotnosci."
„Wyszedł

budynku

powiadanie Browna napisane jest bez
wątpienia sprawnie, jest to zresztą jeden z czolowcyh autorów amerykań
skich, przytoczyłem je jednak przede
wszystkim jako przykład „literatury
pogranicza", literatury SF dostępnej i
zrozumialej nie tylko dla maniaków
gdtunku, podającej parametry kreowanego świata,
nadto interesującej się nade wszystko człowiekiem,
Etawianym wciąż przed nowymi nie tylko technicznymi, ale i moralnymi problemami.
autorów· wessanych
drugorzędnych
Więkswść
przez gatunkowe getto gubi wszelako nie tylko
opi<Sanych
wtórność pomysłów, wypracowamych i
przez poprzedników, ale również fakt, iż o czło
wieku przyszłości, owym „Homo futurus" Very
Graaf, bardzo mało, albo nic prawie nie mają do
powiedzenia. snując przemiennie wizje unicestwienia ludzkości, bądź też kontynuują~ „mit
międzygwiezdne
w
westernu", przeniesionego
przestrzenie. Do znudzenia często kosmos staje
na jotę nie
się .,gigantyczną Ameryką" z ani
zmienionymi stosunkami spolecmymi, a wielkie
gangi i wielkie korporacje wciąż mają tu głos

O

troskliwie opatuliła
i razem ruszyli w cieZ nadejściem nocy
osiedle ucichło i tylko gdzieś
w oddali bez przerwy szczekał
jakiś zbyt pilny pies. Zeszli po
kamiennych stopni<1ch. Przed
nimi w słabym świetle pojedynczych l<1tarń majaczył dłu
gi chodnik, biegnący wi;dłuż
drogi.
gruntowej
szerokiej
Chłopiec szedł, jak zwykle, z
przodu. Zadarłszy głowę wpatrywał się w czarne niebo.
Matka

chłopca
nmość .

A na tym obrazku ~est
nie tak - malec niespodziewanie odwrócił się do matki i ta o mało nif' potknęła
Tam
s i ę o malutką figurkę. są narysqwane ta.kie kropeczki
z ostrymi igiełkami.
- A-a, o tym mówisz. To
h<1rdzo stara książka. Tak kiedyś rysowano gwiazdy, z pro-

coś

my~ami.

Gwiazdy? - chłopiec nie
zrozumiał i aż się zatrzymał.
- Ty mi nic o tym nie opo-

wia<lałaś.

Kobieta
wdawać

nie
się w

miała
długie

ochoty
wyjaś

nienia.

Ach, gwiazdy. Tak, oczywitylko że one dawały bar-

-

ście,

dzo

światła.

mało

-

Mniej

-

Dużo

- Mniej
plarniach?

niż

latarnie?

mniej.
niż lampy w cie-

Oczywiście.

-

niż

dzienne lampy?
- W ogóle nie ma porównania.
Mniej

-

zamyślił

Chłopiec

było

I nie

go

i

się.

nich

żadne

pożytku?

- Żadnego, synu - z roztargnieniem odpowiedziała matka.
- Wszystko jedno„. - Chło
piec westchnął - to musiało
być bardzo ładne.
- Nie wiem. Już dawno nie
ma ludzi, którzy je widziell.

SlrERGIEJ FILIPONOW

sir Isaac Newton sformułował
~rawo powszechnego <;iążenia, stało się rzeczą oboJę~ną, . czy poW1emy .,Jabłko spadło na ziemię", czy
tez „Jablko spadło na ziemię zgodnie i; prawem
Newtona", sam fakt spadania jabłek - nie zaś
u;.atywa.nia !eh w kosmicz.ny. przestwór - jest bow:em czyms obiektywnym 1 poddającym się dosw1adczalnemu. sprawdzeniu. Inaczej z trzema prawami robotyki Isaaca Asimova bo choć sam autor
traktuje je diablo poważnie. błnajmniej nie wiemy
czy przyszłe . androidalne (jeżeli androidalne!) 1
samouczącd ..się roboty będą im istotnie podlegać
Prawa te brzmią następująco:
1. Robot nie może skrzywdzić człowieka albo
'
przez bezczynność, zaszkodzić człowiekowi.
2. Robot musi . słuchać rozkazów ludzi, chyba że

sprzeczne z Pierwszym Prawem.
3. .Robot wi11ien chronić własną egzystencję, chuba ze wchodzi to w konflikt z Pierwszym lub
Drugim Prawem.
są

Nie ws~yscy autorzy zapożyc1.ają się u Asimova,
mai:iy więc roboty tak zaprogramowane, aby choc do pewnych granic tylko - utrudniały życi~
człowiekowi (Robert Shcckley: „Zwiadowca - ·minimum"), mamy buntv robotów i próby przejęcia
łlrzez myślące maszyny władzy nad światem. kto
Jednak trzy prawa robotyki uzna. będzie się na
:nie powolywal z równie niewzruszoną powagą, jak
na prawo powszechnego ciążenia.
W tym przypadku znamy co prawda autora. istnieje równocześn ! e w fantastyce og1'0mna ilość termin.ów. których rodo··:ód zdołalby ustalić jedynie
bardzo dociekliwy badacz. Wspominane już k:ilka·
krotnie „anihilatory", ..miotacze antymaterii" ..• ~re
dytki" jako miano wszech-ziemskiej czy wręcz
wszech-galaktycznej waluty, szybkości pod- a nawet nadświetlne, „pole silowe" - termi•ny te, dla
postronnego czytelnika najczę~ciej nic, albo mało
co znaczące , w literaturze SF stanowi11 wartość
z książki do
obiee<>wą, swobodnie przechodząc

·-.
W

książki.

;.tosunkowo wczesnym opowiadaniu Fredri_.a Browna „Kopula" (fragmenty w tłum.
Juliana Stawińskiezo cytuję za zbiorem
wyd
Wenus",
sześcian
„Kryształowy
.Iskry" 1966) autor czuje się jeszcze w
obowiązku objaśnić zasady działania dokonanego przez bohatera wynalazku. nazwanego tym razem .,polem mocy" Wybitny ucwny - w prześ::"(i;idczen i u iż roi;poc-ząl się właśnie
nuklearny konflikt - proponuje swojej sekretarC'e
małżeństwo, a wraz z nim ocalenie prŻed powszechną zagl;idą.

było
„A to, nad czym pracowalem - mówi ochronnym przeciw wszelkim bombom
i w ogóle wszystkiemu. z wi;jqtkiem przeobrażenia
Ziemi w male .,lońce. C/1odzilo o pole mocy, przez
które nic absolutnie przeniknqć nie może.
- I pan„.
- Tak. zbudowalem je. Mogę wytworzyć je w
kaźdej chwili wokół ter;o btldi;nku i trwać będzie,
jak dlu(Jo tylko zecl1cę. Nic nie zdola przez nie
przenikncrć, póki tylko będę chcial ie utrzymać.
Poza tym ten budynek znopatrzonu jest. w olbrzymie ilości wszelkieqo rodza.?u zapasów. Są nawet
wszelkie nasiona i chemikalia potrzrnnp do W!lhodowania upraw l111droponicznych, DwojQu Lttdzi
wystarcz11 teqo do 1.:ońca ź11c1a.
- Ale pan przekazuil' to chubcr rządowi? Jeżeli
to ochrona prZl'ciw rinciskom jrdrnwym ...
- Tak - ndparl Rrnden marszcząc brwi - ale
niestety ma to nikla warto .~ć militarnn. W tym
sensie .•ztahowcy mit>li rncję , Widzi•z. Myro, energia potrzenna dla •ftt·orzenia fnld P(Ja pola mocy
rośnie nropnrc.i nnalniC' w sfn.•1111k11 sukiPnnym do
iean w11miflrń1v . Pol"' wokńl teQo l111clynku mie<'
kied)J je
będzie .<rednice n.• iemdzi<'.•it?ci11 stóp i
uruchomię. :użuję tyle Pnergii. że prupali ono
zapPwne cnlu s11slem 01'1ni!'fl„11i011n1 miflsfa Cleveland. Dla utworzeni.n takiej knrn1ly nad maln nawet wioskq ct11 inkim .< iPd1111m ohoum woisko·
wym trzeha więcei enC'raii. ni? z 11ż11wa cal11 lcrrrj
w ciq17u paru t)fandni. A nd11b11 w11lqcz11r pnie dla
wp11nczenia czu w1m11• : r • <min l:n(ln.<. pnnnwne 11r11 chomie11ie wumaqalolm rlruqie tvle c11eraii. ( ... )"
urządz eniem

Gdzi e ind7.iei r'łowi:i,l11i e mv sie. 7e choć dla stworzen i;i nofa notrzeba nlhr;:vmirh ilości enN!!ii no<ltr7.vm v„·nn ie !!.<> - zużvw:i tei en„re'i ilośr i minimalne. Pole> nif' przrpu s7.C7.<'li<'lr nic~<>!!O . nir nrZF~ 
ta,
PUS7CZ<'I r<>wni e ż < wi;oitł'I . "' więc ohr<'l1riw nie>'1or<0-i no<ria n ń :fn i f'j s i '11torz" nie hP.<'1<1 ~ie i112
zre<zt ą prz,...jmow:ić i ponrze>z pole sil owe będzie
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ODGŁOSY

W tytulowym opowiadaniu tomiku „Kryształowy
.pióra A. E. Van Vogta (tłum. Jan
Skalny) bohater - lądujący na Wenus samotny
nawigator jednoosobowej rakiety - poddany zostaje sk.omplikowanemu testowi, djięki któremu
mieszkańcy planety pragną ustalić czy stopień inteligencji mieszkańców Ziemi w ogóle pozwala na
nawiązanie obustronnie korzystnego kontaktu.
mówi tajemniczy
„Tak! Dobrze zrozumiałeś! glos - Byłeś i jesteś nadal poddawany próbom.

Bohater oblepiony tajemniczą farbą zawierającą
80 proc. „płynnego światła", farbą, która pozbawiła energii potrzebne do powrotu paliwo, a zarazem nie pozwala ciału oddychać, za~ażając kosmonaucie śmiercią - znajduje jednak rozwiąza
nie. Wracając już na Ziemię mija pędzący w stTonę Wenus kolejny pojazd kosmiczrny.

cież

- 0-o, to
czas.

m~·

u ci ekliśmy

na

- Tak, s~ neczku. Ale teraz
koilczy ~1ę nam energia. A
trzeba dolecieć t<1m, do tej
plamki. Ona nazywa się Drugim Megasystemem.
Chłopiec

zobaczył

domu

chem

nad da•
widmowy stru-

mień światła.

- Teraz jesteśmy w połowie
drogi. Całą naszą energię zużyw<1my na ruch. To dlatego
dook o ła jest tak zimno i ciemno. A teraz niektórzy ludzie
tak sobie myślą: „A może w
ogóle nie należy le6eć?".
kobieta
tym momencie
na tym, że opowiada synowi o rzeczach poważnych i mało zroiumiałych.

W drodze

- Ci ludzie mówią: „Trzeba zmniejszyć przyspieszenie.
I tak nie uda się nam osią
gnąć bariery światła. Zróbmy
niewielkie słońce, w rodzaju
tego, które wybuchło tam. Wystarczy go nam na tysiące lat.
Pożyjemy jak ludzie, a nie jak
krety".
- Słońce? To na pewno do•
brze?

- Jeszc-ze ci opowiem, jutro, kiedy włączy się dzień.
-

tej książce pisało,' że
się nie włączał, tylko na-

W

dzień
stępował.

' - To prawie to samo. A w
ogóle po co brałeś tę książkę?
Ojciec bardzo o nią dba i bę
dzie zły, gdy się dowie.
- Sam mu powiem. Mnże
on mi opowie, &koro ty nie
chcesz ...
Przez jakiś czas szli w milczeniu wzdłuż si;eregu ponurych śp i ących domów. których
ledwie można się było domyw otaczającym mroku.
ślać
Ale chłopiec nie potrafił długo
milczeć.

-

I one

było

A

- Dobrze, synku, ale wtedy
na pewno nie dolecimy. To
znaczy, dolecimy, tylko że za
późno. Słońce się wypali i tu
na ziemi wszystko ostygnie. A
do celu doleci jedynie całkiem
martwa lodówka.

ręką

- Kto one? - matka, zatopiwszy się we własnych myślach, zgubiła wątek rozmowy.

dużo.

-

Inwe„. inwe„.!
ślad

zostawiamy za
w przestrzeni.
- Ale przecież my nigdzie
nie lecimy!
Chłopie<: rozzłościł się, pomyślał, że robią z niPgo dur-

Ten

lecąc

plama cały czas
nieruchomo w górze.

Swie\li~ta
tkwiła

-

A tam?

-

A tam, syneczku, będzie

przepięknie. To mlody system,
gorących
pełen oślepiających,

gwiazd. Wybierzemy sohie dobre slollce, ze wspaniałymi zielonymi planetami. Będziemy
tam żyć! Za nami zostanie ta
stuletnia ciemność. Tam nie
zginiemy.

A co to jest? - chłopiec
wskazał na promień.

- To jest nasz ślad inwermechanicznie odposyjny wiedziała matka.

sobą

~wieciły?

!eh tam bardzo

Matka niezdecydowanie machnęła ręką w stronę mglistej
łuny nad horyzontem, na tle
której z.mno rysowały się niezliczone przei;rocz~·st szkielety cieplarń. Od tkwiącego nieobłoku
ruchomo świecącego
ledwie
biegł w zenit cienki,
widoczny promień. Lekko szuw cieplarniach
miała woda włączyli deszcz.

.

Głos matki zał<1mał się . W
dali, na smutnym tle nadziemnej stacji poj<1wila się sylwetka mężczyzny. Chłopiec puś
cił się pędem w jego k ierunku i uwiesił mu się na szyi.

Tato! Mama mi wszystko
Ty na pPwno
jeszcze o niczym i'rie wiesz!
My wciąż lecimy! Do gwiazd!
Nie starcza nam energii!
-

opowiedziała.

Ojciec posadził sohie chlopCJi
na ramionach i uśm i echnął słl
do żony.

Ładunek? Czego?
sześcianów
krysztalowych
Tysiące
- Farny!
wspanialej farby. Ziemia stanie su~ 11aprawdę
piękna. A poza tym uzyskale1n wylączne przedstawicielstwo ... "

- Nie zawracaj chłopcu gło
wy. Jeden zwol!.'nnik lotu w
rodzinie najzupełniej wystarczy.

utor zechce wybaczyć, ale jest to
niezamierzenie choć
szczerze smieszne. Lot ku Wenus, zetknięcie 2
obcą cywilizacją, test, który w przypadku negatywnym kończy się śmier
wylączne
cią, a jako jedyny rezultat przedstawicielstwo na handel wenusjafJ.ską farbą! Van Vogt umie plsać, ma w swoim
doskonale,
r.zeczywiście
dorobku opowiadania
i;wlaszcza te tchnące niesamowitością, każdy jednak, kto chce się od Ziemi oderwać, musi - jak
zdobyć się na jeden jeszcze wysiłek i
sądzę przynajmniej próbować oderwać się również od
współcześnie panujących stosunków spolecznych i
czy człowiek
myślowych schematów. _Nie wiem,
lepszy od
pewnością
przyszłości będzie z calą
w co niezachwianie wierzy \"lię·
współczesnego z pewnością będzie
kszość autorów radzieckich on jednak chociaż cokolwiek i n ny, bo wobec
nowych stawiany problemów.
w
Mnożąc międzyplanetarne hece, powielając otoczce techniki przyszłości - już nie tylko wwrce westernu, ale w ogóle wszystkie inne wypróbowane wzorce z pirackimi włącznie, z gatunkowego getta fantastyka nigdy się nie wyrwie. przeci\n1ie, będzie się w nim coraz to głębiej grzęzła.
nie techPrzypominając sobie, iż to człowiek 1ika - jest wszelako podmiotem literatury, uciekając od gotowych si;tanc i wytartego, a zarazem
poniekąd specjalistycznego żargonu, pisarstwo SF
wciąż jeszcze może być jednak ,.przygodą ludzi
myślących''. jak to ładnie Lem określał.
Szans'\ ta nie jest stracona bei;powrotnie i szan~ie tej w miarę naszych skromnych możliwości
chcielibyśmy choć troszeczkę slużyć, me przypadl{iem wybierając na początek opowia<iania
choćby takie jak „Czy można poprosić Ninę?" Kiryla Bułyczowa - które, mamy nadzieję przynajmniej. mogly zainteresować nie tylko ko~micrnvch
nałogowców, choć do gatunku fantastyki przynależą z całą pewnością.
Nieco ozerzej o te.i szansie za tydzień ~ w kole.in~·m odcinku tego bynajmniej nie pretendują
cr-;o do ucwności szkicu.
-~.

'.Ale chlap.ee był przepełnio
ny świeżo zdobytymi wiado-

A

•

i tak jest dobrze.

- Nie, maleńki. Polecieliśmy
po to, by ocaleć . Tam, gdzie
przedtem , wszystko
byliśmy
miało zginąć . Słońce, gwiazdy,
cały świat, \\·szystko, wszystko.

W

szę'szybko przehandlować.

JERZY PANASEWICZ

niepotrzebnie?

Dlacze\o

-

przyłapała się

„Hallo! - krzyknął radośnie Kligottr - Do zobaczenia! Mam na pokładzie ladttnek, który mu-

•

nieraz zda-

I po co my lecimy? Nam prze-

sześcian_Wenus"

Test wypadł niepomyślnie: wszyscy ludzie o podolmym tobie lub nawet nieco niższym poziomie
inteligencji winni być usuwani z Wenm. Wyprnrnwanie właściwych testów do badania zupełnie
odmienej rasy stanowiło niezwykle skomplikou•any i trudny problem. Dlatego też obojętne, co myslisz o przebiegu próby, musisz umrzeć. Tylko w
ten sposób inni, którzy przyjdą tu po tobie, będą
mogli zostać nieświadomie poddani takim samym
lub innym testom. Jest to dla nas sprawa nieprzeciętnej wagi. Szukamy bowiem takiego czło
wieka, który by wyszedł z testu zwycięsko. („.)
Rozmawialiśmy z tobą za pomocą specjalnej maszyny mówiącej. Proate myśli, jakie przelcazywala
ci puszka z farbą o kształtach k.rysztalowego
sze.frianu, wtloczyli~my do tego naczynia za pourządzenia.
skomplikowanego
niezwykle
mocą
Nawiązanie bowiem kontaktu myślowego z niewenusjańskim mózgiem stanowi nieslychan ie trudny problem. Ale teraz - żegnaj! I chociaż: może
to zabrzmieć dziwnie, życzymy ci szczęścia!"

się

- Tak ci s i ę tylko wydaje,
kochame. W rzeczywistości lecimy z ogromną. przeogromną
Zu ży wamy na to
szybkośc i ą
prnwie c P łą naszą energię. I
to wszystko na pewno niepotrzebnie.

decydujący.

