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Co ja wam będę opowiadał.
Kiedy w niedzielę, o dziewiątej
rano znalazłem się w Madrycie
i wys.zedłem 2 podziemi metra
na plac Puerta del So.I, uległem
temu samemu wzruszeniu, co
Hemingway, który po kilku latach
nieobecności
odwiedza
znowu swoje ukochane miasto.
Poznawali mnie wszyscy: pucybuci, kelne zy z okolicznych
barów I restauracji, hazardziści, którzy urzędują w naroż
nej bilardziami, sprzedawcy

biletów na futbol i corridę,
uliczni muzykanci, sprzedawcy
znaczków, żebracy, ba, nawet
hostalero, u którego kiedyś
mieszkałein.
.
f
Otwonył drzwi, postawił oczy
w slup i powiedział gł-OŚno,
wyraź.nie:

-

Hola, Makowiecki!

Wpadłem w jego
ramiona,
myśląc jednocześnie: ejże, abyl
tylko nie zdarł ze mnie skóry.
I mówię:

- Me alegro! Como esta1?
- Bien. Y tu?
- Un pocito cansado. Tienl!!1
una habitacion, p&o... que no
sea demasiado cara?
Na twarzy gościa odbija się
zakłopotanie:
no tak, znowu
ta sama historia„. Przyjech'łł
nasz kochany Makowiecki, tyle
tylko, że jak z;wykle z marnym
groszem i szuka pokoju za pół
ceny.
- Sam jesteś?
- Z kolegą.
- I gdzie ten kolega?
- Czeka z tobołem na Galerias Preciados.
- No to dawaj go tu! Aha,
ze śniadaniem chcesz pokój?
-Ta.k.
- I z prysznicem?
- Oczywiście.
- No to będziesz musiał zapłacić„. wymienia cenę.
Zbijam dla zasady dwieście.
I ruszam na Galerias Preciados po to moje pięćdziesięcio
pięcioletnie dziecko. które jeszcze nie jadło śniadanka, trzeba będzie
załatwić
mu papu,
a potem jesz.cze rrobić
mu
prasówikę,

Pytał!: rzeCzywlłcie jest wiele i 8' bardzo różne. Poczyna iąc od
personall\yeh';: ',.cttaeZfOI' Jot um:edl, przecież to !obu.z, dt~cze
mnie tam nie ma; a ;a,m. przecież anioł?" - a skończywszy
na najbardziej istotnych, bo dotyczącyc~ samego s~nsu ruc·~U.
Spróbujmy ;może zairej~strować te pytama, a następnie odpow~edzieć na niektóre.
- Kto z k1m ma się porozumiewać i w jakim celu?
- Dlaczego to · jest ruch, a nie front porozumienia?
- O jakie odrodzenie ·narodowe chodzi?
- Jest .to .ruch ogóln9narodowy, a więc ponadklasowy,
zacho~je ón charakter klasowy?
- Jaki jest· stosunek patriotycznego ruchu odrodzenia narodowego do obywatelskich komitetów ocalenia narodowego
FJN?
.
- Co
są nadrzędne racje?
- Jakie jest miejsce PZPR i innych stronnictw politycznych,
ugrupowań' śpołecznych w patriotycznym ruchu o.drodzenia narodowego? ·
·"
- Jak .w PRON ·bęc$zie r.ealizowana przewodnia rola partii?
- Czy to nie jest ~aktyczny wybieg komunistów?
- Czy. to ma być porozumienie · formalne i czy nie grozi mu
przeistoczenie się w instytucję bez rzeczywistego ruchu?
/
- Czy rzecżywiście musimy się odradzać?
Takich pytań może. być jeszcze więcej. Nie ma powodu mnr~~
7.yć ich. Myślę, te :tl!!, które. wymieniłem dotyczą główny<;h wątpl!
wości · i niefutwo będzie na nie odpowiedzieć. A trudność ta wynika po prostu z faktu, że ruch się staje, że znane są zało~eni_a,
praktyka dopi~o bE:diie i ona zadecyduje o tym, ~zy załoz~m~
były trafne. Praktyka jest i będzie zawsze sprawdzianem kazdeJ
teorii,' katdego programu, kddych założeń. Tę praktykę tworzą
działający ludzie, I· dla zgodności założeń z praktyką, dla ścisłego
związku założeń z praktyką ważne jest, jak te założenia sobie
przyswoili, jak poj~l! \eh sens.
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1. DLACZEGO RUCH!
Zacznijmy może od pytania: dlaczego ruch, a nie front, jak to
pierwotni!!! zakłapane?
Niedawno w „Życiu Partii" sekretarz KC PZPR, Marian Orzechowski próbował wyjaśnić tę kwestię. Przytoczę może jego ·wyjaśnienie.
·
„DoszUśm11 do wniosku, w ramach Centralnej Komisji Porozubyło

miewa1•t('zej, iż

w

pojęciu „ruchu" za'ft>a.rty jest element spontani-

w spoleczeństwie istnteje zapotrzebowanie wlaśnie na
ruch "nie do końca uladzony, „grzeczny", na elementy konstrukczności, że

tywnej krytyki, shiżącej ustrojowi, wzmacniającej go, a nie destrukcyjnej, prowadzone; z punktu widzenia socjalistycznego pań
stwa i państwo to uma!=niającej.''

Inicjatorom ruchu odrodzenia narodowego chodziło o to, że nie
zinstytucjonalizowany, ŻP musi
te potrzeby mieć przPde wszystkim na celu i uwadze Dlatego istotny jest również stosur1ek
PRON do OKON i · FJN Cytowany już Marian Orzechowski powiada, że ,,obywatelskie komitety odrodzenia narodowego sq kla-

może to być twór sztuczny, rt.1ch
·wynikać ze społecznych potrzeb i

sycznym ruchem, a nie

·

zinstytuc3onalizowaną formą,

fTontPm czy

jakąś mną organizacją". J to jest prawda, co nie znaczy, że nie
powinniśmy 'c;iostrzegać braków i niepowodzeń tego ruchu, iego
słabości. JPdnoczęśnie oznacza to, że PRON powinien wykorzystać i oprzeć się
tym wszystkim, co w działaniu OKON było pozytywne, dobre ·i możfl przyczynić się do pogłębienia procPsu od-

na

rod2enia narodowego. Podobnie ·ma

,

się

sprawa

'l

pozytywnymi

doświadczeniami FJN. Nie wszystko przecie? w działaniu FJN
było złe. Jego niepowodzenia brały sie nie Zf' złej woli ludzi tam
działających.· 2 ich nleporadno~ci, a przede wszystkim ze złożo
ności sytuacji politycznej i społecznej, z dokonujących się społecz

nych
n ego

przeobrażeń,

które FJN

usunęły

na margines

życia

polityC'z-

Pomni tych doświadczeń inicjatorzy ruchu odrodzenia
narodowego nie problem j e d n o ś c i wysunęli na plan
oierwszy, uczynili z niego hasło programowe, a właśnie
prob\em o d r o d z e n i a narodowego. Swiadczy to o realności ,założeń, o dostrzeganiu złożoności, podziałów i zróż-
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CENA 20 B

rzegląd_

prasy

WYJĄTKOWO ~

TYM RAZEM
1> czym lojalnie uprzedzam
Czytelnika pełna kolumna
(czyli strona) przeglądu prasy,
nazbierało się
bowiem wiele
ciekawych pozycji, o ktqrych

-

chcielibyśmy

poinformować.

Tak się dziwnie składa,
że
prasa tygodniowa choć zalega
kioski, a zatem nie znajduje uznania u czytelników, przynosi
sporo interesującego materiału:
artykułów, polemik, sądów, refleksji, dyskusji,
wspommen.
Nie do wszystkich to dociera,
czytelnik bowiem musi dokonać
wyboru, jeśli już decyduje się
na kupno tygodników,
wszystkiego, co go ewentualnie by
interesowało przecież nie kupi
- tak jak to czynił dawniej bo ceny go do tego zniechęca
jll.
tego też powodu redakcje
zaczynają się zastanawiać nad
konkretnym adresatem publikowanych artykułów, co powinno
w najbliższej przyszłości zadecydować o charakterze ukazujących się periodyków. Powoli
więc zaczyna się rozważać nad
tym, jaki powinien być model
prasy tygodniowej w reformu-

z

jącym

się

społeczeństwie.

Kilka tygodni temu w „RZECZYWISTOSCI"
(nr 16
z 5
września 1982 r.) Stanisław Kubiak podjął w a_rtykule zatytU'łowanym „Robotnicy tajna
klasa" podobny problem. Rzecz
wszakże nie chodziła o klasę,
ale o prasę, która by wyirtępo
wała w imieniu
tej klasy i
prezentowała jej punkt widzenia.