Z chwilą gdy

to

rzało.

był
że

przyzwyczajony
wszystko, co go
otaczało, w ten czy inny sposób służyło pożytecznym celom
i było ściśle wyliczane; szcze.gólnie ciepło i światło.
Malec
do tego,

już

nia, jak

mościami.

- Ale kiedy my tam dolecimy, tata? Kiedy?
-

Wtedy, gdy

już

będziesz

dorosły.

Szum deszczu w cieplarniach
w~mógł się .

- Jeśli nam tylko starczy
materii i jeśli nauczymy się
odpowiednio wykorzystyją
wać.

piec
jego

Nauczycie się. święcie wierzył w
współpracowników.

Chło

ojca i

Rodzice uśmiechnęli się nie" esoło.
- Wątpię i dlatego cala nadzieja w tob ie , synu. Ty nas
na pewno nie zawiedziesz.
Ojciec, jak zwykle, żartował .
Ale chłopiec wyczuł. a może
usłyszał coś w rodzaju głęboko
skrywanej nadziei w glosie
silnegri , dużego człowiek;i Popatrzy! na świetlną plamę zupełn i e innym wzrokiem, jakby
oceniaJąC drogę, którą trzeba
jeszcze przeb y ć.
Tylko nie zatrzymywać się
w pół drogi. Nie rozprasz;i( c' ~.
nie trwonić niepotrzebnie , !.
Dalej! Ku g\viazdom!

Rys. Da.riusz

Wqż

TŁUM. M. EID

•
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Zasiąść a tronie„.

\

HENRYK SROCZYŃSKI
J.e dna z agencji pra-s-OWych donio·sła:
„Piretendent do tronu Francji, Henri Robert Fe['dinand Mar ia
Louis-Philipe d'Orlean, 70-letni hrabia Paryża, „spadkobierca 40
królów, kitórz.y stwoirzyli w ciągu tysiąca lat Francję", opubli'kował swe pamiętnl•kd. które stały się be·stsellerem· Ich kwintet.encja 51Prow.adz.a się do ulania, re generał Charles de Gaulle
roZIWll!:żaił restauncję monarrchi>i firamuskiej i później w 196~ r
wybrał hrabiego na swego następcę na s.tanowi·s•ko prezydenta
Hrabia P.aryia uważa mona.rchię z.a na•jlepsz.ą formę II'ządów:
,,ale szansa jej minęła, nie dla mnie lecz. dola F.ran·cj.i.".
Cza.s y i brony zm.ieiniły się ball'dzo od kiedy dominowały w
:z;mniejsz.a się ich
świecie monarchie. PrZiede wszystkim nadal
!icZJba. TY'lko w ostatnim dziesięcioleciu upadły trony w Grecji.
Iranie i Cesarr'Stw1e
Afgani-stanie, Etiopii, Laosie, Kambodży,
Srodikowoafrykańskim. W tym okresie przywrócono tylko jednc.
królesh.vo - w Hiiszpanii. Współcz.esnie jest w świecie 26 koronowanych głów, i oczywiście nie mniejsza licz.ba pretendentów do tronów ubolewających, tak jak hrabia Paryża, że pań
stwa nie chciały lub nie chcą sko.rz.ystać z. szansy... przywrocejes1t tyl~o po stronie tych
ni.a 11'110\llal!'ChM. Oczywiście, strata
państw.

Rody l«ólewskie, na kitóire przeditem świartło dzienne padało z
rzadka i na ogół tY'lko witedy, gdy ich cz.łonkowie żenili ~ię,
kiedy <>ba:Latno władców lub ścinano hm gfowy, dziś znajdują się
pod nieuSlta!llnym o•kiiem prasy i telewizji. Często z.aulrości się
k.rólom wys.t.awnego trybu żyda. Bądźmy jednak sprawiedliwi
- dz.ięk·i nim premierzy, minios-trowie i różni urzęqnicy pań
stwowi oswz.ędzają sobie czaoo na przyjmowanie gości z.agraprzecinania
propaga.ndowych,
niczny·ch, odbywanie podróży
wstęg i u<:zesitniczenie w :róimych ur<>c·zystościach.

•

•

•

Najba.rdz.iej :z.naczącą monairchią w świecie jest oczywiście ko_rona brytyjska. Istnieje ona już od dziesięciu wieków, a królowa Elżbieta II jesit Czjterdz.iestym drugim mona.rchą od czasu
Wilhelma Zdobywcy.
Pierwsizym i boda~ najwaimieJszym czyin:ni1k•i em spra.wiaJą
cym, że kirólewsiki majestat wtrz.ymuje się przez tyle pokoleń (z
wieku) jest pragmatyzm
wyjątkiem 11-letniej przerwy w XVII
monarchii, połącZ'O!Ily z. wielkim prz.Y'Wiązaniem do niej Anglików·
Pompa, w kltórej lubują się Anglicy, stanowi nie tylko dowód
silnego powiązania tradycji ze współczesnością, ale i utrwala
mi1t o tym, że kirólowa rzeczywiście rzą.dz.i krajem. Wprawdz.e
Elżbieta II s.toi na szczycie pia-amidy społe<:znej. którą wsp:eTa
dwór, arystokracja i kościół anglikański, wp~awdzie królowa jest
naczelnym dowódcą brytyjs.kich sił zbrojnych i szefom aparatu
ma tylko trzy
jednak
admiinistracjd państwowej. faktycznie
uprawnienia: prawo by być konsultowaną, prawo do udzielania
Nie oz.nacz.a to jednak. że o
popa1rnia i prawo do ostr>z.egania.
sprawach państwa monarchini dowiaduje się z prasy czy rad;a.
Każdego dnia do pałacu buckinghamskiego przynoszone sq teczki z. dokumentami państwowymi, obejmujące różnorodne z.agad- .
połowę
Ponoć
nienia, nie wyłączając tajemnic nuklearnych.
swego czasu kirólowa spędza na studiowaniu tych materiałów.

Król Jordanii Hussain z rodziną.

„Negus Negesti" Hai.Le SeZasie w stroju. koronacyjnym.
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_ - ~niej wielce jej to uła.tiwia lt'-OZlmO•WY z. politykami b>ry>tyjsk.im:,
jak i z. osobami oficjalnymi z.a giramicą.
Królowanie nie jest ta111ie - do.tacja dla Elżbiety II wynos i
2,7 milionów fu.n,t ów rocZIIiJe. Ale też rząd czerpie korzyści •
racji wykonywania różnych funkcji przez rodzinę królewską.
Zwłaszcza podirĆ>że z.agiranLc.zine ~rólowe.j są bardzo opłacalnym
dla eks.poriu priz.edsię'WIZię.c•iem. P<l'waime zyski przynosi rówAnglia
nież ro zbudowany ceremoniał k.rólewski w Londynie zarabia rocznie na turystyce około 10 miliardów dolarów.
Monarchia brytyjska ma, rzecz. jas;na, i;.woich oponoo•t ów. Ni»
są oni Uczni i może właś1111ie dlatego ich cie!f'Pkie słowa k.rytyk.~
z:wykle nabierają dużego roi.głosu. Swe.go cz.as•u ga.z.e•ty brytyjskie skirupulatnie odnotowywały coro.czne wystąpienia labourz.ystoiwskiego posła Williama Hamiltoina 1 który przed głosowaniem
w Izlbie Gmin nad funduszami dl.a dworu, rozważał celowość
niektóry<:h wyda·tk:ów. Ale pooni.j.a.jąc tak sporadycZ1ne i nieszkodliwe dla monarchii interpelacje, raczej warto odnotować inny,
coraz mocniej podnoszony z.airz.ut wobec królewsk.iego majest atu. Zarzuca się monarchii, że stanowi czynnik utrwalający skokrastniałe sbru1kitUiry S<połec:zlne: elilt.a b.ry.tyj~ka oparta na arysto1
cji„ pilnie sitrz.eiże swych praw i h.amu.je dopływ na odpowiedz;ialne st.anOfWiska jedn<>&teik wytbiitn·i e uZJdo'lnfonych. Dla przeci wieńs.twa przedstawia się Zide.mokra~)'IZlowainy ru·ch kadrowy
w 1nnyoh państwach lll!P· w St.ana.eh Zjedl!locwnyich i Japom!.
Niektó.rz.y pol>itycy .i pub~Lcyści UJpabriu•ją w tym sz.ty<Wnym systemie wspinanda się kad.rowego w Anglii, jeden z głównych powodów regresu gospo<la'l'ki bry.tyjskiej, a zwła·S>Zcza z.mniejsz.ają
l'ego się jej udziału w handlu światowym.
To prawda, że w czasie panowania Elżbiety II (jej koronację
nastąp i ł
e.ry)
nowej
przed 30 laty wLtano jako narod:ziiny
zmierzch potęgi bry•tyjsJt'iej. Je<lnalk!że gwoli ścisłości trzeba p'J111ie identyfikuje
wiedzieć., że ogół poli1tyików i społec~ńsitwa
tego upa.diklu macz.enia WY\SP z panowaniem mOIIlarchi>i. Monarchia nadal, zwłasz.~.za dla odłamów konseirw.a1tyrwnych, stanowi
nienaruszalny relikt brytyjskiej rzeczywistości.
„Kiról nas matował. Bez k.r61a moglibyśmy dz.i'SiaJ II'iaz jesz.cze po.grążyć się w Oltchłani hańby, głupo1ty i nienaw>iści" - •
nieudanym zamanapisał jeden z tygodników madryckich po
chu stanu w lutym ub. roku. W tym duchu pisało rówmez
wiele gazet hbpańskioh, wyrażając wdz.ięcizność Juanowi Carlosowi z.a ooecydowainą posit.arwę w oza~ie kiry>tyiczme.j nocy, gdy
Gwa·rdia Cywilna wkiroczy<ła do pair!amenbu· Król, aby z.apobie·c prawicowemu zamachowi stanu, ooobiście kierował wszystkimi posunięciarrni przewidziainymi w tajnych planach na taWY'powiedz.iane w teleiwiizji·
ką okoliczność. Jego też słowa
„Korona symbolizuje istnienie i jedność kraju i w żaden sposób nie może toleirować dzfałań czy postaw osób podejimujących
próby zakłócooia demoikratyc,z,nej realizacji konstytucji zaaprobowanej przez naTód hiiszip.ań·slłd" prz.y1niosły tr-onawi wzrost autorytetu i sympatii.
Odwairn.e zachowanie się J1uainia Caril.osa dało o\ka,zję do przypomnienia prz.yd>omku jak.i. mu nadano w 1969 :r. - nowy Don
Kichot. WfJwcz.a.s to bowiem, po powołaniu go p.rz.ez. gen. Firanco na swego następcę, młody kis.iąże złożył prz.yirzecz.enie godne Don Kichot.a: „Nie zawaham się zrobić wszystkiego co konieczne dla prz.ysz.łiOOci His!Zpanii".
Monarchia je&t dl.a wszy..s>tki.ch, a nie dla pojedynczych grup
czy paI'til - ta dewiz.a, kltóra wciąż poddawana jest w Hiszpanii weryf,i1kacji w w.a'l'1Ulllkach systemu demokiracji, )uż właś
ciwie się sprawdziła. Największy pariadoks stanowi przy tym to.
że monar·chia okazała sd.ę najQeps·z.ym spadkiem jaki pozostawił po oobie dykitatoir, g~n· F.ranco.
Przystojny i zamiłowany w sporcie król odbywa ciągle podTóże po kraju. Rzadko za~ wyje.Zdta IUl granicę. Mimo zaproszeń z.e sitrooy dworu bry>tyjskiego, odmówił w.iz.yty w .Aingl·i.
Hiszpania toczy bowiem spćn' z tym Jora.jem o Gibraltar.
W BeligH monarchia nie ma z.lbyit dłiugiej t.radycji, ale dla Walonów i Flamandów tworzących rozd.a'l'te etniicmie społeczeństwo
tron jest jakby klamrą spajającą naród. 52-letni król Ba.udo;n
musi w tych warunkach wyka:zy.w.ać nie.zwykłe zdolności dyplomatyczme. Jak się tiwienxłz.i w Bru!kseJ.i, panuje on jednak 1
taką ZJręcznością jaik piea"W'Sz.y kiról. Belgów, Leopold I, o ktćn'yw
pisano: „jest Panem, który osiąga wszystko łagodnością".
Kiró1 Baudom ma uprawnienia ściśle ogranic.7.ICme przez konsię do powierzania "stytucję. Je.go główna rola s.prowadza
cz.asie kryi.ysu mądoiwego :roli stworzenia nowego cr:ządu wybranej przez. siebie osobie.
Monarcha cieszy się dużym wsparciem nie tylko w Belgii,
ale i w ZailI'z.e, st.an<>wiącym kiedyś ko.Jonię belgijską (Kongo).
Mim<> i.ż to tery·t orium było posiadłością rodz.inną, król w czasie eksplozji ruchów narodowowyzwoleńczych w Afryce, jako
jeden z pierwszych nawoływał do uznania suwerenności Konga,
W Szwecji nowa konstytucja, która weszła w życie w 1973 r.
po1Jbawiła króla wszys-tkich uprarwnień i kraj ten pozostał mo
narch_ią jedynie z naEwy. Król Karol XVI Gustaw obowiązany
jest płacić podatki tak jak każdy obiwatel, .zaś osiem paŁacóv..
królewskich przeszło na własność państwa.
Dużą popularność (75 proc· Sz.wedów popiera monarchę) z.aw:lzięcza król zwłaszcza swemu akitywnemu udziałow.i w życiu
publicz,nym kira}u i swemu bezipośredniemu, nies.krępowanemu
się z Silv.ią Sometykietą dwornką po.stępowaniu. Oteniiwsz.y
merllath, córką z.aehcx:lnioniemieckiego bi,znesmana, słynie jako
przykładny mąż i dobry„ kiu,chairz. UpiraIWia spoa:,ty, pracuje na
swojej farmie i często sipoityka gię z.e szkolnymi kolegaimi.
Najsta.rszą, ale jednociześnie naj.baa:idiz.iej bezceremonial>ną monarchią w Europie je.s•t m.onarchoia d'l!ńska. Kirólowa Małgo.r(Za~
ta ma ponoć w so:bie tyle eit yk)ety, co sbaire niebieskie dżinsy
jakie nos.i w życiu prywa~nym. Drogę do tronu - co je.st ewenementem wśród rodz.in kirólewskkh - utoxowało Małgorza
cie referendum. Do 1953 r. w Danii tyilko mężczy:zma mógł ~.a
że F\ry<lery;k IX nie mtlał ani
siadać na tronie. Wobec tego,
jednego syna, a tylko trzy córlki, przeprowadzono plebi!scyi na
podstawie kltórego wniesiooo po.prawkę oo kons.tytucji; otwo.
rz.ylo to dro·gę Małgocz.acie do kOll'Onacji.
Królowa Małgorzata, k!tóra studiowała na kilkiu najbardziej
renomowanych ucz.eJ.niaich Europy m. tn. w Cambridge i So·rbonie, po·s·i.ada 01Pinle najbardziej intelLgentne.j mona.rchtni Europy.
Jednym z najstarszych monarchów jest cesarz Japonii, Hirohito (82 lata), który jako odpowiedzialny za militaryzację Japonii i udział w doprowadz.eni•u do wojny z.os.tal pozbawio111y swE' j
wszelkich pre.rogatywów władzy.
boskości i praktycznie Hirohtto (124 monarcha japoński) przejął wŁadz.ę po swym ojcu w 1926 roku. W ciągu pierwszych 20 lait 1 panowania miał
decydujący gt.o-s we wszystkich sprawach państwowych; ja·k<>
reprezentant bogów był uznawany z.a nieomylnego. Kiedy w
1976 r. obchodzo1110 jubileusz. troou, uroczystości z.os.tały iJbojkotowane przez szereg ugrupowań politycznych. Mówiono wówcz.ais w II'okio o rychłej abdykacji cesarz.a. Na tll'onie miał uisiąść ksią,żę Aikihito, który w 1951 r. otll'zymał tytuł następcy
wolą zachować dawny symbd,
tronu. Jak widać Japończycy
nie przywiązując jednak wagi do tej archaicznej instytucji.
:ite·kord panowania na tronie należy jednak do króla Sabhonzie II w maleńkim państewku w Afryce - Suazi. Władca ten
nieprzerwanie sprawuje rządy od 61 lat (koronowany w 1921 r ).
Wieleki:-oć jego despotyczne rządy były powatnrie zagrożone, uchroniło go tylko ro1,wiąz.anie parlamentu. zawieszenie działal
ności partii politycznych i •wprowadzenie ostrego terroru.
Co pewien cz.as w prasie zar:hodnlej, a zwtaszcz.a w wie.loukazują się doniesienia o lona.kładowych popołudniówkach
sach monarchów bez tronów. Ci wynędzenj królowie choć utracili foirtuny, pozostali przy wielkich 1I1adz.iejach. 'Ich wz.a-

•

jemne kont.akty, nowe koligac je 1 w n iektórych pr zypadkach
zaangażowanie 'POlitycz.ne, poz.walają im przypominać światu o
sobie.
Do tego najbardziej ekskluzywnego klubu, kitóirego członko
wie z.amien~li pałace na drogie domy, m. im. należy uchodzący
z.a naj,bogatsz.ego wy·~nańca książę Reza Pahlavi, syn zmarłe.go
szacha Iranu. Wprawdzie Stany Zjednocz.one z.ablok-owaly konta
wielkkh sum, to
szacha i wbowiąz.ały się do zwirotu Iranowi
jednak wiadomo, że przez.orny cesarz lokował pien.iądz.e w sejfiach s.owajcars·kich· Natomiast z.a najubo·ższ.eg·o władcę bez. tro.
nu uchodzi sułtam Zanzibaru - zamie,s:zi~ujący w Anglii. Gdy
nie mial nic oprócz diaudawał się samolotem na emigrację
mentowego pierścienia i 50-osobowej świty, złożonej z rodziny
o.ra>z. służ.by. Dziś sułtan mieszka w dzielnicy zan>z.ibarskiej w
Poirtsmouth i dzieli z. żoną obowiąizki domowe.
Nieźle się wiedzie 35-letn.iemu dziś króklwi Tunezji, Re<:hadowi, który je.st właścicielem booku we Francji. Wierzy on w
powrót na tron i nie szczędzi pieniędzy na swą reklamę. Także przekonany jest o mo.żliiwości swego powrotu na tron grec.
ki Konstantyn, który w 1976 r. osiadł z małżonką. królową Anną Marią oraz trojgiem dzieci w Anglii. Z pewnością też w
temu zaprzecza, liczy na odskrytości ducha, choć oficjalnie
cy:skanie berla syn Haile Selassie, przebywający w Londynie.
I11I1y pretenden•t do tronu sJin egiip.s1lciego Facr:U!ka używa życia
w Monte Carlo, a król Albanii, Leka I, który zajmował sic
handlem bronią, wciąż zapowiada, że„. z.oirgan>izuje w swym
kraju partyzantkę.
Jesz.cze parę lat temu pisma zachodnie prowadzące rubryk'
„z życia wyższych sfer" donosiły, że 90-letni król Libii Idris
udziela audiencji tużyje w Madryc.~e. król włoski Umberto
rystom w Portugalii, bułgarski Symeon powstaje na utrz.yman:u
firm bryżony, rumuński Michał pracuje jako przedstawiciel
~yjskich i amerykańskich, a córka k a jzera, Wiktoria Luiza, ży
zaś zamieszkuje
Je komfortow'l w Bruns.:z.wiku. W Hisz.pani.i
- o!l
a·rcyksiąże Władimir szczycący się kirwią Romanowów
zapewne również myśli o berle, ale„. kto chciabby go koronować?