„NIE MA PRASY
ROBOTNICZEJ"
- powiada Stanisław Kubiak.
Jest centralna, regionalna, dla
wierzących
i niewierzących,
dla kobiet, bokserów, kibiców
piłki nożnej, szachistów i tak
dalej.
Była wprawdzie prasa
związkowa, która miała w zało
żeniu wyrażać robotniczy punkt
widzenia, ale tego nie czyniła.
Dlaczego tak się dzieje? Ano,
dlatego, że „biurokracja" i „technikracja" blokuje dostęp do
robotników,
posiada monopol
na informację i dawkuje dopływ informacji do prasy (radia i telewizji również)
według własnego
uznania i potrzeb, mając przede wszystkim
na uwadze interes własny. Podobnie zresztą
było w prasie
„Solidarności". Stanisław
Kubiak opiera się
na doświad
czeniach „Dziennika Bałtyckie
go", na łamach którego uka-z:ywała się „gazetka Solidarności"
- „Samorządność".
„Już pierwsze

„Nikt też nie organizuje prasy robotniczej - pisze - chociaż są -jeszcze redakcje i ::espoly dziennikarskie, które wykazują w tej mierze wiele niezłomności. Są one jednak wierne robotniczej sprawie
bard::iej
od strony teoretyc;nej
niż praktycznej".
Prosiłyby
się tu przykłady
przynajmniej, abv można było
dokładnie dojść, o co autorowi
chodzi. W innym miejscu pisze
on bowiem tak:

„Naprawdę
robotnicy
nie
mieli prasy, która wyraialaby
ich potrzeby, artykulowala ich
dążenia,
reprezentowała robotnicze racje i ksztaltowala ich
postawy,
wspólorganizowala
m11śi robotniczą i działanie".
Te stwierdzenia można uznać
za model
prasy robotniczej.
Jednocześnie każda gazeta,
a
także większość
tygodników
mogłaby je wpisać
do swego
programu. Na dodatek tak się
złożyło, że akurat 5 września
1982 roku ukazał się 1 numer
TYGODNIKA
ROBOTNICZEGO". W deklaracji programowej
zespołu redakcyjnego

numerów „Samorządności"
dowiodlo,
że robotnicy znowu
spychani
są. na marr;ines; zaledwie 5-7
proc. zadrukowanej
powierzchni poświęcona byla środowi
sku robotniczemu. Dominowały
raczej sprawy „wielkiej polityki", które stały się problemem
nr 1".
Stało się

tak dlatego, że „Soszybko sama wytworzyła własną „biurokrację"
i
„technikraclę",
które równie
szybko·- naśladując
zresztą
znane wzory stworzyły monopol na informację.
lidarność"

Zdarzały się w dziejach prasy takie momenty - na ogół
w okresach kryzysowych i napięć społecznych kiedy daje
się możliwość
wypowiedzenia
się robotnikom i bierze się pod
uwagę ich autentyczny punkt
widzenia.
Ale później znów
wszystko wraca „do normy"
„Temat robotniczy pisze
dalej St. Kubiak - znowu znika z łam gazet i czasopism".
Autor jest jednak niezdecy-

l

różnych

tiYórców myśli socjalistycznej osobno, a „oni dzia-

łali

razem i twórczość
pondowam ze sobą".

koresZresztą

wielu z tych myślicieli na ogół
mało jest' znana młodym pokoleniom.
Celina Bobińska
w
swojej wypowiedzi ukazała inny paradoks. Oto u nas na ogół
mało pochlebnie
mówi się o
Róży Luksemburg, pamiętając
jej poglądy na sprawę narodową czy chłopską. Natomiast na
Zachodzie znajomość i popularność pism
Róży Luksemburg
idzie zaraz po znajomości i popularności pism Włodzimierza
Lenina. '
„Tr.::eba nas:ym lml::iom w;;powiedziała
C.
Bobit'lska - że R. Luksemburg
nie byla obcą polskości „paskudną Żydówką'', jak to pokazal
serial „poznailski".
Gdy ktoś
coś podobnego
napisał o R.
Luksemburg w Niemczech, to
odezwa! się Willy Brandt i napisal, że socjaldemokracja niemiecka
nikomu nie pozwoli
s::kalować wielkiej przywódczyni niemieckiego proletariatu. A
nam nie zależy".
tlumaczyć

Widzenie dziejów polskiego
ruchu robotniczego w Polsce
obrosło mitami i nieporozumieniami. Z jednej strony funkcjonują 'doraźnie dla potrzeb polltycznych
konstruowane schematy, które często
nie mają
można przeczytać:
' nic wspólnego
z rezultatam~
naukowych bada(l;
z drugiej
„Człowiek, jego praca i zycie,
niedostateczna
znajomość faodczucia i postawy, dążenia i
któw i dokumentów, świado
codzienne kłopoty oraz
ter.amość, że żyją jeszcze uczestniźniejszość i przyszłość robotnicy wielu wydarzeń
z najnoczych rodzin, to tematy pubiiwszej historii
ruchu robotnicystycznej i reporterskiej peczego,
sprawia trudność
w
netracji zespołu nower;o czasoprzygotowaniu
takiej pracy,
pisma ...
która nie tylko
zadowoliłaby
wszystkich, ale stałaby się poObiektywne i niezależne papularna. Z tej to przyczyny potrzenie na polską rzeczywistość,
stulowano, aby niezależnie od
wierność realiom, konkretność
7-tomowego opracowania podi rzeczowość oto jak prająć pracę nad książką jednogniemy- kształtować charakter
tomową, napisaną raczej przez
nowego tygodnika. Nigdy też
jednego autora, która mogłaby
nie będziemy zapominać o tro~pełnić przede wszystkim funskach ludzi pracy tak mocno
kcje popularyzatorskie,
gdyż
uzależnionych od wyników natakie są niezbędne.
szego wspólnego,
zbiorowego
wysiłku".

Do tej pory wyszły trzy numery „TYGODNIKA ROBOTNICZEGO", za wcześnie jeszcze
na głębszą ocenę, trzeba mło
demu pismu
dać możność okrzepnięcia i wykrystalizowania jego charakteru, ale tym
niemniej warto zasygnalizowac
pewne rozczarowanie; te materiały, które ukazały się w owych trzech numerach mogły
by ukazać się w każdym innym
piśmie. Mało jest zapowiedzi,
że pismo będzie istotnie miało
robotniczy charakter, a przez
to rozumiem, że nie będzie pismem adresowanym tylko do
robotników, jakby innych pism
nie mogli czytać, bo nie dorastają do tego, ale że będzie wyrażać ich punkt widzenia na to
wszystko,
co się wokól nas
dzieje. A różnica jest to zasadnicza, chodzi bowiem o klasowy, a nie zawodowy punkt widzenia.
Od takiego patrzenia odeszlidawno, zacierając
je w rzekomej ogólnonarod0wej
jedności, dziś próbujemy do tego wrócić, co znów nie jest takie łatwe. Przykładem na to,
aczkolwiek z
zupełnie innej
dziedziny, jest publikowana w
,.ZDANIU" (nr 6 z września
1982 r.) we fragmentach dyskusja, jaka odbyła się w krakowskiej „Kuźnicy". Dyskusja dotyczyła przygotowywanej „Historii polskiego ruchu robotniczego".
Jej pełny zapis liczy
sobie 100 stron
maszynopisu,
redakcja opublikowała z tego
fragmenty, dając im tytuł:
śmy już dość

kitkadziesiąt

pisze St. Kubiak -

ODGŁOSY

.do.wany. Nie potrafi precyzyjnie
powiedzieć,
czy chodzi mu o
prezentowanie
robotniczego
punktu widzenia w różnych pismach, jakie wychodzą w Polsce, albo przynajmniej w ich
większości, czy tęż domaga się
specjalnego pisma dla robotników.

„0 HISTORIĘ RUCHU
ROBOTNICZEGO
W POLSCE BEZ
BIAŁYCH PLAM"
Decyzję o przygotowaniu takiego pracowania podjął już VI
Zjazd PZPR z okazji obchodzonej obecnie · 100 rocznicy
ruchu robotniczego w ]?olsce.
Przygotowywane dzieło ma liczyć 7 tomów i
rodzi się z
wielkim trudem.
W dziejach
polskiego ruchu
viele spraw
jest pięknych, wzniosłych, ale
wiele
było
przemilczanych,
przeinaczanych. Dziś, jeśli chce
się sprostać zadaniom,
trzeba
przede wszystkim
oprzeć się
na faktach, trzeba ukazać tę
historię wszechstronnie,
w jej
dialektycznym rozwoju, pełną
sprzeczności. ale przecież
zawsze ściśle związaną
z narodem.
Jednak widzenie spraw
narodowych w różnych .okresach
nie było ponadklasowe,
jak też nie było oderwane od
sytuacji politycznej, międzyna
rodowej, gospodarczej. Na przykład .Jan Sobczak zwrócił uwagę, że u nas wydaje się pi. ma

Marian Orzechowski nie ukrywał trudności,
jakie stoją
przed historykami, ale też u\vaża, że są dwie gwarancje,
że podjęte przedsięwzięcie uda
.

r

się:

,.Pierwsza
.ie
my sami,
historycy, czegoś
r.auczylilmu
się w tym
najstraszniejszym
k,-yzusie. Druga - ze nauczylo się czegoś
także kierownictwo partii, cala partia".

Zaintereso\rnnie historią nie
maleje. I chyba z tego powodu,
jak też zaintrygowany milczeniem pisarza, udał się do Jerzego Putramenta
wysłannik
,,RZECZYWISTOSCI" Jerzy
Stanisław Czajkowski, który w
nr 19 tego pisma (z 26 września
198Z r.) opublikował zapis rozmowy z pisarzem pod znamiennym tytułem; „Już nic nie piszę ...". A dlaczego Jerzy i:;utrament milczy:

,/a

z calą świadomością nie
spieszę się z zabieraniem r;losu
w naszej sytuacji. Musiałem cóś
zrozumieć z tego, co się dzieje".

Rozmowa rozczarowuje, gdyż
po Jerzym Putramencie można
spodziewać się więcej niż kilka
enigmatycznych
stwierdzeń.
Był przecież świadkiem historii. Wiele o niej napisał,
ale
chyba nie wszystko. Być może
jeszcze napisze. Rozumiem, że
trudno pisać
o żywej jeszcze
historii, gdyż trzeba takim pisaniem, czy mówieniem dotknąć
ludzi żyjących, poruszyć mity
i legendy, ale jest to niezbędne.
Przeszłość szybko
obrasta legendami. Coś takiego dzieje się
z wojną obronną z 1939 roku.
Temat ten powraca z_ okazji
kolejnej rocznicy - niektórzy
są już tym zmęczeni, ale widać konieczne jest ·mówiruie o
tym ważnym
fragmepcie naszych dziejów, aby prawda o
walce polskiego żołnierza
dotarła do wszystkich. Jerzy Pelc-Piastowski w „PRZEKROJU"
(z 19 września 1982 r.) podejmuje więc spór o polską kawalerię, lance i szable
oraz
o
siynne

SZARŻE KA W ALERll

NA

CZOŁGI

które najpierw były,
później
miało ich nie być,
a okazuje
się, że były,
chociaż nie na
czołgi akurat. To powiedzenie
„z szablą na czołgi" jest pewnym skrótem myślowym mają
cym unaoczniać bezrafłność
i
bezsilność
polskiego żołnierza.
który chciał się bić i bil się,
ale musiał ulec wobec militarnej
i technicznej
przewagi
przeciwnika.

Jerzy Pelc-Pia ·tow•ki w artykule „Szable, lance, szarże",
wyjaśnia, czym była kawaleria
w polskim wojsku w 1939 roku,
jak była uzbrojona, jakie speł
niała
zadanie taktyczne.
I
przypomina słynne szarże września 1939 roku. Było ich jak
się
okazuje - kilka.
Pisze
zresztą o tym również Cezary
Leżeński w książce
wydanej
przez KiW w 1978 roku ,,Zostały tylko ślady podków ... ".
Najbardziej jest znana szarża
18 Pułku Ułanów Pomorskich
z Grudziądza,
który zaata~o
wał w ten sposób nienrzyjaciela, aby powstrzymać jego nac;ierające na Armię ,,Pomorze"
oddziały. Zadanie zostało
wykonane. Dzieje tego pułku polskiej kawalerii opisuje w .,FAKTACH" (nr 27 z 18 września
1982 r.) Roman Mechliński. ,J.
Pelc-Piastowski opisuje
inn_::i,
mniej znaną szarżę 19 Pułku
Ułanów Wołvńskich w walkach
pod Mokrą. ·wszystko to działo
się na samynr!Joczątku wojny.

:Nat~mia„t 19 września po bitwie nad Bzurą

już

14
ze
Lwowa, który najpierw należał do Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii, a później wszedł w
skład Grupy Operacyjnej
Kawalerii dowodzonej przez gen.
Romana Abrahama, przebił się
szarżą do Walczącej Warszawy
na linii Młociny - Bielany pod
Węglową Wólką.
Autor nie
wspomina jednak o starciu polskiej kawalerii
z kawalerią
niemiecką, które to starcie opisuje
w
„Bitwach polskiego
września" (t. II, s. 198-199), Apoloniusz Zawilski, a cytuje w
swojej książce Cezary Leżeński.
Było to 23 września 1939 roku
na linii Tomaszów Lubelski Zamość
pod Krasnobrodami.
Starli się wówczas
ułani 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich
z niemieckimi kawalerzystami.
W trzy dni później nie udała
się ułanom 27 Pułku Ułanó\v
im. króla
Stefana Batorego,
który przed wojną stacjonoV:·ał
w Nieświeży, szarża na okopy
nieprzyjaciel<! pod Morat1cem
\v rejonie L:.ibaczowa.
Oba te
pułki należały do Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii.
Pułk

Ułanów Jazłowieckich

.,,

Ile

było
ustalić.

tych szarż? Trudno
to
Cezary Leżeóski pisze o sześciu, ale nie wspomina
o szarży 19 Pułku Ułanów Wołyiiskich.
Sprawę muszą rozstrzygnąć historycy,
jest ona
b ·iem niebagatelna dla prawdziwości obrazu ~vojny obronnej z września 1939 roku.
Póki co, można
odnotować
sprzeczne opinie o ... filmie Andrzeja Wajdy „Lotna". Oto Paweł Wieczorkiewicz
próbujący
w „TU I TERAZ" (nr 17 z 22
września 1982 r.) osadzić wojnę
obronną w międzynaro.clowych
i politycznych realiach w artykule pt. „O polskiej wojnie raz
jeszcze" wypomina publicystom,
pisarzom i artystom, że zbyt
bezkrytycznie' przyjęli obraz tej
wojny narzucony
po
częsc1
przez
„wojenną
propagandę
niemiecką" i jako przykład tego
podaje „Wrzesień" Jerzego Putramenta oraz „Lotną" Andrzeja "Wajdy.
Natomiast
Jerzy
Pelc-Piastowski pisze tak:

„ ...relacje uczestników szarż,
wypisz wymaluj zgadzają się z
treścią filmu Andrzeja Wajdy
„Lotna". Dobry ten film, raczej"
ballada o Wrześniu, osadzony
w jego kctwaleryjskim romantyźmie i ?;ealiach, spotkal się z
początku, z niezaslużoną krytyką".

Piłsudskich,

zo tal też przez
wyznaczony .. testamentem na prezydenta RP. Ale
urząd ten do 1940 roku miał
jeszcze prawomocnie
pełnić
Ignacy Mościcki, który też nie
bardzo chciał go ustąpić wyznaczonemu przez Józefa Pił
sudskiego kandydatowi. W41lery
Sławek był przywódcą Betpartyjnego Bloku Współpracy
z
Rządem (BBWR),
premierem,
został Marszałkiem Sejmu, był
współtwórcą państwa
wedle
koncepcji i zaleceń J. Piłsud
skiego.
Marszałka

Doszło więc do ostrej walki
personalno-politycznej . Zaczę
ła się ona we wrześniu
1935
roku. Walery Sławek
musiał
ustąpić i podał
do
dymisji
rząd, którego był wówczas premierem.
Jego miejsce zajął
Marian
Zyndram-Kościałkowski. Ale Walery Sławek nie
dał za wygraną.
W czerwcu
1938 roku - po śmierci Stanisława Cara zostaje wybrany
Marszałkiem Sejmu.
13 września 1938 roku Ignacy Mościcki
rozwiązuje Sejm i Senat. W listopadzie tegoż roku wybory.
Sławek staje do wyborów listopadowych.
Przeciwnicy z
Zamku Królewskiego - siedziba prezydenta - nie dają za
v..'ygraną. Przystępują do ataku.
Miasto zalewają ulotki skierowane
przeciwko
Sławkowi.
Przegrywa. Ponoć nadal chciał
walczyć . Stanisław Giza były pracownik Instytutu im. J.
Piłsudskiego, którego prezesem
był Walery Sławek
przez pewien czas - opublikował
w
1969 roku wspomnienia, gdzie
sugeruje,
że Walery Sławek
~potykał się z Tomaszem Arciszewskim <'i Kazimierzem Puża
kiem, działaczami PPS, której
członkiem był niegdyś Walery
Sławek. Spotkaniami tymi interesowała się
„dwójka",
a
śledztwo miał prowadzić
Smoleński, przebywający

płk

obe-

<'nie na emigracji. Jednak płk
S:n0le11ski w Jh\cie do jednego
z krajowych czasopism wszystkiemu zaprzeczył.
2 kwietnia 1938 roku Walery
sobie w usta.
Pozostawił list tej treści:

tą krytyką

„Jedynym

„SZPILEK"

przejawem

d::ia-

lainości „GrunwaLdu" są. komu-

nikaty prasowe. A to, że kogo§
wyLano, a to znów, że uniewaznia się piecz:qtkę. Ostatnio do·
szło do unieważnienia prezesa".
Być może odpowiedź na
to
pytanie można znaleźć w „TU
I TERAZ" (nr 17), gdzie ktoś
podpisujący się (13) snuje takie
rozważania na kanwie ostatnich
komunikatów o „grupie dywersyjnej",
która zakradła się do
ZP „Grunwald".

. „O co chodzi
dokładnie
nie wiadomo,
gdyż
depesza
Polskiej Agencji Prasowej stanowi doskonały przykład chiń
skiego
języka politycznego i
sktania do przypuszczeń, że powstała
w gronie
napr-iwdę
wtajemniczonych".
Według mnie sugestia, jakoby wszystkiemu
byli
winni
Chińczycy i dzienikarze wydaje
się
zbyt daleko
posunięta.
Winnych znajdzie się jeszcze
kilku. Ot, choćby cykliści.
A
poza tym, gdzie jest powiedziane, że ZP „Grunwald"
musi
prowadzić jawną działalność i
wszystkich o tym informować?

Niech mim jednak
„Grunwald" zbytnio świata nie przesłania, bo w tymże „TU I TERAZ" wiadomość wielce interesująca. Jej tytuł
„!'arsa do
kwadratu". W treści natomiast
niemal sensacja. Otóż okazuje
się, że wielu aktorów odmawiających występowania w telewizji jest na etatach tejże telewizji. Telewizja
utrzymuje bowiem dwa teatry: w Chorzowie
i teatr „Kwadrat" w Warszawie. A skoro telewizja ma dwa
teatry, to nie widzę
żadnych
przeszkód, aby spektakle tych
teatrów mogły być przenoszone
na ekran. l już na marginesie
tego sporu i niechęci do wystę
powania w telewizji. Zaczyna
to wszystko coraz bardziej wyglądać komicznie, żeby nie powiedzieć śmiesznie.