Między członkami klubu wypędzonych władców, a panują·cymi
ZJwŁas z cza silne są
mo,nar~hami, istnieją wielo.rakie związki.
w Europie. Bez
z.w1ą:zik1 rodowe obecnych 1 byłych władców

ekskirólowie często odwiedzają motronach, uczestniczą w różnych urcNajch ętniej przygarnia tych b y łych
w~dc?w pałac Buckingham. Król choćby był najubożs zy i nie
zaws ze prz.ec1e:l
miał z.adnych nad ziei na odzyskanie ko.rony
'
będzie k,r ólem„.

też . na . protokół,
z.as.1~da Jących na
cz.ysto~c1ach 1 pogrz<:bach.
wz.glę~u

narchow
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A miało być piękne życie.„
I

hulanki... A ja? Proszi: sobie
od zeże d0piero
tygodnia mamy przyszłego
robę,
dzieloną siostrę z PCK, która
A to przecież zaled·wie pokój
dokonuje nam zakupów żyw
z kuchnią. Istniejący jeden piec
Przedtem opiekowała
ności.
nie jest w stanie o.girzać cało
się nami 86-letinia kobieta. Maw tym
ści. Zresztą, kto ma
rianna Pabich, która· przynosipiecu palić? Syn mający 10
loat? Ja, która leżę, cfl.y ciocia łia. nam chleb, ziemniaki itp .
A sprawę ro:zwodową zalo·ży
Pr,ze. przykuta d<> sitołeczka?
cież na dohrą spraiwę dziecko · łam, bo chcę unormować życie
mojego dziecka zgodnie z pranie ,p owfnno przebywać ze miną
wem.
w jednym pomieszczeniu, na\vet ze względów czysto estenowagi, pokrzyżowało plany.
tyc.z;nych".
Kiedy wa-óciłam do domu, zuSek.retair z, dobry caloiwfo'k.
ze świado
pełnie załamana,
kresu ba.rdzo się tym przejął, powiemością, że stanęłam u
wszystko, oo
że Zlrobi
dział,
czegoś tak pięlcnego jak życie,
mo:iJna, by mi ulżyć. Tak więc
mój mąż nie potrafił ukryć
czekam.•.
„Jeszoze żyjesz?
zdziwienia:
·- Teściowie, to znac.zy roNie zdechłaś?" A ja tak pragdzice męża, są raczej zadowoczyjegoś ciepnęłam spokoju,
leni, że ich syn u~ożył sobie życie
ła, 1udzkiej U'Wagi i życzliwo
od nowa. Ja jestem cihoa-a, niikt
ści. ..
nie wie jaik p()ltoczy S'ię to moje schorzenie, więc żyć z taką
kobietą nie ma najmniejszego
małych
sensu. Wie pan, w
- - - . ..
--- . _,-_
- Powiem panu c Krzysiu.
miastac1' o!łowieik ohon na
Dziecko chce się bav.-ił, oglą
raka od razu staje się kimś
br.zydkim, trefnym, kimś kogo
dać telewizję, a ja czasami je&tem w takim stanie, że wiszynależy unikać. Mnie 11Wyczajnie skreślono, już nie istnieję
stko mnie iiry.tuje, denerwuje,
- Sama nigdzie i;iie v>ychoprzeszkad:>.a. Co w taikiej ayA to. że ciągle żyję, jest wła
dzę, nie mam na to siły, nie
tuacjd mam robić? Mam mu
ściwie moja winą, gdyż w ten
niczego podźwignąć.
potrafię
sposób przeszkadz.am żyć inzabraniać? Pr.zec!eż te.n chłop
l!IPOirzeć:
Proszę
Egzystuję.
nie
spraiwę
czyk na dobrą
nym."
Korzyś
ściany mają dziuTy, to
kiedy był jesz02e mały. Mąż miał normalnego diz.ieciństwa.
zawsze sły!SILał tyiliko kJN.ykO
pomalomiał to zagLpsować i
pijanego ojca, WY'ZJWi.5ka l oWyprować. Ale gdzie tam.!
świad
glądał aiwant'llll'y, był
ra.m, przestał
wadził się od
kiem, kiedy byłam bLta, kiedy
przychodzić, chyba że chce się
była bita moja ciocia. W ulblewyżyć, urządzić nam awaintugłym roku, prosz.ę tylko sobie
do pasji
rę. Jego doprowadza
wyobraizić, ten mały chłopczyk
- W Dniu Dziecka teścio·wa
fakt, że jeszcze żyję. A niby
musiał opiekować się ciocią przyszła do Krzysia i przynioco mam zrobić? Wyskoczyć 1
kale.ką, kiedy mój mąż spo:w<>!ła mu kosZJUlke ora·z pa.rę cuok!na? Przecież ja nie wiem.
złamanie nogi.
dował u niej
kie.r0k6w. Ale Krzyś za prezenile mi zostało, Krzyś jest maByło to tark, że mąż ro:zlbił samoty podziękował. On wie, że
ły, sam swojego życia nie uchód i koledzy pomogli mu w
dz!adk:Olwie mogliby spo.wodoniel!:o zadłoży, ktoś musi o
ścią.~nięciu wollJU ri; kasy. Wi~
się
stał
wać, by jego ojciec
za.be.zpieczyć
bać lub chociaż
pr.zyproiwadził :lich tu, solidnie
na powrót dla niego tatusiem,
mu przyszłość. Mąż nie chce
oika1zało się, że
fjpo1tem
po;pili
wie także i to, że dziadkowie
o nim sł:vszeć, zres•ztą żyje z
przy okazji nas okiradQi), no i
nigdy nie stanęli po na.szej
kolejną kobietą, która ma dwoma
która
ciocia,
cz.asie
tym
w
stronie. Krzyś. jak każde dziecje dzieci...
złamała
kończyn,
niedowład
ko, czuje c.zy jf>st cnś robione
leżałam
czasie
nogę . Ja w tym
z sercem, czy tylko z obowiąz
w szpi.talu, byla.m także przylru.
kuta do łóżka. I właś•nie ten

Bohaterka niniejszych zwierzeń mieszka w Zduńskiej
Woli. Jej sprawa jest dość głośna wśród mieszkańców
miasta i znana władzom. Gdy ją odwiedziłem, prosiła o
jedno: chce zachować anonimowość. Nie ze względu na
siebie, ale na dorastającego syna.

-

Dziesięć

lat

tem~ wyszłam
miłości. W

z.a mąż z wielkiej

jest uczucie
młodości zawsze
Ale szybko
spontaniczność.
wyleczona ze złu
ZJOstałam
dzeń. Moje życie potoczyło się
zupełnie inac11:ej niż opisuje to
literatura czy pokazuje się na
i

filmach. Pe'łnia szczęścia mał
zacredwie ożeńskiego trwała
siem miesięcy. Dziś dochodzę
do wni-osku, że był to i taik
spory odcinek czasu bez chmuir.
Wkrótce zjawiła się wód!ka,
barpolubił
którą mój mąż
dziej ntż dom, pot~m w jego
życie wkroczyły inne kobiety ...
la1ach naszego
Po czterech
małżeństwa, mój maż. „dQ!I"Obił
się" nieślubnego s:>ma. W domu. a sta•rała.m się UJtrzymać
bodaj pozory dobrego pożycia.
sta•wało się oo!I"az trudniej. Aaiwainturę,
~ntura zmieniała
siebie
straciliśmy zuipełnie do
zaufanie, pojawiła się niechęć

w końcu wrogość.

Dla

męża

stałam się człowiekiem

obcym,
a dom zalediwie miejscem noclegu.

Mieszkam z ciocią, kalez pierwsz.ą gl'uipą in·walidzsię
opiekowała
która
tiwa .
ja jeszcze
dzieckiem, kiedy
to kobieta
pracowałam. Jest
przykuta do kirzesełka, ale pomagała mi jak mogła i umiamiał i o to do
ła. Mój mąż
niej pretensje. Raz usiłował
okno, a to
wyrzucić ją przez
przecież. drugie piętro, irnnym
ze
zepchnąć
razem chciał
sąsia
schodów. Interwencje
dów. włac1z. kolegia. Pasmo
nieustajace piekło, audręk,
wantury. W tym "IVISZystkim
który
rósł m6i synek, Krzyś,
choć niczego jesz.cze nie pojmobał, r.rywał. to przecież się
wal się w nocy, krzyczał. Ta
atmosfera wpłynęła powa:flnie
na dzisiejszy jego system nerwowy, Ma 10 lat, dobr.ze si~
uczy, ale. ..
-

ką

-------------·-

- Jak pan widzi, moje marzenia o szczęśliwym życiu,
o cichym domu, o radości z
dziecka. z.ostały zamordowane
przez człowieka. który miał ze
mna owo szc,zęście współtwo
szczęś
rzyć Budowaniu tei::o
swoją
całą
cia p0święciłam
przez
pracowałam.
młodość.
byłam kierowdwana~cie lat
nikiem w .. Woli", zarabiałam
dobrze Mogło więc być piękne
życie. takie małomiaS<te·c7lko·we
love story. I nagle tragedia.
Nie dość że mąż. szybko rozdziewczęce marzewiał moje
nia, okazało się wkrótce, że
jestem ciężko, może nieuleczalbadania
więc
nie chora. A
do
specjalistyezne. wyjazdy
Warszawy, w końcu wyrok:
nowotwór! Znalazłam się w
roli skazanego, który ma te
swoje ileś tam dni, aż nastą
pi egzekucja. Mąż, gdy tylko
się ·o tym dowiedrzlał. zupełnie
zajmować.
mną
przestał się
Stałam się dlań trędowatą. odbrzydzi!
pyehającą, po prostu
się mnie i tego wszystkiegn. co

ze mną jest związane. ZrE>~ztą
sądził, że ze szpitala nie pokoniec. Ale
wrócę, że to }uż
lekarze odroczyli na iakiś czas

wykonanie wyroku. Żyję. To
go zupełnie wyitrąciło z rów-
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względu
łe
~ .na jej choprz.e:grodzić.
musieliśmy

zajmuję,

kiedyś,

na l«llectwo cioci

mały chłopczyk

zjawia,
się
- Mąż, kiedy
uswsz.e pyta, czy jeszcze zyJę.
Przy tym śmieje się, czyni nieprzyzwoi~e UtWQgi. Gdy powiedziałam. że jest nam ciężko z
dzieckiem. oświadczył, że może mi dawać 800 złotych i ani
grosza więcej. A przecież zarabia dużo. •z wyksiitałcenia
jest technikiem budowlanym,.
choć w tym zawodzie nie pracuje twierdząc, że to robota
dla głupioh. Od lat jest zatrudniony jako jubiler. Niestety.
gdy spra1wa dotyczy alime<ntów,
zaczyna się śmiać i mówi. że
nie ma z czel!:o zapłacić. Jego
pracoda"'1"Ca wysta~vił mu zaświadczenie, że zarabia zaledwie 4 tys. złotych. Więc proja mam
szę powiedzieć, jak
niedołęż,ną
żyć z dzieckiem i
ciocia. przykuta do krzesełka?
Z renty wynoszącej 3.970 zło
tych? A do tego, proszę popaopalatrzeć, mieszkanie jest
ne węglem. który trzeba dźwi
l!;ać z piwnicy. Kto ma to robić? Proszę mi wie,rzyć, były
widziałam
chwile. kiedy nie
sensu dalszego życia. Czasem
przecież
leżę i ta1k myślę, że
o ile są spokoj.niejsi ci, którzy już niie cierpią. Ale zar.a12
nachodzi mnie refleksja, że
mam dziecko, że jes7.cze muniego 1.robić. W
szę coś dla
końcu znalazłam się w sytuacji. która mogłaby doprowadzić do nieszczęścia. I właśnie
wtedy postanowiłam poprosić
o pomoc innych. Kogo? Kto
dziś ma władzę. kto może się
zająć moja sprawą? Wówczas
to udałam się do I sekretarza
Komitetu Miejskiego PZPR. do
towarzysza Zdzisława Paprockiego Wiedziałam. że ludzie
dobrze o nim mówią. że po·
Poszłam l
mógł niejednemu.
mówię:

„Towarzyszu. pomóż.cie, dajcie mi mieszkanie na parterze
i żeby hyłn centralne <>~rzewa
nie. b<l tej zimy już nie prz.ebrz.ymamy. Mieszkanie, które

opiekował się

docia. Sam, rozumie to pan?
ludzi:
dwoje
W mieszka·niu
chr>ra, niedołężna, stara kobieta i mał.v, wón.vczas dziewię
cioletni. <"hlopiec! Więc czy nie
mam racji. ze chce zabez.piecz.yć jego los, uchronić od tego, czego już doświadczył w
nadmiarze?

Rozstanie z ojcem Kr.zyś
bardzo mocno. Począt
kowo nie mógł 7.1rozumieć, że
ojciec nie chce do niego pr.z.yodp)'(!ha. A2
chodzić, że go
rnz, było to nie tak dawno, kiedy mąż się tu zjawił, Kr.zyś
ukląikł przed nim i tak go prosił, tak prosił... Mąż go odepchnął, mówiąc, że takich dzieci
ja.k Krzyś jest na świecie bardz.o dużo, a do domu n.ie ma
zamiaru WTacać. Wie pan, w
szkole dzieci czasem, nawet
nieświadomie, sprawiają Krz.ysiowi ból. kiedy mu mó'l-vią, że
widzieli jego ojca pod rękę z;
Inną panią. Wtedy syn wraca
-

przeżył

cały

roztrzęsiony,

płacze.

źle

s:-;pia ...

- Założyłam sprawę rozwodlatego. żeby odową. I nie
trzymać wyższe alinlenty. Pracodawca, gdzie mąż je.st ZJ8•
trudniony, ponol\vnie wystawił
mu zaświadczenie. że zarabia
zlo<t.ych. Aie
mojego
pan
się
męża. WÓ"\.\1 czas by
cztery
mając
że
przekonał.
tysiące miesięcznie nie można
ani tak się nosić, ani prowadzić takiel!n tr~-hu życia Uhiera się 1v drogie ubrania. jeździ
lubi zabamy,
dużym fiatem,
zaledwie 4
i:tdyby pan

wyobirazić,

tys.

zobaczył

_. Co dwa m1e.s1ące jeż.<lżę
do Wairszawy na badania konmusi
trolne. Niestety, kitoś
mnie tam zawozić. Mój mąż
nigciy ze mną nie jeździł. A
pierwszy raz. kiedy jechałarr
by się doiwiedzieć najgo!I"Szego,
kiedy czułam w sobie ó.w nieopuszczający mnie ciężaT, prze·
chwile.
najcięi.isze
żywa.łam
kiedy właściwie decydoiwał<J
się moje być albo nie być, proby pojechał ze
siłam męża
mną, by mi pomógł. Czekałam
na niego cały dzień, Potem cskoło pół
ły wieczór, \Wesz.cie
nocy poprosiłam sąsiadkę by
mnie odwiozła do Wa•rsza•wy.
A kiedy wróciłam, pierwsze
„Nie zdesłowa męża były:
chłaś jeszcze?'" Zres.z;tą był pijany i lepiej było z nim nie
zaczynać.

- Widzi pan, dobry czło
wiek nie zosta0w ia na.wet chorego t>Sa bez. opieki. A mnie
zostawiono. Jeszcze nie tak
dawno potrafiłam samo<lzielnif
przejść niemal przez cale miasto, dziś nie mo·gę już zejść
ze schodów. Co mnie czeka jutro? Biorę leki, jakoś trzymam się. No i liczę na pomoc
ale tych
ludzi dobrej woli.
dalszyoh, bowiem ani sąsiedzi.
ani koleżanki z pracy mną się
nie interesują. Te ostatnie raczej ucieszyły się, że nie wróciłam do pracy, że nie trzeba
mi przywracać o.puszcz.onego
przeze mnie stanowiska. Nie
prosz~ pana. do mnie nie dzwoni nawet telefon. Ja jui dla
wielu jestem .,po. tamtej stronie". A miało być kiedyś pięk
ne, niepowtarzalne życie ...

•
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Sygnalizowaliśmy w ubiegłym tygodniu, że reportai
Jolanty Wrońskiej „Krzywda w Trybunalskim
Piotrkowie" („Odgłosy" nr- 9) wywołał zywy odzew.
Zapowiadaliśmy też druk polemicznych wypowiedzi.
Dziś zamieszczamy tekst Ryszarda Poradowskiego
(„Głos Robotniczy" z dnia 4. 6. br., wydanie AB) oraz
przysłany do naszej redakcji list dziennikarza
zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim - red.
Jerzego Kissona-J aszczyńskiego.
Dyskusji nie zamykamy - w miarę napływu dalszych
wypowiedzi będziemy starali się je opublikować.