Sławek strzelił

„Odbieram sobie ~ycie. Nikogo proszę nie winić. W. Slawek.
2.06.1939 r. Spalilem papiery o
charakterze prywatnym, a także wręc:::ane
mi w zaufaniu.
Jeśli nie U!szystkie, to pros:::ę
pokrzywdzonych o wybac.:enźe.
Bóg wszystko widzqcy może mi
wybaczy moje grzechy i ten ostatni".

Dlaczego to zrobił? Czy dlatego, że przeg;rał, że nie widział
dla siebie miejsca w Polsce E.
Rydza-Smigłego
Ignacego
Mościckiego?
A przec1ez tę
P9lskę sam budował,
tworzył
jej koncepcję. Kiedy i kto odpowie na te pytania?
'
Przegląd prasy nie może jednak ograniczać się
tylko
do
spraw poważnych, choćby dlatego, że i prasa nie karmi czytelników jedynie samymi poważnymi sprawami, historycznymi zagadkami, współczesny
mi poważnymi
i
trudnymi
problemami. Zdarzają się też

WIADOMOSCI
WESOŁE

I NIEPOWAŻNE

•

' a niekiedy wręcz humorysty·czne i ja nie mam zamiaru o
ten film spotytakich nie wspominać. Zacznę
ka się do dziś. Teraz na nowo
może od wiadomości opublikowybuchnie spór o ,.Lotną", a
wanej w „SZPILKACH" (nr 20/
nie o to należy
się spierać.
/38 z 23 września 1982 r.):
gdyż
~pierać się należy
o
prawdę Września. J. Pelc-Pia„W czasie U.palów
Łódzkie
stowski tak kończy swój arty- • Zakłady Piwowarskie zaczęly
kuł: „.-'l o ulanach pozostanie
wytwarzać „Pepsi Colę" jak
legenda''. Chodzi o to, aby nie
przystało na naszą obecną sytylko pozostała legenda,
ale
tuację dla ubogich. Opako_a by rownież prawda dotarła do
wanie jest to samo, znak firt,1łanów z
synów i wnuków
mowy także, tylko w butelkach
1939 roku.
zwykla woda z bqbelkami".
Historia lubi ukry;vać
„Szpilki" wszakże się mylą.
To wcale nie jest „woda dla
W PORĘ NIE WYJAŚ·
ubogich", to coś więcej, to inNIONE TAJEMNICE
nowacja. Do tej pory zarzucano
naszym inżynierom i t'echnikom, że nie potrafili rozwijać
jak to choćby było z opisanymi
kupowanych licencji,
w .,PERSPEKTYW ACH"
że „nie
(nr 32 z 24 września l 982 r.)
popychali ich do przodu".
I
przez Jacka W'Jamowskiego ooto
właśnie ŁZP zrobiły coś w
kolicznościami śmierci płk. Watej dziedzinie: wyprodukowały
lerego Sławka . Walery Sławek
był najbliższym współpracowni
„Pepsi Colę" bez „Pepsi Coli",
kiem Józefa Piłsudskiego „powykorzystując do tego li tylko
noć jako jedyny spośród c:lonlokalne surowce. To już jest
ków ekipy sanacyjnej zwracal
coś! Taka „Pepsi Cola" to
się clo illarszalka po imieniu",
jest to!
był częstym gaściem w domu
Z

Z tych !<amych
pytanie: Dlaczego?

Jeśli o śmiechu mowa, to polecam felieton Bogdana Maciejewskiego
w
„ARGUMENTACH" (nr 29
z 26 września
1982 r.) pt. „O wyższości orkiestry dętej nad fiatem 125p".
Autor
był kupił sobie fiata
125p i odkrył, że posiada on ten :fiat znaczy - wiele „fabrycznych usterek oraz Jliedoróbek", a lednocześnie odkrył, ż:e
FSO w Warszawie na Zera 1iu
„ma dobrą orkiestrę dętq". Po
różnych poprawkach fiat 125p
kupiony w „kombinacji clolarowo-zlotówkowej" jeździ, ale:

- „Wie pan
- powieclziaf.
mi niedawno sąsiad złota rącz
ka, który 15-letniej
„Wars:awie" potrafi nadać sprawność
dzialania oraz tzw. osiągi „Mercedesa", a w najgorszym razie
„Poloneza" - tak się przyglą
dam i przysłuchuję pańskiemu
fiatowi, i coś w nim, psiakrew,
nie gra.

-

To dziwne -

przecież oni
orkiestrę ...".

mają

odparłem tam dobrą

Skoro już jesteśmy na ostatniej
stronie
„ARGUMENTÓW" to l'\ależy się Czytelnikom komunikat z życia felietonistki Anny Błazuckiej. Jak
donosi w felietonie spędziła ona niedługi urlop „w leżaku z
Marcelem Proustem". Adaś pozostał w Warszawie i po krótkiej tęsknocie zjawił Ęię „na
dworcu autobusowym Warszawa Stadion z pękiem kwiatów
w swojej muzykalnej dłoni" .
Już
mość

na zakończenie
wiadokosmiczna. Szymon Kobylil1ski przyznał się w „PERSPEKTYWACH", że ma za złe
naukowcom różnego
autoramentu i rodzaju, że na poważ
nie nie zajęli się UFO. On am
natomiast w sposób niebywale
logiczny wykazał, że publikowane swego czasu
w tychźe
„Perspektywach" zdjęcia i opis
wydarzenia, którego świadkami
byli studenci Akademii R~ni
czej w 'orsztynie ... nie 'pasują
wzajemnie do siebie.
Inaczej
mówiąc w sposób kulturalny
zarzucił im mijanie się z prawdą.
Ale można podejrzewać ...
dowcip, albo kto wie, co jeszcze. Ze strony studentów, oczywiście. Teraz studenci powinni
wyjaśnić. czy uznają
zarzuty
Sz. Kobylińskiego, czy też w
ich opisie są braki i niedokład 
ności. Spór o UFO zawsze jest
dobry.
Odnotujmy jeszcze. że ,,WIADOMOSCI SKIERNIEWICKIE"
wydały ~etny numer. a „PRZEGLĄD TECHNICZNY" 4.000.

LUCJAN BOGUSZ

•
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TARGI „JESIEA 82"

Dokończenie

W Poz.naniu trwały Targi Krajowe .. Jes·ień 82", z których re-

p:>rtaż zamieścimy w najbliższym numerze. Już pierwsze donie·
sienia prawwe są wszelako zgodne: pod nieobecno·ś~ wielu kluczowych branż, meblarstwa, dziewiarstwa, przemysłu skórzane-

go: maszynowego I ceramicznego. nawet stosunkowo licz.ny udział przemysłu drobne.go nie llmlenił faktu, że były to przede
wszystkim targi producentów. Handlowcy ktlNWali wszystko,
niezbyt zważając na ceny, a nawet na jakość.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POWSTAŁA
WOJEWODZl(A TYMCZASOWA RADA PRON
,W Piotrkowie Trybunalskim powstała Wojewódzka Tymczasowa Rada PRON, której przewodniczącym z.ostał działacz. raj
narodowyich, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w P.10trlrowie, człoinek PZPR - Jerzy Po•k utycki.
Warto dodać, że w województwie piotrkowskim 0.bywateisk!e
Komitety Ocalenia Narodowe.go z.acz.ęły powstawać już od stY·
cznia br. Ob~cnie istnieje> 88 podobnych komitetów skupiaJą
cych reprezentantów wszystkich środowisk zawodowych i spooraz.
łecznych. członków partii politycznych i bezpartyjnych
przedstawicieJi stowarzyszeń chrześcijański·ch

ZESPOŁ POSELSKI MIASTA. ŁODZI ZGŁOSIŁ

AKCES DO PRON
Miasta Lodzi z.głosił akces posłów do PRON,
w pracach Wojewódzkiej Tymczasowej Rady
Patl'iotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
Pod-czas tego samego posiedzenia Zespołu Poselskiego przedstawiona też zo.$tała informacja o dz.iałalnośd 150 Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego, jakie istnieją na terenie miejskiego województwa łódzkiego.
Ze!>pół Po~ełslti
deklarując p.omoc

INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO

...
W Łodzi odbyła .się uroczysta inauguracja nowego r-0ku ku'Spotkanie
turalngo i sezonu artystyczmego w województwie.
zaś członek
Zbigniew Polit,
otworzył wiceprezydent Łodzi Biura Politycz.nego, I sekretarz KŁ PZPR Tadeusz Czechowicz
w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim ludziom kult1uy
i sztuki ZJa ich dotychczasowy wysiłek. Mówiąc jednocześnie o
środowiskach
w
istniejących
ko.nieczności przezwyciężania
twórczych podziałów i napięć, I sekretarz KŁ jako płaszczyz:iP,
do działania dla wszystkich ludzi dobrej woli pi;oponował rodzący się Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Wręczone zostały odznaki „Zasłużonego Działacza KultUII'y"
oraz dyiplomy honorowe mimstra kultury i sztuki.