I

aw rybunalskim Piotrkowie
Złośliwi
Wrońskiej

mają wedle
twierdzić,

Jolanty

najgłośniej
czkawkę.

słychać

Piotrkowi e
gubernialną

że

tażu J. Wrońskiej: „Marzenia
a możliwości,
drogą,
swoją
zwłaszcza ekonomiczne, swoją,
ale tl)k jest przecież wszędzie".
No, właśnie. Nowe bloki wygrywają konkurencję ze starym

„w

Bo to,
panie dzieju, paiac guberni nadawał miastu ton, jego weLiczestwo gubernator. zajeżdża!
landem ...". Jeżeli reporter przy-

do miasta na

naprawdę

parę

należy

RepOrtaż

pozwala to

rozwiać kłopotów związanych
z potrzebą odnowy Starówki.
Kłopot z odbudową rozebrane-

gomu
współczuć, bo zdany jest na
informatołaskę lub niełaskę
rów, a ci potrafią, oj, pot,rafią
zaprowadzić w maliny! I krzewią się te maliny tym bujniej,
będzie

dzin,

nie

Piotrkowem,

go w 1868 roku ratusza, „bo to
ani planów, ani zachowanych
rycin nie ma, a kosztuje miliardy". Dalej - prawda, jest pochwała,

bo w Piotrkowie „w

pelen malin

im reporter bardziej kontent z
siebie niż doświadczony.
„Naprawdę byto tak: repre-

ogóle chce się komuś robić coś
dla miasta„.".
I znów krzewią się maliny.

zentacyjna ulica, przy której
pysznit się paiac gubernialny
(dziś siedziba władz wojewódzkich) ... ". Otóż, naprawdę było

Służę, choć nie
listą, sztychami

Pałac

gubernialny
znajdował się nie przy tej reprezentacyjnej ulicy zwanej
wtedy Petersburską, później
Kaliską, a dziś Słowackiego. a
przy przecznicy zwanej Gubernatorską, a dziś Sienkiewicza,
w budynku stojącym do dziś,
wcale nie okazałym i mieszczącym Pomaturalne Studium
Przedszkolnego.
Wychowania
Gubernia się już dobrze koń
czyła, kiedy u schyłku pierwszej dziesiątki XX wieku oddano „pyszniqcy się pałac", dziś
rzeczywiście stanowiący sied:r.ibę władz wojewódzkich, sądo
wi okręgowemu, bo też dla są
downictwa gmach ten został
wzniesiony. Ale, powiedzmy,
że detale to historyczne, choć
„detale" te reportażu J. Wroń
skiej pt. „Krzywda w Trybuinaczej.

nalskim

Piotrkowie"

(„Odgło

sy" nr 9 z 4 czerwca br.) nie
wzmacniają.

Czy - to ważniejsze piotrkowianie AD 1982

że
żyją

Taki
„czkawką gubernia.lnq"?
<>dważny nie byłbym, mieszka-

w tym mieście z przerwami od lat kilkudziesięciu. I nie
obawa przed kim§ tu decyduje, a poszanowanie realiów
i historycznych, i socjologicznych, współczesnych. Ale może
wystarczy wpaść do Piotrkowa,
jak w tuwimowskich strofach,
na dzień do Tomaszowa", by
już wszystko wiedzieć, m~ż~?
bomby we wrzesmu
Padły
1939 roku na najładniejszy odcinek piotrkowskiej secesji i
placu po pięciu zburzonych kamienicach nie zabudowano, zakładając skwer. „Tę wyrwę nie
zaleczoną - pisze J. Wrońska
'.ląc

- uznati piotrkowianie za swoją największą krzywdę. I tak
już zostalo.„ Krzywda. to ~11~;
bol miasta„. i coś w tym 3est •

Dalej autorka reportażu dowodzi iż mHośnicy miasta. i regio~u "twierdzą, że f'.iotrków
ma nie tylko znakomitą, lecz
i kipiącą teraźniejszość. Mnó-

stwo imprez kulturalnych, konpoezji'' e.tc.
orkiestr,
kursy

Wylicza reporterka to wszystko, czym chwalą się miłoś
nicy miasta.
I znów pytanie: z jakimi to
miło śnikami miasta Piotrkowa
J. Wrońska rozmawiała? Traf
chciał, że ustawiła ich sobie,
mimo woli, spośród samych
bezkrytycznych -:hwalców? A
tymczasem moi znajomi z prę
Towarzystwa
żnego , a jakże,
mogę
Przyjaciół Piotrkowa cytować nazwiska _.. wcale tacy bezkrytyczni nie są, nie pę
Oni
kają z samouwielbienia.
nie wyliczają litanii .sukcesów,
a robią co się da zrobić . By
np. przy brakach bristolu. farb
i kredek jak najbardziej nadal
ponula rny był od wielu, wielu
lat or1~anizowany konkurs plastyez11.v dzieci i młodzieży „Mój
Piot rków". którego laureaci, a
wyc l. l\Vankowie Agnieszki Illinirz I< t<'lkiewicz więcej medali
w D;rnii zdobyli, niż się dzieciom osiemsPttygięcznej Łodzi
śniło Ale, przepraszam, to ża
den .. wytyk" wobec mojej, także uluhtnnej Lodzi. Każde miasto ma swój urok. Mądrych
znam wszędzie tam, gdzie mi
się zdarzyło być w ciągu poło
wy wieku życia, głupków i to
jakich. również.
Tak myślę: co odkrywczego
jęst w dalszym akapioie repor-
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ka godzin do miasta, może to
dać, albo nie dać sobie wmówić. ! to są kolejne krzaki malin„.
Ani słOW!I, że dopiero lata
1918-1939 miały tworzyć szansę nabywania kultury politycznej? -Miały. Jakże wiele przeciwnauk - praktyk odbiegających od pięknej teorii socjaliizmu - dały zwła~zcza lata
sześćdziesiąte i„. drugiej poło
wy dekady lat siedemdziesią
tych. Powiaty, także grodzkipi&trkowski wyzbywały się naj-

jestem specjai rysunkami
Fundarozebranego ratusza.
menty? Proszę, „rekonstrukcja
fundamentów ratusza i etapów
Ryszarda
Według
bu,dowy".
Mazurkowskiego i Andrzeja
Nowakowskiego, „Dzieje Ratusza Trybunalskiego w świetle
Ziemi
(Gazeta
wykopalisk"

Piotrkowskiej, r. 1965). A w
pracy naukowej Kazimierza
pt. ,,Zabudowa
Głowackiego
Rynku w Piotrkowie Trybunalskim w świetle źródeł archiwalnych" (Kwartalnik Ar-

Urbanistyki, t.
są ryciny
z roku 1844 i 1846 „Zabytków
StaTożytności. w Guberni. Warszawskiej'', a i rysunek nie byle jakiego historyka polskiego,
bo Tadeusza Korzona z roku
1868, kiedy to nie mógł on zai w
mieszkać w Warszawie
Piotrkowie przebywał „na zesłaniu" (to ostatnie sformuło
wanie może J. Wrońskiej posłużyć jako .atut na dziś, niechaj.„). Są te oryginały rycin
Uniwersytetu
Bibliotece
w
Warszawskiego. W pracy Gło
wackiego jest.„ plan ratusza,
a jakże!
Po punkcie widzenia bezkrytycznych miłośników miasta
przedstawia autorka reportażu
inny. „Jest i drugi punkt · wichitektury

i

XXII! r. 1978, z. 4),

dzenia. Prześmiewcy, acz n.ie
bez odrobiny życzliwości, wysposób
mieszczański
tykają
myślenia tzw. ogóiu. I panuje
w Piotrkowie taki zadowolony
z siebie, gnuśny bezruch. Ką
śliwie , głoszą, że piotrkowian
rusza tylko Wielka Akcja, jakieś dożynki ogólnopolskie, jakiPś mist'l'zostwa świata szybowcowe, albo coś w tym guście. W antrakcie panuje cisza.
Był ongiś wspaniały klub mło
Bony",
dzieżowy „Piwnica u
dziś niszczeje, zupełnie nie wykorzystany.„".

Patrycjuszowska kamienica,
w której zabójcy mieli szukać
skarbów królowej Bony, przekazana parę lat temu {dopiero, nie ongiś) młodzieży, nigdy
ze wspaniałością nie miała niczego wspólnego,. a to z tego
powodu, iż ZSMP nie przejął
np. od ZMS umiejętności organizatorskiej roboty w dziedzinie kultury (przynajmniej w
Piotrkowie!), raczej wzory działań pozornych i efekciarskich
i nie ZSMP za to winić. A ów
„zadowolony
bezruch"?

z

siebie

gnuśny

Jestem zdania, że Jolanta
nieco póżno w swoim reportażu zaczęła uogólniać,
dopiero pod koniec. Dobre by
to było, gdyby wcześniej nie
było zbyt wiele tych „krzewów
Wiwisekcji
malinowych".
Wrońska„.

„gnuśnego bezruchu" do~onuje

reporterka jednak na P1otrkowie - mieście nie lepszym i
nie gorszym, nie na Księżycu
położonym. A może dobry by_le
obiekt?
„Okres intensywnej industrializacji przyniósł miastu napływ
Ludzi do przemysłu„.". Przyszli
ze wsi „ ... skwapliwie przyjmowali styl gubernialny, z całym
inwentarza
dobrodziejstwem
wchlaniali klimat, nie wnosząc
konstatuje
świeżego wiatru" -

reporterka „Odgłosów".
A figę! Bo bardzo dawno nie
ma w Piotrkowie żadnego „stylu gubPrn::;lnego", a o mitach
jakoby były rzeczywisto'ścią,
znachomogą jedynie mówić
rzy determinant społecznych, a
reporter, który wpadł na kil-
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(patrz:
sił
prężnych
w
prężne koła piotrkowian
Warszawie, Łodzi i na Wybrzeco drugi
Pozostałych
żu!).
bardziej

przedstawidel
żęcej"

„powiatowo-ksią

władzy

ustawiaQ

tylko na odbiór - słuchanie.
To trzeba widzieć, a nie etysprzed osiemdziesięciu,
kietę
stu lat.
Okres intensywnej industrializacji.„ Przybyszów nie interesowała gubernłalna, ani trybunalska, ani też piastowska
przeszłość Piotrkowa. I nie chodzi wcale tylko o prządkę :z:
„Sigmatexu" pochodzącą spod
Przygłowa czy Parzniewic, ani
też o tokarza pracującego w
„Piomie" i mieszkającego na
dziesiątym piętrze Osiedla 35lecia PRL, a pochodzącego spod
Gorzkowic czy Bab. Ta „starożytność" nie interesuje st a t y s ty c ł n e g o urzędnika wojewódzkiego i miejscowego jut
i jeszcze dojeżdżającego z Wielkiej Łodzi - pana doktora,
magistra
pana i towarzysza
ekonomii i prawa administraich
Przytłaczającą
cyjnego.
większość interesowało i interesuje urządzenie się najzupeł
niej utylitarne, „znaczeniowe"
(„znaczę, więc jestem" w odróżnieniu od „myślę, więc jestem"). „Babrzący się" w kuldziwaczne
turze - to tak.ie
maniaki!
I dlatego dostrzegam w analizie reporterki J. Wrońskiej
strzelanie nie do tego celu,
retorykę, a nie anatomię modelu nieuczestniczenia w kulturze, w rzeczywiście organizowanych koncertach w Muzeum
Okręgowym w zamku królewskim, w WDK, czy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
Przykład? Najnowszy. W połowie maja w Instytucie Kształ
cenia Nauczycfeli Towarzystwo
Literackie im. A. Mickiewicza
zorganizowało imprezę poświę
i dziełu Karola
coną życiu
Zaczęło się
Szymanowskiego.
od przepięknego nagrania „Stabat Mater", później zaledwie
przez pół godziny mgr Zyg-

munt Kowalski bardzo ciekawie mówił o Szymanowskim.
Studenci filii WSP {stacjonarni w tym roku adademickim
po raz pierwszy w Piotrkowie)
i... żaden z nich nie raczył spę
dzić tej godzinki z Szymanowstanowiło
skim! Audytorium
pięcioro dojrzałych piotrkowian,
cżłonków Towarzyst,w a Literackiego. Pociecha: w innym niepogubernialnym i niepokasztelańskim mieście polskim (czy
tylko!) się to zdarza i przyczyna tego zjawiska, smutna
przecież, tkwi w braku pracy
z ludźmi, tu: z młodzieżą wczorajszych szkół średnich i podstawowych Jędrzejowa i Ciechanowa, Opoc.zna i... Piotrkowa też.
„Kultura istnieje

w

ku", chyba

że „biogie poczucie
wielkości kilku ważnym osobom". Otóż i ja tak myślałem
po dożynkach 1979 roku. Ale
ten stadion także jest przykła
dem, że reporter walczący o
nie powinien wszykulturę,
stkiego przeliczać na forsę. W
końcu pół województwa wali

na
leżą
dziennikarskie tematy
ulicy i wystarczy je tylko podnieść. Jest to kawałek prawdy, bowiem nasze pisanie nie kończy się na „podniedzienne,
sieniu tematu". Zanim artykuł ujrzy światło
czyli trafi do czytelników, jego autor powinien wykonać
kawał roboty. Roboty polegającej na zebraniu faktów,
ich skonfrontowaniu, a niekiedy wyciągnięciu wniosków. Źle się
dzieje, jeśli nasza robota kończy się tylko na znalezieniu atrakcyjnego tematu.

na ten stadion, kiedy organizuje się „bombiaste tmprezy". I
to wali z dobrej, n.ieprzymuS2lonej wohl. „Circenses" w Jrnń
cu czy nie potrzebne? Wszystkiego nie mierzmy miarką intelektualisty. Jest jak jest. Sam
nie znoszę cyrku i dosłownie,
i w przenośni. Ale nie jestem
sam na tym świecie. Skoro cieszy się powodzeniem autentyczny cyrk - sprowadzajmy go.
Piotrkowskie poczucie niż
szości wobec Łodzi... Nie znają
łodzianie tego dowcipu, to słu

W ostatnim numerze „Odgłosów" ukazał się repovtaż Jolanty
pt.: „Krzywda w Trybunalskim Piotrkowie", stanowiący próbę spojrzenia na współczesne miasto, jego problemy
i tradycje. Temat to niezwykle interesujący i podejmowany w
ostatnich latacą nie tylko przez dziennikarzy.
Jolanta Wrońska patrzy w tej publikacji na Piotrków oczyma

Spotyka się dwóch piotrkowian. Jeden powiada: ;adę do
Łodzi. Na to drugi: Łódź? To
to miasto za lasem tuszyń
skim? .„ Znów nie przesadzajżę!

łośliwcy twierdzą, ·że

Z

Wrońskiej

Krzywda czy.„?

my. To takie wmawianie, jak
to się niby nie lubią piotrkowianie z tomaszowianami i na
odwrót. Tylko ludziom to wmawiać. Oczywiście, że nie unikniemy i to z naszej winy oskarżeń konkretnych. Np. że Łódź
ogołociła Piotrków z archiwaliów, które w piotrkowskim
archiwum spoczyw;i.ć powinny,
bo Piotrkowa dotyczą. To dla
przykładu.„

J. Wrońska w końcu
o potrzebie federacji
ściśle:
regionów (powiedzmy
województw, b-0 określenie „region" zostało powszechnie pokaleczone: region łódzki, region
piotrkowski, kiedy nie było takich regionów nie ma), mówi
o potrzebie oddolnego wykształ
cenia się „twarzy" poszczególnych obszarów kraju, samorodnych ośrodków skupiających
wokół siebie naturalne regiony. Zgoda na wszystko co
n at ura lne.
Jeżeli jednak jak najrzetelniej pragniemy, by Polska stanęła na mocnych nogach, potrzeba czegoś jeszcze, już na
teraz, na dziś. Też naturalnego, choć pozornie „przymusowego": odgó:I1Ilego i konsekwent1;1.ego wsparcia przewodniej siły, czyli partii marksistowskoleninowskiej, partii współrzą
dzących oraz Sejmu PRL i rzą~
du dla autentycznych animatorów kultury „na dole", zwła
szcza dla reprezentantów wzorców osobowych - dla respektujących zasady Konstytucji
PRL, statutu partii itp. autentycznie na oo d:llień, ludzi z włas
ną twarzą, a rezygnacji z fik„rachmilojalnych
cyjnie
strzów".
Ustawy o Narodowej Radzie
Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury, czy fundamentalne uchwały IX Zjazdu PZPR
z wróżb.
stanowią najlepszą
Teraz chodzi o konsekwentną
realizację powziętych, oby historycznie zwrotnych, postanoMówi

reportażu

osoby zawiedzionej, która w mieście tym była raz, może dwa,
i to chyba wiele lat temu, i stąd zapewne jej wnioski mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Piotrków nigdy nie posiadał gubernatorskiego pałacu, nie było
go więc i przy ul. Słowackiego. Dzisiejsza siedziba władz wojewódzkich od początku należała do sądu (gwoli ścisłości gubernator piotrkowski urzędował w bardzo skromnym budynku przy
dzisiejszej ulicy Sienkiewicza). Czy o rewaloryzacji miasta nadal się tylko dyskutuje? Nie, są już plany i właściwie, gdyby
l;>yły pieniądze, już jutro mogłyby ruszyć roboty. Zresżtl\ i w
tym miejscu trzeba dodać, że prace przy ratowaniu piotrkowskiej Starówki trwają. Wystarczy przejść się ul. Farną, stanąć
pod murami miasta, gdzie powstaje ciepłociąg, obejrzeć badania archeologiczne przy ul. Pijarskiej. To wszystko za mało, jak
na potrzeby miasta, ale trzeba być ślepcem, by tego nie wiCzy 'Al" Piotrkowie panuje „gnuśny bezruch", czy pradzieć.
wdą jest, że „piotrkowian rusza tylko Wielka Akcja, jakieś dożynki ogólnopolskie, jakieś mistrzostwa świata śmigłowców, alprzez
bo coś w tym guście"? Nie, stanowczo nie. Faktycznie
kilka lat trwały tu obchody 400-lecia utworzenia Trybunału Koporcją
ronnego, które nie zaowocowały stadionem, a solidną
wiedzy o przeszłości nie .tylko trybunalskiego grodu, ściągnęły
młodzież
do miasta luminarzy nauki polskiej, zaangażowały
z różnych stron kraju, a nawet obcokrajowców. A przecież tymógłbym
mi sprawami żyło całe miasto. Takich przykładów
przytoczyć wiele.
wojewódza
O „sporze kompetencyjnym między miastem
twem" w minionym okresie mówiono także zbyt często. przejaskrawiając i wyolbrzymiając problem. Gdzie obecnie powstaje najwięcej mieszkań - bynajmniej nie w Piotrkowie ~dzie
gastronomicznych i usługo
najwięcej jest nowych placówek
wych ... ? Niektórzy odpowiedź znają od . lat taką samą. a przes1ę
cież liczyć się powinny fakty, znajomość spraw, o których
pisze. Swiat się zmienia i to, co było prawdziwe przed kilkoma
W Piotrkowie też
laty, dziś może wyglądać zupełnie inaczej.
się sporo zmieniło.
Jolanta Wrońska sugeruje, że miastu i jego mieszkańcom w
ostatnich latach wyrządzono i nadal się wyrządza sporo krzywdy. Jest to bzdura. O żadnej krzywdzie nie może być mowy.
Chyba, że o tej, jaką sobie wyrządziła autorka reportażu.
,.Głosu
I na zakończenie. W jednym z ostatnich numerów
zaprzyjaźniony
przez
Robotniczego" zamieściliśmy nadesłaną
Taką
z nami tygodnik „Odgłosy" zapowiedź nowego numeru.
zapowiedź zamieszcza się na odpowiedzialność danego pisma,
ponieważ nie ma możliwości wcześniejszego przeczytania całe
go numeru tygodnika, nim opuści drukarnię.

wień.