NAGRODY „TRYBUNY LUDU"
Ludu".
„Trybuny
Przyznane zostały tradycyjne nagrody
Wśród laureatów znajdują się m. in.:
pr-0f. dr hab. Władysław Bortnowski z Łodz.i - za osiągnię
cia dydaktyczne i wychowawcze w Uniwersytecie Łódzkim, za
działalno~ć
popularyzację wiedzy his•t-Orycmej i za aktywną
społecllną,

Janusz Kłosiński z Warszawy - za całoksztal>t zaangażowanej
pracy artystycznej w teatrach Lodzi i Warszawy oraz w Te·
atrze Telewiz.ji i filmie.

KONGRES TECHNIKOW POLSKICH W DNIACH
8-10 PAtDZIERNIKA W ŁODZI
Dobiegają lrońca przygotowania do XX Kongresu Techników
Polskich. który w dniach 8-10 października odbywać się bę·
dz.ie w Łodzi. Pierwszy kongres zorganizowano w roku 1882 w
Krakowie, a więc przed stu laty, pierwszy powojenny - w
1946 roku w Katowicach.
XXV - a VIII w dziejach Polski Ludowej - Kongres Techników Po·l skich stoi więc pod znakiem podwójnego jubileuszu.
Weźmie w nim udział około !OOO delegatów i 200 zaproszonych
kongres zamiegJści. zaś łódzcy działacze NOT i delegaci na
rzają wystąpić z licznymi inicjatywami ;rnrłaszcza w dziedzini.:!
przemysłu
usprawnienia ~ospodarki mieszkaniowej, rozwoju
maszyn włókiennkzych, spraw komunikacji i ochrony śrndo
wiska.

WCIĄ% !LE W BUDOWNICJW~E
Na spotkaniu z dz.lennikanami minister budownictwa i mabudowlanych Tadeusz Opolski raz jesz.cze potwierdzil,
że bardzo żle wygląda· sytuacja w budownictwie. W posz.cLególnych wersjach planu liczono na zbudowanie 170-210 ty.sięcy
mieszkań, gdy według oceny wojewodów w całyim kraju odda
się ich • w tym roku nie więcej niż 140 tysięcy.
że marno~
Jednocześnie kolejne akcje milicyjne wykazują,
trawstw? w budownictwie wciąż je.o;zcze jest ołbrzymie.
teriałów

ZJAZD SD PRL -

DO 20 STYCZNIA 1983

odbyło się II
Sto~rzyo;zenia

Plenarne Posiedzenie Komitet:t
Dziennikarzy PRL. organizacji
Zabżycielskiego
skupiającej ol:)eonie ponad cztery tysiące członków. w większości
zawodowo czynnych dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Plenum oceniło dotychczasową działalność Tymczasowego Zao zwołaniu I
rządu Głównego SD PRL. podjęło też decyzję
Zjazdu Stowarzyszenia- nie później niż do 20 styc?Jnia 1983 r.
W Warszawie

ZMARł; ARNOLD BOROWIK
W minionym tygodniu zmarł nagle red. ARNOLD BOROWIK,
jeden z najbardziej iaslużonycb pracowników Polskiego Radia
wychowawca całych pokoleń radiowych dziennikarzy, przez dłu
gie lata zastępca redaktora naczelnego Łódzkiej Rozgłośni PR.
Redaktor Borowik - wielokrotnie nagradzany i odznaczany,
Oficerskim Orderu
m. in. Krzyżem Kawalerskim I Knyżem
się w pamu:c1
Odrodzenia Polski - dobrze i trwale zapisał
współpracowników, a przede wszystkim wielu tysięcy słucha-.
obdanony
czy radia jako znakomity publicysta i czfowiek
wielką s.połeczną pasją.

URODZAJ I SKUP

*
*

niż w analogicznym
Skup ziarna przebiega nieco lepiej
okresie minionego roku, ale mimo to do końca . minionego tygo'.lnia nie osiągnął jeszcze ;><>łowy planowanej wiel·kości.
Trudno ocenić perspPktywy tegorocznej kampanii cukrowniczej. zbiory buraków są bowiem bardzo różne w poszczególnych regionach kraju. Jako pierwsza rozpoczęła kampanię cukrownia .. Witaszyce" w WOJ. kieleckim, a dz.ień później - lil
wrześrnia - ruszyła cu·krownia „Wieluń". Ta ostatnia sygnal;zuje lepsze niż przed rokiem dostawy i o 1,5 proc. wyższą
zawartość cukru w bulwach.
Notuje się n-iższe n.iż ·przed rokiem 2lbiory ziemniaków, ~ą
one jednak suche, nie porażone przez choroby i stosunkowo łatwiejsze w przechowywaniu.
~ Zasypują nas natomiast jabłka. Do skupu trafia d2lien:nle
10-11 mln kg jabłek. których handel nie może w takich ilo3ciach ani przyjmować, ani sprzedawać. Pracują wszystkie przeprzeciery,
twórnie przerabiając jabłka na soki, koncentraty,
musy, dżemy itp., zaś pewne ilości jabłek idą również na ek5port.

*
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ze strony 1
polnicowania społeczeństwa
skiego roku 1982. Fakt podziaspołPczeństwa
łów i rozdarcia
nie wyklucza pewnej wspólnojest nią przyszłość
ty celów,
Polski, jest akceptacja dotychsoc jalis tycznych
czasowych
na dalsze
przemian i zgoda
przemiany tego charakteru, na
program socjalistycznego rozwoju kraju. Różnice mogą i
dotyczą sposobów realizacji
W
tych celów i programów.
tym zawiera się również odpowiedź na pytanie: z kim się
porozumiewać, a z
możemy
kim nie? Nie-ma i nie może
hyć porozumienia z przeciwnikami socjalizmu.
Jakie miejsce zajmuje PRON
w systemie politycznym pań
stwa. jakie będzie jego konstytucyjne usytuowanie, to zaleod decyzji Sejmu
żeć będzie
PRL, a także od praktyki i doświadczeń PRON.

2. TAKTYKA CZY
STRATEGIA!
sk~onni

są

podejże ruch odrodzenia
rzewać,
taktycznym
narodowego jest
wybiegiem partii, rozwiązaniem
prowizorycznym, zmierzającym
tylko do osiągnięcia dorainych
celów. Zapominają oni, że IX
PZPR
Zjazd
Nadzwyczajny
jednoznacznie wypowiedział się
za konieczno:kią porozumienia
narodowego, że idea ta - idea
politycznych i klasosojuszy
wych - zawsze była podstawą strategii partii komunistyW
i robotniczych.
cznych
Uchwale IX Zjazdu stwierdzono to tak:
Niektórzy

dziś stoją
„Zadania, które
przed PZPR, nie mogą być zrealizowane silami wylącznie samej partii czy nawet silami sarobotniczej.
mej tylko klasy
Bez oparcia dzialań. na szerokim froncie patriotycznych sil
demokracji - nie
postępu i
z
można wyprowadzić kraju
kryzysu."

W dokumencie tym mówi się
wprawdzie o konieczności znalezienia nowej formuły FJN,
ale przecież rzecz nie w nazzwie, ale w istocie ruchu, w
jego autentyczności, spontanijak w celach przez
czności ,
ten ruch stawianych, a te IX
jednoznacznie,
Zjazd określił
uważając, że istota tego ruchu
leży w „ksztaltowaniu socjalistycznej kultury politycznej, w
społecznego
organizowaniu
wsparcia dla poczynań organów
przedstawicielskich oraz aparatu władzy i administracji, w
społecznej inspiracji i kontrorozwijaniu
li ich działań, w
na
inicjatywy obywatelskiej
rzecz programu odnowy i stabilizacji".

Przypomnienie tych podstawowych, programowych sformułowań partii daje też odpoi
wiedź na pytanie o miejsce
rolę partii w ruchu odrodzenia
narodowego. Jest to rola przewodnia. Wynika ona nie tyle z
zapisu konstytuc~jnego, co jest
skutkiem a nie przyczyną, co
ustrojowych. Siłą
· z założeń
przewodnią i napędową naszego społeczeństwa jest klasa robotnicza. a jej partia polityczna właśnie z tego faktu staje
się

przewodnią siłą

polityczną.

Jej przewodnia rola ma wszakże być spełniana nie w sposób
instytucjonalny i formalny, ale
rzeczywisty, co oznacza - jak
to zostało ujęte w Uchwale IX
Zjazdu PZPR - źe „przewodnia rola PZPR w spoleczeń
stwie i jej kierownicza rola w
Państwie powinna być urzeczyścisłego
wistniana w ramach
przestrzegania obowiązujqcych
praw, przy pełnym zapewnieniu konstytucyjnej roli organów
przedsta'Wicielskich i wykonawczych wladzy ludowej, samoZjazd
rządu i administracji".
zobowiązał

instancje i organizacje partyjne, aby stały „na

.straży

rozwoju demokracji socjalistycznej, jej celów i zasad", wypowiedział się za part-

nerskimi stosunkami ze stronnictwami politycznymi i zoboczłonków
wszystkich
wiązał
partii do zdobywania poparcia
społecznego dla programu partii i nałożył na nich współod
powiedzialność za realizację tego programu. Działalność człon
w PRON będzie
ków partii
więc sprawdzianem, czy potrafią opl realizować przewodnią
rolę partii poprzez swą działal
ność, pracę, postawę i obronę
swych poglądów, czy też będą
skłaniali się ku sformalizowanej, instytucjonalneJ nadrzęd
może tylko
ności, co ruchowi
zaszkodzić. Ruchowi i partii.