•

•

życiu

zbiorowym o tyle, o He ma
To J. Wrońska.
odbiorców"
Ano zgadza się. Akapit wy„Nawyki
żej to potwierdza.
obcowania z kulturą, potrzebę
piękna i aktywności kształtuje
i z oporami" się powoli
to znów J. Wrońska. I znów
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późne popołudnie. Po nieznośnie upalnym
dniu
łoneczna, rozżarzona kula zaczęła wreszcie
chylić
ię nad widnokręgiem. Przeświecała jeszcze jaskrawo
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rzez korony dorodnych drzew, w cleniu
których
piekota nie była tak dokuczliwa.
Szliśmy wolno, spacerem. żwir rmonotonnie chrzęś
cił pod nogami. W bocznej alejce, w ktO'rą nieco wcześniej zboczyliśmy z głównego traktu, panował spokój i cisza, stare klony
dawały przyjemny cień. Prawda jak tu pięknie? - spyta!
pa1n Józef, wykonując ręką nieokreślony, półkolisty gest. Mimo
nadal przejmującego gorąca byl w ciemnym garniturze, zapiętym.
Poza tym biala koszula, krawat. Przytaknąłem, może trochę zbyt
skwapliwie. Milcząc szliśmy dalej, choć zerkał na mnie co pewien czas lekko ironicznie spod przymrużonych powiek. W tym
nieokreślonym wieku, kiedy można mieć i „czterdziestkę·• i szósty krzyżyk na· karku, ogorzały, łagodnie uśmiechnięty, wręcz
elegancki w tej swojej ciemnej „wełnie z elaną" .
A doaJrn!a
skrzyły, · bieliły się w słońou krzyże, pomniki, obeliski, nagrobnto
płyty„.

Wie pan, zawsze wrażenie robi! na mnie
sam tenomen
- głos miał łagodny, cichy, zawodowego żałobnika. Tak,
urodzenie dziecka jest pod każdym względem niezwykłe, z punktu widzenia biologiczmego, społecznego, rodziny, fascynująca rola
kobiety etcetera. Jest jednak jakiś element oczekiwania, więcej planowania, naszego wpływu na samo zjawisko. Smierć
nie
wybiera. Mądry czy głupi, stary czy młody, biedny czy bogaty.
Smierć idzie I pracuje, pracuje„. pan Józef wykona! dość niesamowity w tej scenerii gest kuszenia. - Toteż zawsze śmierć,
zgon, pogrzeb znajdowały się w takiej otoczce strachu, naszej
bojaźni, a także zupełnie irracjonalnych mitów i opowieści. Zaraz, zaraz, to chyba Kant powiedział „Człowiek rodzi się żeby
umrzeć". Ale człowiek boi się, nie chce umierać, trzyma się tego
życia jak długo może. I nigdy na dobrą sprawę nie wie, kiedy
nadejdzie jego kres. To przecież ni'ezwykłe, fascynujące. A skąd
powszechne przekonanie o życiu pozagrobowym? To nie tylko
religijne uzasadnienia. Nie chcąc fizycznie umrzeć, stwarzamy
sobie mit, chcemy te miesiące, lata kontynuować dalej, prze-

śmierci

dłużyć:.„
ławeczlcl

z
obok durego, kamiennego grobowca, strojinego w
metalowe gazony i łańcuchy oderwała się drobna postać. Pan
Józef przepraszając .wymownym gestem ręki przystanął z kobietą
na uboczu. Docierały do mnie tylko strzępy szeptanej dyskretnie
wymiany zda1i: .„tak, ale właściwie przepisy nie pozwalają„. bę
dę wdzięczna„. dla mnie nie ma tu miejsca„. Wreszcie
kobieta
wyraźnie udobruchana, zadowolona, podreptała na swoją ławecz
kę. Statecznym krokiem ruszyliśmy dalej.
tam w głębi - mój przewodnik wskazał na usytuo1
wany w głębi, czarno-zloty w tonacji od lśniących
płyt i wyrytych napisów grób mieliśmy
nie
tak dawno nieprzyjemną historię. Chodziło o poruszenie zwłok - zerknął jakie zrobiło to na
mnie
wrażenie. Niestety, wandali. złodziei, ludzi bDz czci
wiary nie brakuje; bodaj w trzy miesiące po pogrzebie, w nocy odsunęli te płyty, dostali się do wnętrza, na dól, zdjęli wieko, szukali pewnie jakiejś biżuterii. To bardzo nieprzyjemne historie - milicja, prokuratura, no i wstyd przed rodziną,
w
końcu ja tu dbam o spokój wszystkich. Rozczuli!a, pamiętam
mnie i grabarzy taka mloda pani prokurator, która przerażona
stała pięt:. met.rów od mogiły, tyłem i blada pytał;1 się mnie „No
i co tam jest?„."
.
- Ale za setki czy tysiące lat nas też może ktoś odkopie. Bo
przecież cala nasza wiedza o przodkach, ich obyczajach, kulturze, nałogach, wręcz stopniu uczłowieczenia bierze się z wykopalisk, z cmentarzy, grzebalisk właśnie. Z piramid egipskich i jakichś prymitywnych grobów skrzynkowych również. A co
my
zostawimy po sobie? Co na podstawie choćby sposobu grzebania
będą archeolodzy w przyszłości wiedzieli o naszej kulturze? Nic,
jak sądzę.
- Może i jestem, jalt mówią - niedzisiejszy, ale wie pan, uważam, że praca tutaj to też rodzaj powołania, służby społecznej.
To nie kara, czy przepraszam, chałtura, jak ruiektórzy twierdzą.
Przez wiele lat bylem działaczem społecznym z
prawdziwego
zdarzenhi, a dziś - dalej, jak mogę, służę ludziom. Po śmierci.
Kierownik przerwa! na chwilę i zręcznie wślizgnął się między
obtłuczonego z jednej strony anioła a elegancką płytę z piaskowca przyozdobioną w wyryte nań nazwisko i datę urodzin tylko.
Pan Józef chwilę brodził w brawie porastającej niewielki kwadrat ziemi, zapewne jakieś zapomniane, niczyje już mogiły, mierzył odległość krokami, coś rozpamiętywał, planowa!.
- A jak pan myśli cmentarz żyje czy nie? - spytał po chwili z figlarnym błyskiem w oku, strzepując z rękawa resztki anielskich okruchów. No, tak, owszem, można na moje gospodarstwo spojrzeć jako na element miejskiej infrastruktury, element planowej gospodarki, jak mówicie - zadrzewienia miasta.
A las żyje? No właśnie. Cmentarz także - pamięcią ludzką, ży
ciem tych, którzy prz}rchodzą odwiedzać tu swych bliskich. Ży
je także nocą, gdy stali jego mieszkańcy spotykają się na cotygodniowego pokerka.„ - pan Józef zachichotał, ZClłlraszając na
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- Tracę na to masę czasu, to fakt, ale pamiętam ba.rdzo dużo
kwater; wzrokowiec jestem, a więc i nazwisko utkwi w pamię
ci i mogiła charakterystyczna. I to zarówno z tzw. grobów zasłu
żonych jak i tych najbiedniejszych. A, to wie pan,
największe
kłopoty z tym są. Bo pogrzeb, to nie tylko oddanie zmarłemu
ostatniej posługi, czci, szacunku, to przecież także swoista prezentacja przed dalszą rodziną i znajomymi jak:! to ja jestenl dobry, szlachetny, kochający. Z drugiej strony, w obliczu śmierci
wychodzi - jakby to powiedzieć - z członków rodziny prawdziwy światopogląd, czyli inaczej mówiąc, wybrać trzeba, w jak.im obrządku ma zmarły być pochowany. Nacisk rodziny jest
często bardzo duży i najbliżsi ulegają. O, widzi pan ten zadbany
grób z małym klombem pośrodku? Nazwisko może nic panu nie
powie, ale ja pamiętam, że ta tabliczka z napisem „Spoczywa w
Bogu" pojawiła się tu na drugi dzień po pogrzebie. Poprzedniego
dnia tkwiła inna, z wykaligrafowanym „Cześć jego pamięci". Z
mniejszymi i większymi dostojnikami różnej maści - to już reguła: ma być „z pompą", ludz:ie wygoleni, elegancko, \'i r~a
wiczkach. Ale telefony bez przerwy z ró:imymi decyzjami: ma
być z księdzem, za pięć minut bez księdza, organy czy or·
kiestra, z krzyżem na trumnie, a po chwili - nie, zdjąć. A w
końcu rodzina, zwyik:le wierząca i tak postawi na. swoim.
- Tak, u mnie miejsc już praktycznie nie ma, niewielką Uośd
udaje się jeszcze wygospodarować po stairych mogiłach, niczyich,
zaniedbanych, które wolno mi likwidować najwcześniej po 20
latach. Nie, nie - o cenach, pieniądzach mieliśmy nie mówić.
Nie godzi się w tym miejscu - pan Józef jakby lekko się obruszył. Delikatnie zmieniłem temat.
- Na cmentarzu Z. jest sporo miejsc, no, ale to niemal nowy
dziewiczy teren. Tylko smutny, drzewka tam takie mikire, za to
grunt dobry, suchutko. Proszę pana, to pan ludzi nie zna. A jakie wymagania! Jak ma pieniądze to jej się wydaje, że
na
cmentarzu wszystko załatwi: kobietka młoda, zdrowa,
choćby
wczoraj - ja wiem, czterdziestki nie miała i chce miejsce kupić. Ale tak: przy bramie nie, „bo lu<lzie blisko chodzą",
pod
mu.rem nie, „bo hałas z ulicy", wskazuję inne - też niedobre,
bo „w dołku, t>o mi mdkro będzie". Najchętniej by wzięła „na
górce gdzieś, między brZ01Zami". Ale sk'łd w akurM taką kwaterę wytrzasnąć?

No, talka to ju:t na\S7la mentaJJno~ćt ozęs>to jeden 1: drugim włas
nego pokoju nie ma, w podartych kapciach chodzi, a byś pan zobaczył, jakie tu wille sobie za życia wystawili. Płyty, marmury,
filarki, an łk.i. Wszystko gotowe: miejsce na datę, znicze, ławecz
ka dla potomnych, wazon na kwiaty. Tylko umierać. Tragiczne
to może czy śmieszne - ale prawdziwe. Choć ja tam dla ludzkich ułomności czy słabości mam zrozumienie. Coś panu pokażę„.

rowadzl mnie na skróty, między
krzyżami,
gdzie
dwóch ludzi rozebranych do pasa, spoconych, pracowicie drąży kwadratowy dół.
Przecinamy jeszcze
dwie alejki. - O, niech pan zerknie - wskazuje
palcem, ta pani... - mniejsza o namrisko, ale chciał
by pan tak mieszkać, co? Zza drzewa zerkam we
"'·skazanym kierunku. Kobieta w sile wieku pracowicie wyrywa
wątle źdźbła trawy, które śmiały wyrosnąć wśród białych
łach
kamyczków okalających potężny „bunkier", grobowiec, w któr-ym
może
przebywać na raz chyba kilkanaście osób. Patrz pan,
zaczęła tę budowę jeszcze za mojego poprzednl·ka, wiele lat temu, samotna, pani magister, ciągle narzeka, że nie ma pieniędzy,
a tu już „utopiła" ze dwa „Mercedesy" - ocenia z dziwną w
tym kontekście fachowością pan Józef.
- Ale pan uparty z tymi cenami - docina ml, gdy delikatnie napomykam o znanych mi przypadkach kupna kwater.
Fakt, są cmentarze, gdzie obowiązują ceny pięciocyfrowe. No tak,
w walutach obcych też może być.
Z rok temu ko·ledze ładny
kawałek grosza przeszedł kolo nosa, bo z lud:&mi trzeba umiejęt
nie, wczuć się w ich sytuację i pragnienia. Sta~zkowi, znaczy ternu
koledze, trafiła się klientka bodaj z Kanady, która po wielu latach wróciła do kraju i pragnęła właśnie u niego zapewnić sobie miejsce po śmierci. Wybrzydzała ponoć strasznie, tak
jak
panu mówiłem, żadne miejsce jej nie pasowało. Gdy wreszcie
Staszek zaproponował jej ładną k\vaterę, ocienioną, suchą, daleko
od ruchliwego „centrum", to ona, że „tak pusto dookoła i jak to
- sama ma leżeć?". A kolega poważnie, bo już to planował na
przyszłość: „to żaden kłopot, dzieciaC2lkami się naokoło obrzuci
i będzie ładnie".„ Niesamowite, pan mówi?
- Ale z tymi zarobkami to są często mity, opowieści. Dlaczego pan na przyklad nie napisze o zarobkach ludzi z prosektoriów, w szpitalach choćby. Oczywiście, niewdzięczna
to rola,
zwłaszcza dla kogoś spoza „branży", ale to są dopiero ludzie bez-
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przeciwnej stsony powoli zbliżały się dwie k~biety
ubrane stosownie do miejsca, ZP smutnym bukietem
białych kalii. PracowiciP odczytywały napisy na płytach i tabliczkach, wyraźniE" nie mogąc trafić
do
.,swojego" grobu. Pan Józio przyśpie~zył nieco.
Kogo szanownE' panie szukają. rnnże będc mógł pomóc? ·- zaoferowal. - Grób rodziny„. skich? MornPnl. niech się
zastanowię Aha pójdą panie całr cza~ rirosto. aż dfl charaktE'rYstvcznego, dużego pomnika z czarnegn marmuru z wykutą pla
czącą kobietą, potem w lewo. cztery przecznice, tam będzie pompa
i to chyba tam, druga czy trzecia kwatera.
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A trudno o taką robotę i nie słyszałem, by był gdzieś
vacat. Bo to czrsty interes. Nie wiem jak obecnie, ale pa:
rę miesięcy temu mi opowiadano, że „taryfa" wynosiła dwa tysią
ce złotych i pól litra spirytusu. Praktycznie tylko za przyodzia•
nie nieboszczyka. A na brak pracy w prosektoriach nie na!I'zekają raczej„.
- Można to nazwać „samym życiem", ale czyjaś śmierć
1
związane z tym konsekwencfe to przecież okazja do zarobku dla
całej armii ludzi. Pomijam już sprawę miejsca . na cmentarzu, ale
proszę wylicza - prosektorium, trumna, ubranie, wieńce, sam
pogrzeb, karawan, grabarze, stroje dla roeiziny, kwiaty, potem
płyta, na1grobek itd. Przy trumnie, nad grobem powaga, łzy,
skupienie, a chwilę potem - jak to często bywa - kłótnie kto
ile zainwestował. Tacy niestety jesteśmy. Albo
takie
stypy.
Nie był pan nigdy na takiej konsolacji, gdzie po kilku łzach na
początku, puszcza się adapter i ktoś np.gie wznosi toast: „No, to
zdrowie wuja Gienia". Właśnie odprc>wadzonego na m iejsce wiecznego spoczynku„.
- A biznes jest 1 musl być, tak jak w każdej innej dziedzinie
:tycia. No, w tym przypadku - śmierci. A Miejskie Przedsiębior
stwo Usług Komunalnych - to co to jest jak nie intereB ·robiony na śmierci?" Wiem, pracowałem tam kiedyś, wtedy nazywało się „wyraźniej" Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe, ale
potem nazwę zmieniono, bo pracownikom było ..ponoć
wstyd
przed znajomymi w takiej firmie pracować. No to proszę pana.
ptzecież to przedsiębiorstwo musi się rządzić jak każde, zwłasz
cza w dzisiejszych czasach, zdrowymi zasadami ekonomii. A więc
tak.i dyrektor traktuje śmierć jako przedmiot interesu, handlu.
Jak tu ceremoniał uświetnić? Jaką by tu nową, ciekawą trumnę
WYJJ'l'Odukować? Jak dać zarobić każdemu zatrudnionemu? To są
problemy. I tam nie ma czasu na sentymenty. Liczą się konkrety: ile trumien się wyprodukuje. Więcej powiem - trzeba
planować„. Jak to co? No, ilość pra'\vdopodobnych zgonów, a co
za tym idzie - drewnianych skrzynek. A tak mile „na górze"
widziane dodatkowe zadania premiowe to dodatkowa porcja trumien i dodatkowa ilość wykonanych pogrzebów. No bo i·n~h
mierników nie ma.

m

ho, z tirumnami to nie jest taka prosta spraw8"
am wielu kolegów w branży, to opowiadają jak
ienci wybrzydzają w punktach usługowych; a to
olor nie taki, a to dębina jakaś „podrabiana", falanki wymięte. A przecież
przedsiębiorstwo
ma
własną szwalnię. No Jak toi poduszka pod głowę,
prześcieradło, dwie kołderki, a na spód wiórki, żeby miękko
było. Temait niby wstydliwy, delikatny, ale obaj pod takimi koł
derkami kiedyś spoczniemy.
- A trumna wcale nie musi być typowa, jak się u nas mówi
„szesnastka" czy „siedemnastka". Jak sobie klient życzy może dostać na przykład z szybkami z góry i z boku. Albo typ francuski - taki kuferek prostokątny, bardzo ładny. To dla „Bongo"
głównie robiliśmy. Nie słyszał pa,n o „bajo bongo" jak nazywaliś
my tę dochodową fi,nnę między sobą? Jest to Biuro Opieki nad
Grobami Obcokrajowców, stąd ten skrót, trochę niezręczny, to
fakt. No więc oni zajmują się wyłącznie przewozem nieboszczyków z kraju do kraju, za opłatą w „twardej" walucie oczywiście.
Zawsze jest kilka takich przypadków w miesiącu. Wszystko, na
zlecenie amawiającego, z ah ia przedsiębiorstw() Doe:rzebowe:
trumnę, ubiór, opłaty, samochód. Do środka daje się trnmn~ m~
talową, to ze względów sanitar~ych, takl obowiązek, .obeim~Je
zdaje się trasy powyżej 130 kilometrów. W obecnosc~ celm~a
(bądź co bądź jest to zagraniczna przesyłka„.) trumnę się lutuie,
do samochodu zabiera się także przed.stawicie! ,.Bongo·• z delegac.iami i dietami i - w świat. O, pamiętam, że nasi kierowcy
to zwiedzili całą Europę - od Skandynawii do Hiszpanii i granic Azji. Narzekali tylko, że samochody nam wstyd przynos~ą.
Za granicą to specjalne „Mercedesy" czy ,.Renaulty" produkuJą,
a u nas byla to zwykle przerobiona „Nysa". Dopiero chyba dwa
Jata temu firma zdobyła trzydrzwiowego „Fiat.a", takiego przed.lużonego, z firankami. To są atr'.3-kcyjne wyjazdy, czasem
~09zma
zmarłego jest wdzięczna to i kierowcy p<irę groszy „skapme . Bo
„Bongo" to przedsiębiorstwu już w złotówkach placi.
- A jeśli juź o pieniądzach mowa, to niech pan spró~uje p~
rozmawiać z takimi co się ogłaszają w gazetach: „Odstąpię m1e3sce na cmentarzu". Tam pan dopiero usłyszy kwoty. A zarobić można na wszystkim. Smutne to ale także na kradzionych plytach, świeżych kwiatach z grobów, czy nawet op~o
waniach po zniczach. Pan Józef wskazuje na staruszkę, ktora
przykucnęła pod drzewem i spokojnie ćmi papieroska. Na. nasz
widok szybciutko odgasza „peta" i niemal biegiem r.z~ca się .do
konewki z wodą. Po chwili z uśmiechem podlewała JUZ koleJne
mogiły.

········· ~ -········„•-'•"l

dalszą przechadzkę.

- Oczywiście, można się uodpornić. Ludzie, dla których grzebanie kogoś iest, że tak powiem, chlebem codziennym, którzy na
cd dzień obcują ze śmiercią, takim jej przejawem,
wykonują
swój zawód dosyć obojętnie, b~ emocjo n al n ego podejścia.
Ale
już diametralnie się zmieniają„ gdy zmarły jest kimś
bliskim.
Jednak te głęboko ludzkie cechy w człowiE>ku pozostają.
- No, wie pan, praca nie jest „lekka, łatwa i przyjemna", choć
o ile wiem, na żadnym cmentarzu nie ma kłopotów ze skompletowaniem ekipy grabarzy - tak na wyznaniowych, jak i kom•~
nalnych. Mity o słonych napiwkach, choć to na pewno jest częsć
prawdy - robią swoje. Z kadrą nie ma kłopotów. kolega kolegę wciąga, często na jedno miejsce 2-3 czeka. Prawie konkursowe zasady przyjęcia, jak na studia„.
- Ale robota specyficzna, trudna, bo to i kontakt z ludźmi,
często zdenerwowanymi, 7.ałamanymi, bywa rozhistery7.0\vcinymi. Tak, zdarzają się i taki!! przypadki, które później pod sensacyjnymi nagłówkami trafiają do was, do gazet. „Wpadł do mogiły nietrzeźwy grabarz" - bY\vało i tak, choć to przypadki SP?·
radyczne. Ale nie upilnuje pan, by sobie gdzieś ukradkiem nie
„g()Jnęli". Bo .. jak mówię. praca specyficzna, zwłaszcza latem .. w
czasiE' takich upałów. No, różne historie mi opowiadano. chocby
taka. że trzech żałobników niosących trumnę, też lekko „na bańce" ·skręciło w boczną alejkę, a jeden poważnie, poszedł sam
prosto„.
,
- Tak, ale zamiana zwlok to już ani nasza wina, ani znow
tak częste przypadki. Zwykle w prosektorium z:łmienia k::irlk!,
potem w kaplicy otwierają trumnę, a rodzina w krzyk: „lgnas.
co oni· z ciebie zrobili!"

względni.

jakiś

- Widzi pan? Opiekują się grobami, podlewają kwiaty, sa~zą
nowe pielęgnują, myją płyty. Choć ja wiem, że to często fikcja, r~szają do pracy, gdy ja przechodzę albo zjawi się ktoś a
rodziny zmarłego. A pieniądze biorą.
Zrobiło się późno, cmentarz powoli pustoszał, od strony bramy
dobiegał stłumiony gwa,r rozmów osób
opuszczaiących sw.ych
zmarłych. Przy.idą tu jutro, inni za tydzień, jeszcze inni dop.1ero
w Zaduszki. Zagadnąłem mojego przewodnika o jeszcze
inne
sprawy, nieodłącznie w naszej kulturze, obyczajowości związane
z cmenta•rzem.
uchy? Strzygi? Otwierające się po północy groby?
No tak to jest właśnie ta irracjonalna otoczka, w
jaką lata, wieki 'całe obrastał temat śmierci, życ~a
pozagrobowego. Widzi pan, jedni się tak boją, ze
na cmentarzu zjawiają się tylko \\' sytuacjach absolutnie koniecznych, ale chyba dwa dni temu, tam, w
tej zapuszczonej, zapomnianej części spotkałem
w
południe
dziewczynę, która przyszła się.,. poopalać. Nie widziała w
tym
nic zdrożnego, ani nic jej nie przerażało. A że spokó.i. cisza i
- choć to dziwnie brzmi - odludzie, to i stanik zdjęła
na

D

słońcu„.

i.

~(-

.....

·~

.~, ;

6.llllE:>M...
-'·)

5·

,r .w.t.:~

- A straszyło chyba ze dwa lata temu na cmentarzu w S.
I to parę osób widziało, jak nocą włóczy się aleikami
czarna
dama, szlochając i jęcząc. Po paru tygodniach koledzy z tamtego rejonu wyjaśnili całą historię. Do zmarłej w młodym wieku córki przychodziła na grób niemal codiiennie jej matka,_ zrozpaczona, zapamiętała w bólu po stracie jP.dynego dziecka. Tragedia dotknęła ją do tego stopnia. że ~ zdarzało się zatracała
poczucie czasu i płacząc, późno opuszczała cmentarz. Ot,
cała
tajemnica.
Bylo już niemal ciemno, lecz mój rozmówca jakoś nie zmierza! jeszcze w kierunku coraz bardzie.i odległej bramy. Drzewa
dające parę godzin wcześniej zbawczv cień, teraz sprawiały, że
w pustych już aleikach było ies;:cze bitrdziej ponuro. Szliśmy
dłuższą chwilę w milczeniu. A p'.ln w czasie tych swoich wę·
drówek po cmentarzu w ogóle się nie boi? - spytałem pana
.Józefa. ktń?·r.l!n iwan: -bielała dziwnie w zapar!::ijącym zmroku. Za życi?. to siE;> trocht• balem. 8.le teraz iu:i nie.„ - odrzekł cicho,
zaśmi;il się jakoś niesamowicie i zniknął mi między czerniejący
mi wokół mogiłami. Rzuciłem się biegiem do bramy„„

«.....'.....,.-.-----·· ····~··-··-·_ ___, ,,,„.„_,_ _<t_,::.':~~
Wacław Kondek -

Utoarafia -

197!1
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propozycja

sygnowana · jest

także biało-czerwoną flagą, tyle że nieraz podpaloną i zdep-

taną.

propozycje
Cz.as.
Co natomiast zrobimy z trzecią? Czy ów nieszczęsny ikaryzm, o którym ·pisał między~
gospodarwojennn~ działacz
czy pół wieku temu będzie nas
nadal wypuszczał w maliny?
Naprawdę nie wiem. Bo oto
dociera do mnie sprzed pół
wieku broszura poHtyka, który
powołując się na myśliciela z
jeszcze starszej •epoki - fornadal boleśnie
mułuje opinie
aktualne.
A jeśli do tego dodamy jeszcze starsze teksty Frycza Modrzewskiego? „Tragiczne zmagania XV-wiecznego myślicie
la ze swoim narodem. Tragiczna ta nić - pisze Władysław
snuje się
Lewandowski
przecież przez wszystkie prace
naszych polityków społeczni
ków - znajdujemy ją u Modrzewskiego i u Orzechowskiego, a u Skargi myśl o ratunku upadającej Rzeczpospolitej spychanej w przepaść
egoizm,
bezmyślność,
przez
chciwość i lenistwo masy szla~
checkiej, z.ostaje przecież napięta na najwyższy ton wysił
ku ducha dla walki z duszami
obywateli w celu odwrócenia
niestety, na
katastrofy
· Dwie

pierwsze

wystarczająco

Zdarzenia

•
•
• zw1erzen1a
1
1il1·

„.

f_„·

-,

·-:

Rozwo•

•

ZOOID

sprzed
pół

wieku
Niedaw.no znajomy przynió:>ł
mi niewielką broszurkę p.t. „Fra
ca społeczna a rzeczywistość gospodarcza", napisaną przez ;-ego
ojca w okresie międzywojennym.
Autor tego opracowania Włady
był współ·
sław Lewandowski
· pracownikie_m Stefana Starzyriskiego i odbitka stanowiła jeden
w wydawnictwie
z referatów
zbi.orowym redagowanym prz.e1
Adama Skwarczyńskiego - mię
dzywojennego publicysty i teoretyka myśli politycznej. Był to
co prawda polityk pr<1wicowy, ale
jego koncepcje wywarły duży
wplyw takiie na liberalrie odła
my sanacyjnego obozu.
Broszura ukazała sęi nakładem
Wydawnictwa „Droga" w roku
1933. Zdumiewa natomiast swola

ośmieszył

próżno".

Czytam broszurk~ · mądrego
działacza państwowego sprzed
i doprawdy nie
pół wieku
wiem czy skazani jesteśmy
przez los na ciągłe wyrzekania
na nasze wady ...:. czy jest to
nieodłączny element naszej historii, ·od ktirego naprawdę
nie ma ucd<eczki?

JERZY
WILMAŃSKI

li

aktualnością.

Władysław

Lewandowski tak
wady st-0
określa strukt·uralne
sunków pracy: „Nie ma kraju
w Europie. w którym by na kilkusetletni proces chylenia się ku
upadkowi państwa, społeczeń
stwo patrzyło z tak niezmąco
nym spokojem bezmyślności. NiF
możemy dziś uciekać od spojrzenia w złą przeszłość, jak nie
możemy się łudzić
wpadać w nastrój

złudzeniami

·nieuzasadnionego optymizmu. Wady struktu1·a·lne naszego zbiorowego życia,
wady nasz.ej psychiki musimy 1
całą jaskrawością wydobyć.; niew
nawiść do nich pomoże nam
szukaniu lepszych dróg".
Przywołuje także Lewandowski
'glośną „Legendę Młodej P-0lsk1"
5tanisława Brzozowskiego pisząc
o tym, że u nas typem społecz ·
nym jest indywidualista, co pri0
wadzi do przerostu indywidualizmu. do permanentnego zajmowania się uczuciami i wrażeniamł
jednostki. a nie potrzebami zbio·
rowości. „Tu tkwi niebPrnieczeń

Spacer
po

sklepach
Najczęściej

gubię

długopisy,

ale i inne drobiazgi dość czę
stw.o i tnP''('\rl;'1 ri~~7PP'" q„„,..vz
sto znikają mi w niewytłuma
,pfa:zE' Lewandowski.
m;
czalny sposób. Od kilku mieikarv7.ml Ni,, ma
Mói bożt>
do rzeczy zagrożonych
sięcy
we
słowa
tego zapomnianego
takim zniknięciem doszły karwspółczesnych slown'kach wyraKupiłam
_tki zaopatrzeniowe.
zów obcych - znaleźć je dopie:o można w starym słowiku Ar- - specjalny portfelik, trzymany
zawsze w oddzielnej kieszeni
eta z lat dwudziestych.
torby, ale to nie uwalnia od
Ikaryzm czyli niedościgłe maniepokoju, że któregoś dnia
rzenia. Czyż nie mamy tego i
ja i moja rodzina przez cały
dziś aż nadto?
będziemy
miesiąc pozbawieni
W ostatnim tylkio dziesięciole
cukru, masła, mydła, itd. Najciu mieliśmy - jako społeczeri·
rozsądniejszym wyjśdem wystwo - trzy propozycje tego tydało mi się więc wykupywanie
pu, od trzech całkowicie różn'ią
po
przydziałów natychmiast
ekip „przywódców
cych się
pierwszym. Tak też robię i sysdusz".
tem ten ma co najmniej dwie
' Pierwszą propozycją była prozalety: nie obawiam się o zgu„Drugiej
zbudowania
pozycja
bienie kartek, a ponadto po
Polski" lansowana przez człowie
dwóch dniach pośw_ięconych na
ka, który nie wiedział. albo nie
stanie w kolejce i dźwiganie
chciał wiedzieć. o tym, że JUŻ
ta p,ierwsza się kruszy. związy
ciężkich siatek (tyle bowiem
wana .gwałtownie i rozpaczliwie
zajmuje zwykle realizacja bopętlą kredytów nie do spłacenia.
nów) do końca mieśiąca mam
propozycja sygnowana
Była to
względny spokój. Kupuję już
biało-czerwoną flagą.
tylko chleb, ser i inne łatwo
Drugą propozycja była pr.opoPonieważ
dostępne produkty,
zycja zbudowania .,Drugiej Jajednak, jak wiele kobiet luponii" lansowana orz.ei człowie
bię odwiedzać sklepy, nawet te
ka. który nie wiedział. lub ni{'
zaglądam
ubogie, kryzysowe,
chciał wiedzieć 1 jakiej to prado nich 1 nieraz przypadkiem
cowitości bierZP sie iapoński doudaje mi się nabyć smietanę,
brobyt. gdy u nas oustosHłY
skarpetki, bądź· inne dobro, w
oółki sklepowe po kai.dym <;traiposzukiwa.niu któreg-0 bardziej
kowym wstrząsie. a było ich za
gospodarne osoby przemierza- a
kadencji wizjonera parę
ją długie trasy i tracą wiele
tvsięcy Róv<;może paręnaście czasu oczekując przed sklepem
sygnowami
propozycja
.i
nież i '•
na dostawę towaru. Przy okabyła biało-czerwoną flagą.
zji przyglądam się, jak pracuj.ę
Trzecią proi:>ozycję otrzymahS·
handel. Nie zawsze jest to
my niedawno 7 Monachium n'l
praca bez zarzutu, podobnie
falach „Wolnej Europy" od cz.ło·
wieka. który wyjątkowo dobr•.c · jak nie zawsze zasługują na
pochwałę cz.y choćby współwie iak do reszty rozwalić PolI
czucie - klienci.
ske . .Test to prnpo7.yrja >:bur'fowaW dużym sklepie ogólnosponia .Drnl!iei pndziemnPi Polskr'.
żywczym. około godz. 16, dwa
czyli w efekcie iest to propow·
stoiska nieczynne, choć towar
cja niebudowania n•nego, niena półkach jest. Przy trzecim,
robienia niczego; poz.a rozbijasporo
mięsno-wędliniarskim,
niem tego co jeszcze z.ostało. Ta
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Judzi i... nw::intura. Zirytowany
sprzedawca gromkim głosem,
w.-ipieraj<\C się niewybrednymi
epitetami, tłumaczy klientom,
że szybciej sprzedawać nie może, i tak robi łaskę stercząc już
Dlaczego
10 godzin za ladą.
musi sam męczyć się aż tak
długo, dlaczego nieczynne są
stoiska obok? Wyjaśnienie okazuje się proste: część personelu oddelegowano do obsługi
kiermaszu z okazji Dnia Dziecka.
Drugi duży . sklep w tym samym osiedlu przez cały dzień
zamknięty. Jak informuje kartka: „Z powodu wyjazdu załogi
na kiermasz". I słusznie. Wszystko dla naszych milusińskich,
a jak mama nie kupiła soli,
niech się przejedz.ie do śród
mieścia, albo na kiermasz.
Czy stać nas teraz na prawdziwe kiermasze, z odpowiednią reliJ.amą, wystrojem i innymi, nie tyljw· handlowymi
atrakcjami? Chyba nie. I zresztą kiermasze nie są już tak
barwne i wesołe jak kiedyś
za cz.asów prosperity. Prawda,
że korzystając z atmosfery festynu, jaka towarzyszyła takim imprez.om, handel pozbywał się wielu zapasów, niekoniecznie atrakcyjnych towarów,
dając na okr•&sę kilka kołoro
wych telewizorów i zabawek
z importu. Teraz jednak poz.bywać się nie ma czego i s
prawdziwego kiermasz.u pozostała przeważnie tylko nazwa.
Taki smutny widok oglądałam
z własnego okna p,:zez. dwa
dni. Pod kolorową tablicą z
napisem „Kiermasz słodyczy"
jeden stół-straganik, za
stał
nim dwie spocone i ledwo :tywe od upału dziewczyny wlewały do torebek po pół kilograma roztopionych · na słoń
cu czekoladek (bez kartek),
odliczały po kilka lizaków. Kolejka pęczniała. Ponad godzinne oczekiwanie w temperaturze
przekraczającej 30 .stopni nie
odstraszało babć-staruszek ani
młodych mam, pchających wózki. Protestowały tylko znudzone i przegrzane dzieci, dla których właśnie ten niby-kiermasz
urządzono. Dzieci nie lubią ko:J.ejek, a czy lubią je dorośli?
Zadając takie pytanie można
narazić się na wymowny gest
stukania palcem w cz.<:>ło. Trudno lubić coś, co stanowi jedną
z najgorszych uciążliwości codziennego życia. Tymczasem
nie brak osób, które, choć nie
przyznają się do tego, zdają
się cenić taki właśnie sposób
Widzę ich
spędzania cza&u.
zwłaszcza w domach towarowych, m.in. w Centralu. Przychodzą przed otwarciem. Koło
południa, już obładowani paczkami, koczują na ławeczkach,
jedzą wyciągnięte z toreb kanapki, popijają herbatę z. terNa
mosów. Na co czekają?
potrzebne
obojętne:
„coś" czy nie. Nagle ktoś rzuca hasło: na kosmetyczne przywieź
li towar. Znikają w torbach
kanapki, znika ociężałość, bły
skawicznie :formuje się kolejka. Ekspedientki wyciągają z
kartonowych pudeł szampony.
„Po dwa dawać, sprawiedliwie"
- zarządza bardziej przedsię
biorcza klientka. Druga kolejka tworzy się przy kasie. Z
wydobywa
tłumu, co ' chwila,
z miną zwycięzcy,
sfę ktoś
trzymając dwie butelki... Taki
sam szampon można , kupić w
małym sklepie obok lub kiosku „Ruchu", bez kolejki„ Ale
to już nie będzie zdobycz. Ileż
radości stracą niektórzy z nas,
gdy wreszcie wydobędzieil'.y
ale czy WYJsię z kryzysu dziemy z niego kochając kolejki?