Pyt ń jest wiele
- sprób ·m,

odpO ·edzieC
choe n ·niekt·ó e
Swiado'mość
łecznych,

podziałów

zróżnicowania

spopoglą

dów, rozdarcia społecznego musi skłaniać do szukania odpowiedzi na pytanie: wobec kogo ruch ma być otwarty, kogo
zjednywać i pozyskiwać? Marian Orzechowski na to pytanie odpowiada, że ruch porozumienia „oznacza tworzenie pla-

tformy politycznej i społecznej,
na której mogliby się spotkać
nami, silami jawnie socjalistycznymi i prosocjalistycznymi
wszyscy ci, którzy dzisiaj stoją na uboczu, którzy z tych czy
innych względów wątpią, znajdują się na emigracji,. wewnę
trznej, ulegają ciągle presji i
demagogii sil opozycyjnych, nie
są jeszcze w pełni przekonnni,
w jakim kierunku i jak bę
dzie działać władza, państwo,
jakie będą osiągać rezultaty w
swej polityce". Inaczej · mówiąc,

z

ruch porozumienia narodowego
otwierać się w stronę
musi
„wątpiącego

środka

svoleczeń

stwa", o który toczy się ostra
opozycją.
walka z polityczną
Na partię nakłada to obowią
zek bezkompromisowej walki z
opozycją, z przeciwnikami soorientacji,
cjalizmu wszelkiej
ale też i obowiązek rozróżnia
nia, kto jest przeciwnikiem, a
kto sojusznikiem choćby potencjalnym.
Niektórzy porozumienie rozumieją formalnie: za stołem siadają „wysokie umawiające się
strony", podpisują kolejny akt,
godzą się na kompromis, co
może też oznaczać oczekiwanie
na rezygnację z takich czy innych założeń ustrojowych i jest
„po sprawie". Są to oczekiwania bezpodstawne. Praktyka
sprzed 13 grudnia 1981 roku jasno wykazała, że tak pojmowane porozumienie do niczego nie
prowadzi. - Rzecz bowiem nie
formalnie
sprowadza się do
podpisywanych „umów społecz
nych", a do rzeczywistego określania wspólnych celów, te-.
· go co łączy i szukania - nawet w ostrych sporach - najskuteczniejszych sposobów ich
r:.alizacji. Wspólnota celów, raCJ~ na.drzę~nych, troski i odpow1edz1alnosci za przyszłość narodu i, państwa, jego suwerenno~ci. nie oznacza mechaniczneJ Jednomyślności, przeciwnie
- zakłada r ó ż n o r o d n o ś ć i
spory o ~posoby działania, post~powama, budowania programow.

3. CO TO ZNACZY
KLASOWY
CHARAKTER!
Jest to zarazem najistotniejpytanie.
sze i najtrudniejsze
Nie sposób na nie odpowiedzieć
wstępnej analizy
bez choćby
układu sił społecznych i klasowych w dzisiejszej Polsce. A
bez odpowiedzi na to pytanie
nie wyjaśni się do końca wąt
pliwości, jakie rodzą się wraz
patriotycznego
z narodzinami
ruchu odrodzenia narodowego.
„Deklaracja porozumienia" z
stwierdza
20 lipca 1982 roku
fakt zróżnicowania społecznego.
I głosi: ·
Kieru3emy się zasadami tole;ancji. Uznajemy tożsamość i
samodzielność wszystkich uczena
stoimy
stników ruchu,
gruncie ich partnerstwa. Partnerstwo to poszanowanie prawa do odmiennego zdania i odpowiedzialnej krytyki, wzajemna lojalność, gotowość wysluchiwania i zrozumtenia argumentów, wychodzenie naprzeciw wszędzie tam, gdzie chodzi
o osiągnięcie wspólnych i nadrzędnych celów. Zywimy przesię
konanie, że ruch stanie
dyskusji
najszerszym forum
we
politycznych, tak żywycri
forum
Polsce,
wspólczesnej
konsultacji społecznych, w czasie których obywatele, środowi
ska, organizacje będą wyrażały
swoje poglądy."

Ale obok zróżnicowania politycznego faktem też jest zróż
klas i
wewnątrz
nicowanie

warstw, a także rozbieżność InSojusz
klasowych.
teresów
sojusz
warstw,
i
klas
·zazostał
pracy,
ludzi
ich górsojuszem
stąpiony
nych warstw, elit. Nie uleże
ga dla mnie wątpliwości,
jesteśmy świadkami
obecnie
zderzenia przeciwstawnych inZ jednej
i postaw.
teresów
strony tych; którzy dają z s i eb i e wiele dla wspólnego dobra, dla państwa, a więc robotników, z drugiej strony natomiast tych, którzy od społe
chcieliby
czeństwa i państwa
najwziąć ·d 1 a s i e b i e jak
więcej. Te postawy i te interesy spotykają się z dezaprobatą
i sprzeciwem robotników i jest
to naturalne. Mam tu na myśli
nie tylko zjawisko patologiczne, które rodzi i pogłębia kryzys, jak spekulację, przechwytywanie dochodów przez kombinatorów, drobnych „przedsię
biorców", łapownictwo, rosną
cą przes~pczość czerpiącą soki z marginesu społecznego i
pasożytującą na ""-owej czę5ci
społeczeństwa, ale również zjawiska mające znacznie głęb
sze podłoże. Trzeba rzecz chyba nazwać po imieniu, rośnie
bowiem i nasila się konflikt
klasami: robotniczą,
między
i drobnomieszczanchłopską
. stwem - rozumiejąc pod tym
pojęciem nie tyle postawy i
~tył życia, co drobną własność
to
Jest
srodków produkcji.
~ięc konflikt postaw, poglądów
1 ludzi zasadzający się na ich
stosunku do środków produkcji.
sojusz rozumieć jako
Jeśli
ze
współdziałanie wynikające
wspólnoty celów i interesów,
to trzeba powiedzieć, że po sojuszu robotniczo-chłopskim powspomnienia.
zostały głównie
Dziś robotnicy oskarżają chło
pów przede wszystkim o chęć
a nie służenia
bogacenia się
społeczeństwu. Hasło: „możemy

pozostaje
wyżywić się sami"
i marzeniem,
hasłem
Wachoć jest koniecznością.

tylko

runkiem powodzenia gospodarki chłopskiej jest nie tyle praca własna, co - niezbędna zresztą - pomoc państwa, a taka
pomoc ~ w odczuciu robotników- bierze się głównie z ich .
pracy. Chłopi zresztą nie pozostają dłużni i . narzekają głó
wnie na niedołężność przemysłu, który nie jest w stanie dostarczyć ,;im niezbędnych środ
to
ków pracy, obwiniając o
głównie robotników, co oczywiście jest bezzasadne. Ale podstawa tego konfliktu tkwi znacznie głębiej - w stosunku do
środków produkcji, w formach
własności. W mieście - a więc
~ przemyśle, choć to dotyczy
i części wsi .- przeważa gospodarka uspołeczniona. Na wsi _
gospodarka rodzinna _ forma
prywatnej własności. Tu zawiera się ist0ta sprzeczności podo_bnie jak istota sprzecz'ności
a
robotniczą
między klasą
ze
~robnomieszczaństwem. I
~ródeł tych sprzeczności, jak i
ic_h samych nie można . sobie
brać
:i1e zdawać sprawy, nie
ich pod u"".agę przy konstruowamu jakichkolwiek progranarodowego
mów odrodzenia
~rogramy te muszą być zate~
u~owane nie na dążeniu do
do środków
zmiany stosunku
·
i;irodukcji, bo to obecnie
Jest możliwe, a na szuka~:~
;~~~~bów łag?dzenia tych konw, rozwiązywaniu sprzeczności.

w
Krajewski
Mieczysław
zatytułowa
cyklu artykułów
polnych „Samoświadomość
skiej lewicy" drukowanych w
•. Tu i Teraz" sięga głębiej w
te konflikty, sytuując je również w perspektywie historycz·nej. Stawia on tezę, że w latach 1944-1948 zgodnie z koncepcją PPR budowano w Polsce społeczeństwo ludowe, opierając się na różnorodności stoprodukcji
sunku do środków
jak i sojuszu różnych sił poli:
tycznych. W 1948 roku - zarówno przed zjednoczeniem
jak i na samym Kongresie Zje:
nastąpiła
dnoczeniowym

odejście i
zmiana koncepcji,
odrzucenie budowy społeczeń
stwa ludowego, które stopniowo, ewolucyjnie przekształc a ło
by się w społeczeństwo socjalistyczne a przejście do bezpotaltiego
średniego budowania
to zatem
sp ołeczeństwa. Był
spór nie o kierunek rozwoju o
bo ten był identyczny, ale
„tempo, glębię i charakter bez-

pośrednich

zadań

rewolucji''.

po 1956 roku nastą
piło załamanie procesu budowy społeczeństwa socjalistycznego, a więc przede wszystkim
opartego o społeczną własność
środków produkcji, i powrót do
społeczeństwa ludowego. Proces
ten pogłębił się po 1970 roku,
ale z tym, że rozwój szedł już
nie w stronę „ludowego społe
czeństwa sprawiedliwości spoJednakże

raczej w stronę
łecznej, lecz
głęboko zróżnicowanego spolecze1istwa". Proces ten pogłębia
ło niekontrolowane otwarcie na
Zachód, dążenie do szybkiego
nadrobienia opóźnień głównie

poprzez zakup licencji, z~iąza
nie polskiej gospodarki z gospo~arką krajów kapitalfstycznych, a przez to uzależnienie
jej od tej gospodarki oraz pokredytów,
zaciąganie
przez
k_tóre głównie poszły na spoży
cie, a nie inwestycje. Skutki
takiej polityki stały się podstawą przeżywanego obecnie kry..zysu.
Niektórzy uważają, :!e w tej
sytuacji jedynym wyjściem jest
powrót do polityki zapoczątko
wanej w 1948 roku. w związku
z tym Mieczysław Krajewski
pisze:
„Dzisiaj za awanturnictwo u;mać by trzeba poglądy tych,
co sformulowaliby tezę, . iż jedynie w oparciu o zbiorową tj.
państwową, sp6ldzielczą, komunalną, kooperacyjną przedwyjść z
siębiorczość możemy
kryzysu."