AGATA

•

ku. Przedmioty służące rozn-wce. rela kso·wi. Przedmioty
o walorach estetycznych, dzieła sztuki i nie·sztuki. G.roma·
kolekcj10
najd·ziwnjejsze
dzą
zidiumiewających
najbardziej
rz~czy„.

Jedne ułatiwiaj~ (l•u'b u!trud·
Inne uprzyjem·
nia.ją) żyde.
niają je, u1p.iększają. J esZioze Lnne są wyira17.em pozyicji, prestiżu <jak na przyikład ,;przodek" na ścianie lub w niektórych częściach ś.wia.ta - samood dawien
Człowiek
ohód).
dawna gromadID! pr:zedmi.o<ty
które były symptomem jego
bogactwa,
potrzeb, · amlbdicj1i,
Wśród ty•ch
lub„. pró.7.ności.
wszystkich riz.e~zy, nde1Poślednie
miej1Sce zajmowała. i :rJa..jmuje
pa ml ą ·tka.

albo
ohydek
niepamiętnych
od
Lud·zie
, czasów gromadzą r6żne r.z.eczy.
Przedmioty cod.z iennego użyt-

własna niemoon<iść?

Mnie tam Kaczoir nie rprzeSllkacLza.

by w przybliżeniu dociec, jaki
tekst i w jakim języku się śpie
wa, zaś „komunikat artystyczny" w tańcu przekazywany jest
poza sferą języka.
Wiem wprawdzie, iż póki co
przysparzam sobie tym wyz.nanlem licznych wrogów, poczynając od kolefanki żurnalistki,
artystach ·
a na śpie , 1 ających
jednak
już
k011cząc, kiedy
wszyscy zostaną wyeksportowani (bo koleżankę wyeksportowałbym również) i zaczną pła
a
wić się w tym zachodnim,
może nawet arabskim dobrobyo
cie, z pewnością zmienią
mllie zdanie, zaczną przysyłać
paczki i' qziękczyinne widoków-

ki ..•

Kamień

z A'kropoaiu. Ramka
Wlieża Eiffle z
Pairyiża jaiko prJZyds.k do papieru. Główika Nclretete z. Eg,iiptiu albo głÓIWlka miesz-cza:nina z
Krakowa. Budda z nLbymosią
d21u aJbo z par.celany, sZiklainika
do W10dy z Kiry1nky, dł:uigoipi.s
z karyikaiiulrą De Gaiuille'a albo
panienka.mi oo są bairdii..iej l·ub
mniej gołe.~

2.

z Zailmpaarego,

Gcfai.e ktoś jed!Zie, do Londynu, ·do Ko'l;usz.ek, do Pairyża,
do Sz.cz.aiw:n.ky tam kupuje sobie, iirmym pamiątkę.„ Na całyun świecie jest to wieliki biznes. Grube pieniąid2:e. Niezliczone ilood wwrów, pom:rsłów,
l'Il'wencj.i, wy-obraini, dowcipu
(cza.sami dość d:z.iJWaciz.nego, ja•k
ma.szka.r01ny z Kaitedry
owe
Notre Dame, . M6re oglądałem
w Pall'yżu_ z o.giromny1mi do.-obionymi :f'3/lłusaiml., czy bruwa1rskie kiu;f~e dQ piiwa w kisz.tał
oie... gO!łycth tył!ków i nom~ków
- leaz oo kira.j to i inny obyczaj i inne PQ•CJZJUde humo!f1u).
Niek.tóre z pa.mi.ąrte•k są rzeczywiście łaidlne, uiroicze. Ln.ne ohydne, wu[g.al!'ne, tandetne.„ Dr.ogie f taini.e. Na różne kieszenie
i różne gusta. Coś uipaimdęotnia
ją,
są

o

przypominają,
wy·razem mody alho czyje.jś
k.i>mś pamięd.
ooś

komuś

U !!'las też m-01żna naibyć 11ub
(na pr1zyik<ład z oka•zji
kuTISl:lkonfereinic.jd albo
wj,zy>ty u dy:reldma) rna.jrr-Ożniej
s.ze pamiąifJki. Lecz u nas pamią>tka to nie tylk-0 paimią.tka,
taiki sobie nioora.sobllwy przedP a m i ą t k a u na·s
miocik.
- to p.robl em!
dostać
jakiejś

Dużo

z tnk·h jest brzydkich.
po prostu nijaka.
Czaisami trafi się wyjątkO<Wa
ohyda. Wystaircizy z.aj;rzęć do
Cepelii, do sklepów z. 1001-.drroblazgami, l!la stragamy ta.rg.OIWe.
Estetom włio·s się jeży! Ą luidz.ie
k.urpują. Prod>U1ceinc1 li. hallldaa(Ja sam
rze są zadOWIOleni.
mam koJ.ekcję „durpaig" z Zakopanego i mUJs•zedek rpla1>tykowyioh ze rzlotym nl!IPi.sem „morze nasze morze". A C'O!).
więk&z.<JŚĆ -

ja.k po·wiedziałem Ale
estetom włos s.ię jeży i co jakiś caas naw<Jłują do świętej
ku'ucjaty przeciW1ko porcelanowym zajączkom i plastykowym
Bo niby rz.ec,z się
Kaczorom.
straszma - na•rodowi
dzieje
gust się paC"zy. Paitrzcie pań
s<two l Guist się paczy„.
Dziwne., :te owe głosy wy.r afinowanych koneserów podnosizą się w kira.}u, gd1zie do tej
pory nie pos1ta.wiOll10 na od1p owiednim po.ziomie wychowania
estetycznego w sz.kołaoh (o ile
Sam
ono tam w ogóle je1St).
Zlllam wypaidek, jaik pan.i nauczy;oiel.ka pokazywała d•z.ieciom
w klasie reiprodUJkcję G·uerni1kd
i Gruł!<wa1du i mówiła, jakie
jedd'lo jest brJZyidikie, a dru:gle
ślkzne i jak ŻY'W!e •••
gdzlie wzomdcliwo
brakitowaine byro
jak p.ią.te koło u woz.iu, a ootaitni<J w ogóle z.o•S>tało 1.lll'Wane f
wy;rz,ucone do rrowu przy tej
naszej drrodze do „!llOfWO.a zesno·W kiraj>u,

przemy,głowe

ści"a„

Kaczor

Można by też przyjrzeć się e's tetycznej str.onie przedmiotów
pr·o duk,owanych przez z.akła
dy pa1'lstwowe„.
Na koniec nmżna by za<lać
pytanie: kogo boli, że s.pełnia
jąc społeczme za.po.trzebo1wainie,
ozyUi wypełnia.jąic lukę w podaży, ktoś za•rabia pienią.dize, żyje
z tego, utrzymuje rodzinę, pracowników? Kontrole nad wytwórcami KaczoTów pełni urząd
A zatem d!I'odrzy
finansowy.
Może
es;teci - co w.a.s boli?

W kraju, g:dzie c-0 l!'•uisz organiz.oiwane są jaki'eś kOITTikunsy
(dila prnfosjonallstów i nieipTofesjonal:i.stów) na pamiąvki regionalm:? i og.ólnonarodowe. I
gdzie wszełiki ślad po plonaic'h
owyicih konlrnrnów g,inie beZPOWlI'otnie. -Plastyikowy Kacz.o.r,
laska „z. gór", wa,z.oni1k z birą
zową polewą, wycinallla z. dykty ramka na zdijęde w o.sty są
Jesz.cze zenie do przebida.
staiw ły·żek drewnianych z wypalonym napisem „Pamiątka z
!'Jodzi" - też chodzi.
Osoibiście

uważam,

że młode

pokolenie na.leży n a u czy ć
odrómiae „ła.dine" od „brz.y<lkiego", ale w spo1sób nieco inpani
ny, ni,ż owa cy•to.waina
na.uczyde1ka.

tet

stwor.zyć i konkuMożna
Kaczorowi i Psuz.óke
rencję
Można też dać ludziom
Mai.
spokój i jak chcą Kaczora, to
niech go sobie kupują„.

Esteci niech ku.pują cepeliovyskie la·l ki (<i ile je dostaną).

Zamienienie kwietnika

na

na
Wolności
łódzkim placu
kompl~ks reprezentacyjnych oteż
gródków działkowych wydaje mi się pomysłem wcale
na czasie. Lic2me slużby opłaca
ne z kasy miasta sadzą tu .co

Spojrzenie

znad
szachownicy

Wnika~
DU

pomy-

prawda z umiarkowanym zapałem kwiatki, o ileż żwawiej
- nadto całkiem za darmo działko
krzątaliby się jednak
wicze otaczając pomnik naczelnika wieńcem starannie pieloz pietruszką,
nych grządek
1
marchewką, a może nawet
·
smakowitymi truskaiwkami.
Przy lokaliŻacji się nie upie·
ram, zgodziłbym się 1 na inzresztą
ną, Lódź wszelako ..:...
donie jedna Lódź tyl!ko prawdy wielkim głosem wola o ·
tyle,
działki, a przybywa ich
co kot napłakał, choć wszyscy
niby są sprawie przychylni. I
gdyby - w co nie wierzę niepow.ażnym
stety - tym mało
arcyfelietonem dałoby się
poważną sprawę działek załat
wić, bylbym gotów zainicjować
zbiórkę pieniężną na gustowny
pomniczek dla odnośnego decy~
denta. Wszakoż, przypomi'napt,

nie o decyzje tu chodzi, bo te
dawno już zapadły, lecz o ich
realizację.

słów
•

c1qg

dalszy
Ponieważ jestem człowiekiem
kompromisowym, pogodnym i
mało wymagającym, nie żądam
Nabywców
od Prześwietnych
(nabywca - w odróżnieniu od
facetów, którzy pismo otrzymuczło
to dziś
ją z.a darmo wiek gorąco pożądany, dlatego
traktujemy Go z szacunkiem i
piszemy z samych Dużych Liter) aby moich tekstów uczyli
się na pamięć, bądź nawet w
ogóle je czytali. Gdyby jednak
komuś przyszła taka chętka, dla
ułatwienia lektury czuję się w
obwiązku streścić felietonik pouża.lałem
przedni, w którym
posię łzawo, iż liczne moje
szczodrą
mysły i koncepta rozrzucane garścią - nie spotykają si~ niestety z ' życzliwym
przyjęciem. A chciałbym przeniby wymyślony przez
cież z
Gałczyńskiego Warcabow!cz
książką „Wulkan Pomysłów dla
Azji i Europy Pols·kiej Publiczności zamiast Kwiatów Ofiarowany" - być choć w czymkolwiek pożyteczny wspólczesnym.

•

1.

tych
To prawda - c-0 na
fama.eh wypaiplała jedna z koże usiłowałem dociec,
leźanek Bońków,
ilu trzeba sprzedać
iżby raz na zawsze zlikwidować
zadłużenie.
nasze zagraniczne
Prawdą jest jednak również, co
oważ koleżanka usiłowała zachachmęcić, że to ja także wywyeksstąpiłem z projektem
portowania jednego z łódzkich
teatrów, a choć zadbałem oczywiście o niezbędną przy poważ
handlowych
nych operacjach
nawet
tajemniczość, podałem
pewne parametry. Otóż powinien być to teatr możliwie duży (aby dużo za niego dostać),
o możliW!ie pokaźnym deficycie
(aby poczynlć równe deficytowi
oszczędności). nadto -·- !(dyby się
śpiewający i tańczący
dało rzadko możemy bowiem choć-

3.

działki,
Upomniałem się o
choć się na tych sprawach nie

znam, bezspornym ekspertem
jest tu całkiem inny Jerzy P:,
też dziennikarz, którego darmo
błagam wszelako o artykuł, czy
nawet cykl artykułów na ten.
temat. Zanim się Jerzy namyśli
i zanim dz.iałki wyrosną, może
inną
zająć
my się wszakże
„Odglo·
śmiałą operacją. Otóż
sy" - jak pisałem przed tyw
godniem - mieszczą się
czterech pokojach z kuchnią i
fotograficzną
zamienioną na
Przepisy
łazienką.
ciemnię
zmieniły się ostatnio wprawdzie
na niekorzyść, można je jednak
zapewne jakoś sprytnie obejść,
wytworny lokal podnająć - za
pismo
dewizy najlepiej - a
zacząć redagować na korytarzu
zaprzyja~nionego „Głosu" albo
i w m-0ii:n mieszkaniu prywat•
'
nym.
Uzy~'lmne ~rodki lokujemy w
pierwszym z brzegu interesie (jaokieś znaczki, wyikałaczki dziennikarzy
bojętne) i tak z
siię z. wolna w
prz.eobraża.my
pomijając
co
prywaciarzy,
wszystko inne jest dużo bardziej
interes
opłacalne. Rozkręcając
nie mamy już wprawdzie czasu
na zajmowa!łie się tygodnikiem,
ale mamy forsę, więc wynajmujemy tak 7JWamych „murzy.
nów", płacimy im godnie, przeto i pismo - w przeciwień
stwie do stanu obecnego - zaczyna uroczo rozkwitać.
Przez cały czas ocieramy się
co prawda o kryminał, ale i to
nam nie straszne, historia literatury notuje bowiem przypadki (markiz de Sade - na przyklad) gdy · w kryminale piśy
wand rzeczy wcale potem głoś
ne. Innymi słowy perspektywy
są świetne, gdy jednak mówię:
przekowyeksportować teatr,
pać plac Wolności, podnająć lokal, otworzyć biznes - ciągle
słyszę „nie", „nie" i „nie:'. '1'.ą
drogą, kotki, to my nigdzie '.11~
JUZ
dojdziemy, mógłbym
jako milioner - leżeć na tapczanie wachlowany przez huryprzy
sy a tymczasem siedzę
bi~rku i piszę byle jaki felieton. A zorientowawszy się, że
nie ma on żadnego związku z
szachami dopisuję te oto slo•
wa: najlepszy polski szachi~ta,
wielokrotny olimpijczyk Ru~m
stein, dokonał żywota w szp1t~
lu dla obłąkanych. Co i mme
pewno czeka.

JERZY P,
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do bramkarza pe>1~e „trzech tricków". · Pozostał za to precedens
Stopy, i.godnie z rygorem, trzymają 1ię ziemi, ałe tułów, głowa i rę
ce markują lekki skłon w prawo.
Strzelec ulega w.gestii 1 wali oci.ywiście w przeciwny róg, ale
tam czekają Już na piłkę mocairne, triumfalnie wyciągnięte pię
ści. Nie wiem, czy Jesz.cze rok temu był na świecie gracz., który
ustawiłby piłlkę na wapnie, jedenaście metrów przed Tomasz.ev.i1kim, a potem wziął rozbieg I z.bliiył się do niej bez trucizny
,;wątpienia w sercu. A więc to, czego Tomaszewski dokonał na
mtstrzostwach monachijskich, nie prz.estalo procentować. Siad
poz.ostał w psychice wszystkk:h żyjących piłk<Hzy.
Był również epizod w polu . Tc.maszewski wybiegł na jakie~
nesnaście--osiemnaście metrów z bramki i odbił nadlatującą
bcmbę iłową, wprost sprzed czoła atakujący-ch przeciw.n ~ków.
Czy to rów1me:i: była nonszalancja?
Przeczy.
- Nie pamiętam z kim wtedy graliśmy, Brazyl!ą cz.:v Wę
grami. Wybiegłem, żeby uprzedzić napastnika, k1t6Ty szedł jak
pocdsik z.a piłką, która c•iążyła ku ziemi, tak że miał sz.a.nsę
uderzyć z woleja, albo z pie!l"'WsZ1ego kozła. Z drugiej strony,
bły.skaw!czna decyzja. Gdybym za linią pola karnego dotktnął
piłki ręką, z.łaipał ją l>Ub wypiąstkował, sędzia musiałby podyktować woJnego, a przy tej klas•ie przed'Wlllika rzUJt wolny z. sze&nastu metrów zawsze cuchnie bra.mką.
- Porozmawiajmy o Beer,s.chot, wie pan: o tym hnkejow~· m
incydencie, który pokazywany był przez wszystkie stacje telewizyjne w Europie i świecie.
- Ch<ee pan zobaczy~ to od poeozątku? Dokładnie?
- Z przyjemnośc-ią.
Tomaszewski włącza magnetowid. Widać jut na ekranie v.ielką, powięlcszoną twarz. mojego goopodar:z.a, a. na jej tle skromną
sylwetkę frankojęzycznego spikera. Nagle wchodzi maleńka Ew·a ,
•Zll nią pies, zaczynają z lekka protestować, że co to? Jakieś
tarty? Nie lepsza byłaby baijka? Wdadomo. Nikt tak bajek nie
lubi, jak dzieci i psy. Alt poc.zekaj, Ewa. Poczekaj. Tata mus'
c~ painu pokaza~.
- O, wddz.i pan? Najpierw mnie &trzelono bramk~.
Lubański w takiej sytuacji! zdobył nagrodę Fair Play, prze·
akalrując po pr-ostu nad duńskim bramkarzem. Ale ten gość z
RWDM Molenbeck nie był Lubańs.jdm. Poszedł z.a piłką jak mewa za błyskiem ryby i wykopał ją Tomaszewskiemu z. rąk. Sę·
dz!a po chwdlowym z.aiwahaniu wskazał na środek. Wtedy sie
zaczęło. Nie poszkodowany bramkarz, tylko jego koledzy z. Beers~hotu w:zięll sędziego w obroty. Najpierw poszturchiwali g<J
i lżyH, potem któryś, nie panując nad nerwami, przyłożył mu
w plecy. Wówczas wkroczył sam Tomaszewskit I zachował sie
ta1k, jak tyczą sobie tego w szkolnych czytankach. Zaczął uspokajać kolegów, byle tylko sędzia nie p['·zerwał mec:Z1u. Ci•s za, panowie! GTamy, panowie! Do koń<ea jeszcze daleko! Prawa, zahaczona ko't'kiem ręka, k'l'wawi w zg·ięcirU. Do dzisiaj nosi bliznę
Na pamiątJkę i to piękną pamią1tkę, bo potem, na sekundy przed
koń<eem, byt ten róg, a właś-clwie dwa rogi, jeden po drugim
M&\V'i:
- Moja bramka była pusta, a my wszy·scy, dwudz.ies.tu dwóch
pod tą drugą. Teraz, niech pan patrzy!
Wyske.kuje do piłki i przykłada głową. ktoś tam jesz.cze dobija po drodze i jest 1:1. Beerschot przeżywa swój orgazm reclości. Tomas-z:ewskl u~eJka jak kiedyś Pele · przed entuzjastami
Oosmosu. Dopędzają go. Po to chyba, :!eby podrzucić do l(óry,
ale kto tam dźwignie Tomaszewskiego! To on ich dźwdga. Hop!
pierwszego na prawej r~. Hop! drugiego na lewej. Tr:z.ecd. rzuca
mu się na siz:yję, takie oczywiście z zadartymi nogami. Jest
jeszcze C'ZIWa'!'ty, który pT1zeważa sri:alę, atakując jaikoś tak dz.~w
ir:le, z boku. TomQ.szewsild sooi jeszc.ze przez. moment niby ta
wleJo.głowa, g!l"eoka plątanina ciał owinięta spiralą py.tona, po
czym waH się na murawę.
Rachuję: 4 x 80 czyli 320 k11og'l'amów. Powin1t1i prz;."z.nać mu
r.aoemie złoty medal. Za co? Za rek~d świata w podnosze:tii-u
eiężarów. Przecie!± więcej dźwignął niż ten Ruskrl
Hucz,ał() w środkach masowego przekazu. -Pięciu belgijskich
bramkarzy próbowało skopiować ma.newr Tomaszewskiel(l'l. Przebąkiwan<:J o z.mianie piłkarskkh przepl~&\v. Co zrobić z ko;;z;u!kami naleńc'z.ych bramkarzy, tak, aby ich ·barwa nie wpro\>.·ad:z.ała
w błąd • .przeclwnik6w?