I przypomina, że w 1956 roku załamał się {>rogram szybspołekiego przekształcenia
społeczeństwa ludowego w
czeństwo socjalistyczne, jak w
pro1980 roku ,,załamał się
gram cywilizacyjnego awansu
Polski, oparty o wzorce za1
chodnie". Po 1956 toku „żywio
łowo uksztaltowalo się w Polspołeczeń
sce rozwarstwione
stwo ludowe" i dziś żyjemy i

musimy

działać

w takim spoNie rezygnujemy
z realizacji celu

łeczeństwie.
przecież

społeczeństwa

ukształtowania

socjalistycznego,

ale

mość rozwarstwień,

świado-

podziałów

klasowych, jak też wewnątrz
nam
klas i warstw powinna
służyć do ukształtowania kierunków polityki społecznej, do
sterowania przemianami społecznymi, do uruchamiania takich mechanizmów społecznych,
które sprzyjałyby pożądanym
przemianom.
Na plan pierwszy „ wysuwa
odbudowa sprawiedliwości
w
społecznej. Skoro żyjemy
rozwarstwionym społeczeństwie
ludowym, to celem pierwszym
powinno stać się przekształce
nie go w ludowe społeczeństwo
sprawiedliwości. A więc celem
też staje się waika prowadzona
szerokim frontem z wszystkim,
co łamie tę sprawiedliwość, co
jej przeszkadza, co ją niszczy.
Terenem tej walki niech będzie
każde miejsce: fabryka, osiedle,
wieś, miasteczko, instytucja, uczelnia. I to jest też powód, dla
ruchu
któ_rego nie można w
odrodzenia narodowego zamai interesów
zywać podziałów
· klasowych; dla którego też ten
ruch jest niezbędny, bowiem
może i powinien służyć walce
i przywrócenie
o odbudowę
sprawiedliwości społecznej. Jest
nadzieją na wygranie tej wal.;
ki, choć nie będzie ona ani ła
. twf, ani prosta.
się

LUCJUSZ
WŁODKOWSKI
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ak można ol:re&lir pojęcie praworządności?
- Najprości ej
mozna
je określić jako
przes trzeganie prawa. Ale powstają tu zaraz wątpliwości, czy dotyczy to każdego
prawa bez względu ha jego tre ś ć. Prawo
może być zarówno narzędziem
w rękach
władzy postępowej ,
ludzi szlachetnych, a
może
być
narzędziem
wilczym
Mamy
wiele prz.v kladów w dziejach ludzko ści, gdzie
z~vykłe przestrzeganie prawa w gruncie rzeczy
prowadziło do niepraworządno ści.
- Dlaczego?
- Ponieważ treść pra}\·a , jego istota poli tyczna i klasowa były an tyspołeczne czy wr ę c z 111eludzkie. Treść ta gwałciła takie zasady, jak: równo ść, sprawiedliwość, wo!nt>ść , itd.
- Czy takie prawo też powino być przestrze1ane?
- Tak, ponieważ każde prawo
chroni
ład,
przeci wstawia się anarchii, g w ai:antuje minimum
pewności obywatela w stosunkach z władzą i z
innymi obywatelami. W tym tylko sensie przestrzeganie prawa ma pewien walor pozytywny.
- Ale wróćmy do wątpliwości.
- W związku z tymi \\•ątpliwościami trzeba
powiedzieć, że praworządność to nie tylko przestrzeganie prawa takiego, jakie ono jest. Prawo!
rządność zawiera w sobie także elementy w a rtoś
ciowania: moral ne, polityczne, itp. Chodzt o to,
żeby w momencie ustanawiania przepisów szeroko rozumiarty pracodawca szanował te wszystkie
założenia i idee, które głosi.
Jeśli jest to ust awodawca socjalistyczny to w iadomo, że chodzi tutaj o takie wartości jak zasady sprawiedliwości społecznej, równości społecz
nej. itp. Oznacza to nieróżnicowanie ludzi ponad konieczną potrzebę, niepomnażanie kryteriów
nierówności społecznej. Mają tu również odniesienie takie problemy, jak: jawność życia publicznego, rotacja kadr, czy też .nawiązanię do pewnych, odwiecznych wartości, obyczajów i zasad

J

współżycia społecznego.

1

'

1
Kto ma przestrzegać prawa?
- Myślę, że można mówić o praworządności
tam i wtedy, gdy prawo jest przestrzegane
ale prawo dobre, słuszne; jeśli ono samo już szanuje podstawowe wartości ludzkie i za.sady humanitaryzmu. O pełnej praworządności można mówić wtedy, gdy prawa przestrzegają wszyscy, tzn.
organy państwowe, organizacje społeczne (w tym
także polityczne) i obywatele. Jednakże, ze wzglę
du .na szczególną pozycję organów państwowych
i ich aparatu dysponującego siłą przymusu większą wagę .należy przywią'Zywać do poszanowania prawa przez organy państwowe i kh funkcjonariuszy niż !p'l'Zez obywateli.
- Dlaczego?
- Bowiem ciężar i rozmiary szkodliwości społecznych wywołanych przez tych, którzy mają w
ręku władzę i przymus jest zdecydowanie większy
i bywa groźniejszy w skutkach. Ale równ!eż i tam,
gdzie organy państwowe i Ich aparat, . mstytuCJe
publiczne i społeczne prawa .P~zes.trzega~ą. a '?b:V::
•watele gwałcą - tam rówmez nie mozna mowie
o praworządności.
.
- Bvwają takie sytuacje, gdy prawo się starzeje, :iycie biegnie na~rzód, zaś, akty prawne istnieją, i nadal obowiązuJą. Co wowczas?
- Wkraczamy tutaj na teren bardzo delikatny.
Historia obfituje w liczne przykłady nonkomformistów, artystów, pisarzy,_ filozofó;v, ~yślici.el.i,
lekarzy, których postawa mnowacyina . me n:1<1esciła się dokładnie w literze prawa, a ich działa
nia i postawa .w:ii:raźni~ były .przeciw!to . pra~u.
Jednakże to' >dz1ęk1 takim ludziom, dz1ęk1 takim
postawom ludzkość ~ogła się. rQzo;yij.ać. Pew ien
margines nonkonformizmu, kazde sw1.atłe społe
czeństwo, każdy system prawny powinny ~two•
-

0

rzyć.

Jeśli prawo nie jest adekwatne wobec .~arun
ków życia publicznego i społeczi:ego, iesl! si;iołeczeństwo poszło już jakby daleJ to pow:nn.bmy ,czynić wszystko, żeby ustawoda-:·ca zmienił to prawo lub je udoskonalił. ~eśl~ c.hcemy
mówić o praworządnym kształtowaniu zycia publicznego, to musimy pamięta~, że elementem tego życia jest także dzialal~ośc. l?rawoda":'cza. !'.osiadamy mechanizmy umozlw1aiące takie zmiany.
- Jakie to mechanizmy?
- Mamy możliwości odd~iaływai::ia na posłów;
Zachęcania ich czy zoboWH\zywama do .d~iał'.'ll;
legislacyjnych w parlamencie. Mamy . mozl!wosci
oddziaływania na radnych, gdy chodz! o prawo
lokalne. Marny dziesiątki innych roz:ria1tych urzą
dzeń p'rawno-ustrojowych, kto:e są Jakby kana!ami sprzyjającymi p_rzepływow1 !laszych pomyslow
j postaw innowacyinych Vf taki sposób, a?y . organy uprawnione do zmiany pra"\"'.a zm1emały
i doskonaliły je w dr~ze legalnej 1 .P;~worząd
nej. Natomiast przyjęcie z~a~y. ze iesl! pra_wo
nie odpowiada warunkom zyc1a, to kazdy . mi'.'lby uprawnienie do naryszama te!'!o pr'.'wa i kie:
rowania się przez siebie wyobtazor,iymi zasadami
słuszności i celowości sprowadziłoby na manowce życie publiczne, jak i zepchnęłoby na
margines samo prawo.
Warto chyba powiedzieć o instytuc_jonaln:i.:ch g?'arancjach praworządności. Gwarancie są iuz Jakby wplecione w samo pojęcie praworz!\d!1o~c~ Przy
materialnym rozumieniu praworządll;osc1 JeJ gwarancje nie są czymś odrębnym, .c~ Ją sarąą chroni, są one jej integralnym sklad111k1em.
- Pomówmy więc o tych składnikach.

- Przede wszystkim trzeba wymienić gwarancje o charakterze społeczno-politycznym.
-

Jakie to gwarancje?