Doknnrzenie
~e .~trons 1

3
Cią~nę .tuż trzeciego scotcha. P:Ljemy w kieliszkach, straight.
Nagle zdaję sobie sprawę. te przed Tomaszev.•skim stoi ciągle
ten sam, pi~rws.z.y i jedyny jak dotąd, kieliszek. Wówczas myślę: stop. braoie, bo się przerzucisz. On umie pić, ty nie umiesz.
Wielu 21l'esz.tą faceitów niie umie, żeby już nie wspomnieć pił
karzy.
I podnoszę ten temat.
Tomaszewski:
- Po Wembley, kiedy byłem w kadrze i chodziłem z Górmm na przyjęcia, 1'rener wiedział, że zawsze może wypić przy
mnie kieliiiszek. l że ja te:t mogę, cz.a.sami nawet dwa. Miał te
pewno·ść, że j<a pewnych gll'anic nie przekroczę, nie spoufalę się.
nie rozhulam, nie zaniedbam treningu, nie zacznę wygadywać
głua:>s.tw.

- Al'kohol rz.kodzi?
- Nawet ba'!"di:z.o. Papierosy z.reszta teł.
Wydmuchruje kłąb d)'mu. Kiedyś palił Zefiry, teraz Dunhlle.
Mentolowe oczywiście.
- Miał pan w kontaktach z z.a·wodowymi klubami klauz.ule
odnośn ·ie papierosów?
- Nie. Po pr<:Jstu podpi1sujac kontrakty - paliłem.
- Chcfałbym nucić teraz kilka pyitań z różnych stron.
- Proszę.
- Jest pański odciec kibicem sportowym?
- Ojdec z.mad przed rokiem.
._ Przepra..szam.
- „,f nie był k·ibicem.,
._ Ale doceniał pana?
- Od Jn()menitu, kiedy przy-szło pod dom rodzi.ców we Wrocławdu kilkiuset studentów i zaczęło skandować moje nazwisko.
Ojoiec .m-ozumiał wtedy, że pił!ol to niie tylko pilka.
- Było to po meczu na Wembley?

-

Tak

- Po największym wydarzeniu w pańslciej karierze?
- Nie. Sukcesy rodzą się zwykle z porażek . Naj...vię~szym
wydarzeniem w moim życiu było 1:3 z Niemiecką Republiką Fed5ralną. Stałem się wówczas wiielkim negatywnym bohaterem
PolakÓ'\v. Skreślooo mnie. A ja pomyślałem: żebym miał g.ryźć
ziemię i pluć kirwią, \Vll"Ócę jeszcze do reprezentacji, choćby tyl•
ko na jeden mec~
- I wrócił pan?
- Jaik pe.nu wiadomo.
- A matka?
- Co: matka?
- W jaki sposób panu kibicuje?
- Matka po·dc:z.as wszystkich moich ważnych meczów b y ła
z.a.wsze w kościele i modliła się .
Pauz.a
- Czegoś żal - mówię.
- Czego?
- Że pan już nie gra.
- Nie wyglądam chyba na człowieka cierpiącego?
- Ach nie, skąd. Zastanawiam się tylko, kiedy to wszyst'·"'
pęikło . .
- Z reprezentacją?
- Taik.
- Mogę pa.n u 'powiedzieć ... Przed rew-anżowym meczem z NRD
otrzymq.łem wiadomość od polskie11.o konsula w Madrycie. że
mam się stawdć na zgrupowanie w kraju. Zapytałem nazajutrz·
- Paruie konsulu. ale jadę po to, żeby grać. czy żeb y siedzie(
na ławc-e? - Usłyszałem: - Z tego. co wiem . żeby e; r ać. Mój kontrakt z Herculesem Alicante nie uwzl(!(,'dnial rn"1 lnień
na mecze w reprezentacji Polski. ale załatwiłem tn j<i k" ś P rzebrnąłem przez całą Euro'J'ę, zja,V'iłem się w Wa r~ za w ie i na tychmiast zrozumiałem, że nie zagram. Powiedział mi o tym naj-
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• 'nstaneja ostatnia

To s ews

1,

ANDRZE-J MAKOWIECKI
- Na...,•et. W innych dziedzinach sportu można opanować do
pariekcji stałe fragmenty gry, w piłce można najwyżej do tego
cą.żyć. zawsze bez skutku. Wielkość piłki polega właśnie na tym,
że jest tak straszliwie niedoskonała. Powtarzam: jest nieporównywalna.
- Nawe•t do sztuki?
- Nawet. W sztuce także rządzą stałe frae;menty gry. Sc:enariusz został na.pisany. W piłce scenariusz pisze na gorąco dwudziestu dwóch zawodników. Piłka to "·ielka improwizacja.
- Tak jak jazz?
- Powied·:z.my.
- A więc istnieją jednak pewne analogie. Kiedyś widywało
się pana na koncertach jazzowych. Poddaje się pan?
- Sko.ro Slię ·pan upiera...
-' Kro wygrywa mecze: rzetelni wyrobnicy cz.y gwiazdy?
- Mecze wygrywają gwiazdy przy pomocy rzeteln~"<;l't wvrobników. Zespó1 pracuje na gwiaz.dę. która narzuca mu swój
sty·l. Jeśli Widzew grał tak jak gra, to nie dcięki trenerowi,
tylko dzię~i BońkO\\i, może mi pan wierzyć.
- Zgodziłb:v się pan z opinią, ze to B<miek właśnie jest najlepszym polskim piłkarzem wszechczasów?
- Bez wą,tpienia. Wprawdzie mamy t.u dl"! cz~·nienia z dyscypliną n<iewymierną, ale jeśli podsumować wszelkie Bońka osią
gnięcia i atuty.„
- No tak. A pan jest najlepsz~m polskim bramkarz.em
wsz.echcz.asów.
- Ja te1to nie po\\·iedziałem.
- Ma pan ambicje jako trener?
- Oczywiście.
- A ''rięe kiedyś będzie pan trenerem reprezentacji?
- Tee;o też nie powiedziałem.
- Sz~oda. Nareszcie miałb~·m rhody.
w~taję 1 zaczynam się żegnać. Zamówiłem się na g0dzine,
b<>z mala trzy.
minąb·
Czei!.oś i<l.1. mimo w~z.y~tk".l.
Aha, n·ie widziałem be7J!Xl~fredniej transmistt ?. Wemb\ey. ba
Słu
byłem wtedY w Azji. Wrócilem i mówię do ;ma)omego: cha.i. powiedz mi coś o tym meczu, jak to wszystko było i w
ogóle.
A <ln na to·
- Było jak zawi;ze, kiedy gram· na obcym b<">isk 1. Pl"rma·
nentne oblężenie Częst0chowy z księdzem Kordeckim w bramce.

bardzie·J kompetentny człowiek, a.cz.kolwiek nie trene·r. l\fimo
to pojechałem do Katowic i wziąłem udział w ostatnic-h przygofowaniach. Wiedziałem, te to jest moja ostatnia szansa, że
muszę wak.zyć do ostatniej chwiłi. tak, aby udowodnić swoja
formę. A byłem dobry, Władek Zmuda mówił, że lepszy niż
k1edykolwdek. Po meczu Alicante - Real w Madrycie zebrałem
doskonałą prasę. Nie na11)I'aszałem s'ię jednak. Nie mam ta1kiej
natury. Unikałem kontaktów z Piechniczkiem, żeby broń Boże
nie zdradzić urazy. Przed samym meczem w Lips.ku, k~edy nie
było już wąbpliwoścl, kito broni, podgrzałem Józka Młynairczy
ka i przekazałem kolegom wszy.stkie uwag.i na temat sędziego
his:z.pal'i.s.k.iego, który prowadziił spo•t kanie. Z wygra1J1ej i awansu
cieszyłem się jak inni. Ale na u.roc,zystym bankiecie, kiedy AnPrzyrzekam
toni Piechniczek wzniósł toast i oświadczył: wam, że wszyscy, cała siedemnas!Jka z Lipska, pojedziecie dCJ
Ja dziękuję, panie
wstałem i powie.działem: Bisz.pani! trenerze. Jeśli móg1bym o coś pro.sić, to chciałbym jesz.cze zagrać w Łodzi przeciwko Hiszpanii, żeby właśnie tam po:ż:egnac
się ostatecznie z repTezentacją.
- Była to decyzj-a nieodwołalna T
-Tak.
Mówi, te wz.rusizył się, kiedy publiczność na stadionie l..KS
Tomek wiróć, czeka Lódź! Wystąpił w tej samej
śpiewała: koszulce, w której prze!I wieli lat bronił tutejszych barw klubowyc:h.
Nie roznna wiamy więcej l1Jł ten temat. W ogóle, o wielu inn~'ch, interesują·cych spra'\\>ach też nie rozmawiamy, bo z.abrama
nam tego delikatność.
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Pytam:
- Zgadza ię pan, ~ piłka notna. jest w r6vn1ej mierze sportem, "tlO grą, a v,'ięc sumą przypadków?
- Z pewno&c·ią. Dlatego właśnie tak trudno przewidzieć tu
wyni.k. W każdym razie, znacznie wudniej niż w jakiej1kolwiek
innej ~vscyplinie sportu, gdzie nie ma tego nieustannego, cie·
lesn~ kontaktu z p.rzeciwnik1em, i gdzie gra się ręką, nie noinstrumentem mniej precy~yjnym, aczkolwiek Brazvlijgą czycy potrafią wiązać nimi krawaty.
- Kto z.a~a w hisz.pańskim finale?
- Brazylia przeciwko RFN, i przegra, albo Brazylia przeciwko
Hiszpanii. i w~·!!ra.
- Hiszpania byłaby wówczas w finale z wiadomy-eh powodów?
'
- Tak.
- Osobi~cie odebrałbym tytuł mistrzów Ś'\l.·iata wszystkim
drużynom, które zdobyły go na własnym bóisku. W osta•tm.ich
latach - Anglikom, Ni~com i Aa-gentyńczyrkom.
- Coś w tym jecst.
- Wrócrny jeszc~ze d<:J rutbologil. Piiłka to strategia f taktyka.
bank informa·cji, wy'W'iad, kontrwywiad, wielki biznes, jednym
fo.rma bezkrwawej woi•rty.
słowem:
- Raczej bitwy.
- Niech będzie. Piłka to równie~ ruchome widO'Wisko baletowe. Zgadza się pal\?
- Nie.
- Do czee;o by pan piłkę porównał?
- Do niczeJ?I), PiŁka jest nieporó>vnrwalna.
- Nawet. z innymi d·zied:z.inami sportu?
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*

*
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Pytanie zadaje CZŁOWIEK, KTÓRY POWSTRZYMAŁ A...~

GLIĘ.

Jak to się stało, ze jadę do Hiszpanii?
Sprawa załatwiona została w ostatniej chwili, w sytuacji na
pozór beznadziejnej. Moje asy: znajomość języka hiszpańskiego,
dotychczasowa publicystyka zagraniczna i twórczość o tematyce
sportowej. Cel: napisanie książki. którą wyda w trybie ekspresowym KA W oraz przekazanie relacji z Espana'82 „Odgłosom",
częściowo „na gorąco'', bo jak okaże się w kilka dni później,
przyz.nano mi czterysta minut bezpośredniej łączności telefonicznej z redakcją. Specjalny numer zarejestrowany przez Ministerstwo Łącz.n.nśc'i. zostanie wydziel<iny w kanałach międzynarod0wei komunikacji tPlefonic::nPj i p0dłacwny d0 maznF>tnfonu
Jeżeli nic nie na"·aJi (odpukać') za tydz.ień pierwsza kore;pondencja z ESPAKA'82!

MUNDIAL '82
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Ci wspaniali m9iez1ini
Postanowiłam być 111owoczesna.
ekspertów,
Wszyscy dziś mają
być i:orsza.
dlaczego ja mam
Jacek żemantowski ma w studio
dwóch świetnych fachowców: Ja·
na Tomaszewskiego i Kazimierza
Górskiego. Jan Tomaszewski zadziwia traf1\ością ocen. Kazimierz
Górski - wyrafinowaną dyplo·
macią. Jak ma o czymś pow1edzieć coś krytycznel(o, to będzie
tak długo owijał to w bawełnę,
przed telewizorami
że wszyscy
dawno już domyślili się o co mu
owija. Ale
jesz.cze
on
a
chodzi,
Andrzej Mako·
to nawet mile.
wiecki natomiast ma ood reką
Antoniel(o Piechniczka .
samego
może swoje opinie skonsultować
ze Zbigniewem Bońkiem albo z
Janem Ciszewskim. Ja, żeby utrzymać się w stylu, w v brałam
sobie zą ekspertów dw ie kobitki :
I .nie
Grażynę O. I Dorotę Ch.
zawiodłam się na n.ich.
Pi·e rwsza oochwaliła się swoim
znaiomvm. że bedzie moim kon·
sultantem w meczu„. Polska Belgia.
- Nie będziesz - pov;iedzieli
, znajom i.
- A właśnie, ie będę! - upie·
rafa ~ ie Graż:vna O.
- A właśnie , że nie! - upierali się znajomi.

właśnie,

że

tak! - tuo·
O.
- A właśnie, że nie, bo nie
ma takiego meczu!
- Ale może być!
że
myślałam.
Przez chw.Uę
przyGrażyna O. jasno widzi
szłość, ale po meczu Polska
Włochy mam niejakie wątpliwo·
ści. Chyba, że chłopcy się rozegrają, ale musza wtedy roznieść
a
po drodze Peru i Kamerun,
toć Włosi nie będa zasVPiali l!ru·
szek w oopiele. Póki co. obej·
rzymy sobie pojedynek Peru 7
Kamerunem. Też może być cie·
kawie.
Drugi mói ekspert. l(d:V sie po·
lączyłam z nim telefonicznie. oAle nuświadczył mi krótko: dy. Po co oni ganiaia oo tei murawie? Lepiej by poszli zwiedzać
Ale nasz Piechniczek
zabytki.
ładnie się pre~entuje na tle i:n·
nych trenerów!
Ręce mi opadły. Belgowie pokonufa bvłvch mistrzów świata.
Polacy zaledwie remisują. Nie ma
Jeszcze dobrego futbolu. ale iu7
są małe sensacie. Jan Cis1ewski
nie zawnrlzi - onow;ada to, co
a
chcia lbv w i ci7.;eĆ' na bo;sku.
nie to. co sic na nim dzieic. U
Hisrnanów z !Pc-hn ik..e nie ie<t
najlepiej, Jeszcze n-ie sł:i;ióz.ałam
-

A

nęła nogą Grażyna

tak skrzypiących i trzeszczących
mikrofonów i łączy. Na szczęście
TvP ma dyżurnego sprawozdaw·
Andrzeja Zydorowicza,
cę
który w każdej chwili jest goto·
wy opowiedzieć, co my widzimy
na ekranie. Wcale mu tych dyżurów nie zazdroszczę. Nadener·
wuje się tylko chłopina. a· wyga.
dać się nie może. Ale może po·
dyskutować z ,Janem T. i Kazi·
To leż jest plus.
mierzem G.
Natomiast. jak do tej pory, na i·
okazał
lepszym sprawozdawct1
sie - o dziwo - St.anislaw Paw·
liczak. Plus dla niego!
w czarną rozpacz.
Popadłam
To żaden
~a Belgów licz.vłam.
„czarny koii". to solidna druzvna.
solidny wicemistrz Europy, dobrze przygotowany do mistrzostw.
Ale nasi byli gorsi od Wlochów. Nie ma co tego ukrywać.
Na stadionie w Vigo wyszło jak
szydło z worka to, że nasi nie
zagrali od meczu z NRD żadnei?o
meczu międzvoań·
poważnego
Po orostu nie mieli
stwowego.
okazji sprawdzić siF>bie z dobrym
przeciwnikiem w svtuacii. która
sie liczv w skali m\crlivnarodo·
Taki mecz można nawet
we.i.
zremi~ować. można nawet nrze·
,l?rać. ale w orZ\'l!O!owaniach do
mistrzostw to się liczy. Bo sorawdza się drużyna, ujawn!aia sie

Tego
braki, niedostatki. błędy.
nie było. Nie czas żałować róż.
bo oto na boisko w Sevilli wybie.1?'11 już Brazy'liiczycy i druzy·
na ZSRR. Zaczęło się„.
To był oiękny mecz. To b~'la
inauiruracja mistrzostw! To było
to! Drużyna radziecka nie sprostała wprawdzie Brazylii. alf' dała
pokaz pięknej otwartej gry. Ich
blad polel(a na tym. że zbyt oóż·
do Hiszpanii i
no urniechali
chyb" dlatego siedli przed koń·
cem mf'czu.
'N przerwie tezo meczu ~i;r!osll
mi $i<; samozwańczy ekspert Jerzy P.
- Słll<'haj - oov.· iedział - "-i·
szachistów.
działem iui łysych
ale łysv bramkarz nie wróżv nic
dobrf'l:(O.
zadzwonił jeszcze
Po meczu
raz.
- Napisz - poradził ~ że kibice oow;nni dostać dodatkowy
orzvrlział nanierosów i nie martw
Oni
się że Polacv zremisowali.
nie mogl' inacrni. Przl"cież Pr> 1 ak
ies1 oaoidem we Włoszech. Sama rnzllm~f.'<z.
Rozomi.,.m. T ie~tem ciekawa.
nadeśle
co Andrzei Makowieckj
z Hiszoanii?
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