- Są to gwarancje związane z kulturą życia
politycznego, z mechanizmem. stosunk.ów między
partyjnych przy systemie w1elopartyi_nym, zwią
zane z mechanizmem wyborów (chodzi tu o kulturę wyborów). Także sprawy toleran~ji świa to
poglądowej,
religijnej, i~p. są tu 1sto~ne. To
wszystko i wiele jeszcze innych czynn;,kow stanowi zespół określany n;~~nem ~"'.'aranc!1 spo!eczno-politycznych. Można_ 1sc daleJ .1 pov,,;1edziec, ze
wchodzą tu także tak ie urządzenia, ktore stereotypowo nazywamy własnością społeczną, rotacją
kadr kierown iczych.
- Rotacja w odniesieniu do stanowisk i funkcji
wybieralnych?
- Głównie w odniesieniu do stanowisk wybieralnych państwowych i politycznych.
- Skoro już o tym mówimy, to powiedzmy kilka słów o· wzajemnym stosunku tych ciał do ich
organów wykonawczych.
- Regulacja prawna jest tutaj . ~ość rozbudowana, jeśli chodzi o panstwo social!styczne .. Jedz gwarancji o charak~erze ~połeczno-polit ycz
inym i prawno-konstytucyinym Jest sprawa 12ad~
.rzędności ciał
przedstawicielskich nad organami
wykonawczymi i zarządzającymi.
ną

-

Czy to, że rady narodowe według obowiązu

jącego prawa i według projektu ustawy nic mają, i być może ni0 będą miały zdecydowanego
wpływu na wybór swych organ~w wy~ona"."'czych

(wojewody, prezydenta,
tej 1warancji?

naczelnika)

me

mweczy

- Trudno oowiedz i eć, jak ostatecznie ustawodawca rozstrzygnie tę sprawę. W kolejnych ' we~
sjach projektu ustawy o radach narodowych me
mieliśmy tak ich rozwiązań, które gwarant.owa~y 
by pełną nadrzędność _organu przedstaw1cielsk1ego czyli rady narodowe] ,nad organem admimstral!ji, gdy chodzi o ich wybor.
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ODGŁOSY

d ~ogo i _czego ,.,,
za ezy praworządnosc
ROZMOWA Z PROF. UNIWERSYTETU
dr. hab. HENRYKIEM KOTEM
- W uchwale IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR
stwierdzono, że należy wzmocnić wplyw rad na
obsadę personalną kierowniczych stanowisk w jednostkach objętych ich zakresem działania. Brak
.b owiem takiego wpływu słuźy przejmowaniu wła
flzy przez aparat wykonawczy. Następuje ograniczenie ludowładztwa i sprowadzenie organów przedstawicielskich do funkcji pozornych.
- Chodzi nie tylko o kryterium demokratycznych uprawnień ciała przedstawic.i..elskiego. Wchodzą tu w rachubę jeszcze kryteria prak·s eologiczne ,
skuteczności
nadzoru organu administracji
wyższego stopnia w stosunku do organu administracji niższego stopnia, itp. Dalej, jeśli weźmiemy
pod uwagę uprawnienia rady narodowej do zatwierdzania pewnych decyzji organu administras:ji, opiniowanie tych decyzji, obowiązek organu
administracji do okresowego przedkładania swojej
radzie sprawozdań i informacji o -'Swojej działalności,
uprawnienia komisji rad do kontroli
urzędu (wydziałów), to wówczas sarn moment powoływania qrganów administracji jawi nam się
nie jako wartość absolutna, tylko jako pewien
element bardzo bogatego zjawiska, któremu na
imię nadrzędność rady narodowej
nad administracją.

Osobiście uważam jednak, że więcej argumentów przemawia za tym, żeby rada narodowa miała pełne gestie w zakresie wyboru na stanowisko
wojewody, prezydenta, naczelnika - nili: u wersją powoływania . tych organów przez organy act.
ministracji wyższego szczeblą.
\
- Jak określiłby Pan to, oo najogólniej na.11y.
wamy stanem kultury prawnej społeczeństwa?
Kulturą ta łączy się przecież w &posób ścisły ze
świądomością prawną, ze znajomościll prawa przez
społeczeństwo .
- Sprawa świadomości prawnej czy prawno-politycznej społeczeństwa , kultury prawnej, obywa'telskiej w pewnym sensie zależy od działań
sformalizowanych aparatu państwowego, ale nie
tylko. Jest to :t: pewnością sprawa jawności ży.
cia publicznego; w tym w szczególności jawności
prawa jego tworzenia. Chodzi tutaj o ogła
s:lanie aktów prawnych przede wszystkim zawierających przepisy dotyczące zachowania się, praw
i obowiązków organów państwowych i obywateli,
regulujących takie sprawy jak: podatki, zobowią
zania i uprawnienia pracowników wobec pracodawców i odwrotnie. Moi.na także dawać liczne
przykłady z dziedziny życia społecznego, publicznego, których znajomość powinna bya powszechna.
- A nie zawsze tak jest?
- , 'iestety, nie zawsze. W s~·stemie prawnym
mamy bowiem zaw ze pewne braki i luki w przepisach co do obowiązku publikowania niektórych
ak ów prawotwórczych. Chodzi tu przede wszystkim o akty niższego rzędu, takie jak uchwały
Rady Ministrów, zarządzenia ministrów, a także
o pe~vne akty prawne rad narodowych ! tereno~ych organów administracji. Trzymamy się pa·
ru być może wąskich przykładów, choć skala tego problemu jest bardzo szeroka. Są to bardzo
istotne sprawy. Jeśli w państwie socjalistycznym
przyjmujemy, że obywatele mają prawo brać
udział w życiu publicznym, to powinni oni uczestniczyć np. w konsultacjach nad tworzeniem aktów
prawnych. Przepisy prawne są najwyrażniejszyrn
i najważniejszym przejawem działalności państwa·
i jego organów. W tym także sepsie najważniej
szym i najdonioślejszym, że zwykle w przepisach
prawa zawarte są sankcje często dokuczliwe dla
obywateli. W przepisach prawnych formułowana
jest także odpowiedzialność funkcjonariuszy pań.
stwowych za ich negatywną działalność bądź zaniechanie, Jeśli przepisy prawne, choćby tylko
niektóre, nie są obywatelom znane - to trudno
mówić o funkcjonowaniu !11.ctowładztwa i demokracji. Wiążemy praworządność z zasadami ludowładztwa i demokracji, ale zasady te są nierozłączne.

Co można zrobić, aby zmienić tę sytuację?
Przede wszystkim należałoby uzupełnić prze·
starzałe przepisy prawne regulujące zasady ogła
szania aktów prawotwórczych szczebla centralnego i lokalnego. Przepisy te są liczne i pochodzą z lat 50-tych, w części z lat 60-tych. Myślę, że
sytuacja obiektywna w naszym państwie oraz kultura prawna społeczeństwa ' tak daleko jest już
inna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszych latach nasze; państwowości socjalistycznej,
że można by już dzisiaj wprowadzić ustawową
zasadę zobowią~ującą wszystkie organy państwo
we do ogłaszania bez wyjątku aktów prawnych
zawierających nakazy i zakazy dla obywateli i ~r
ganów państwowych.
- Zdarza się wcale nie tak rzadko - te
niektóre wydawane przepisy prawa nie zawsze
>ą w zgodzie z treścią i duchem konstytucji. Jakie w tej kwestii miałoby znaczenie powołanie
Trybunału Konstytucyjnego?
- Powołanie Trybunału Konstytucyjnego dla zapewnienia praworządności trudno przecenić. Pamiętajmy o tym , że Trybunał Konstytucyjny nie
jest jeszcze powołany, nie ma jeszcze przepisów
prawnych
kształtujących jego podstawy i tryb
działania. Gdy chodzi o kontrolę legalności aktów
prawotwórczych (przepisów prawnych) z wprowadzeniem Trybunału · Konstytucyjnego
nauka
prawa łączy ogromne nadzieje. W naszej państwo
wości socjalistycznej mieliśmy
w tej dziedzinie
rozmaite doświadczenia. Konstytucja, z 1952 roku
w swoim pierwotnym brzmieniu nie zawierała
wyrażnych przepisów co do kontroli legalności
niektórych aktów prawotwórczych, zwłaszcza rzą
du i mi.nistrów. Jednakże pod rządami tej Kon•
stytucji, gdzie od połowy lat 70-tych, mieliśmy do
czynien ia z praktyką powstawania tzw. samoistnych aktów normatywnych rządu; tzn. takich,
które były wydane bez wyraźnych podstaw prawnych. Zdarzało się, że tworzono takie akty prawne wbrew istniejącym ustawom. W drugiej połowie lat 70-tych wprowadzono nowelę do Konstytucji polegającą na tym, że Rada Państwa
uzyskała prawo do czuwania nad zgodnokią przepisów prawnych z Konstytucją i ustawami.
- Czy Rada Państwa z tego korzystała?
- Niestety, nie. W ciągu kilku lat funkcjonowania tego uprawnienia Rady Państwa stan praworządnośc i, gdy chodzi o legalność tworzenia prawa - nie uległ zmianie.
Klauzula
ta była
martwa. S ta'l niepokoił nie tyi._1<:o prawników.
St ąd na rodziła się idea powołania organu, k tór y byłby jakby w rękach Sejmu, jakby jego ram ien iem.
- Organu fachowego?
-

WROCŁAWSKIEGO

Zl)~tałymi

-

wartość.

- U nas także?
- U nas też obserwujemy dążenie do odizolowania poszczególnych władz, także poli1,ycznych.
Gdyby operować terminologią Monteskiusza, to
można by powiedzieć, że władza
ustawodawcza
u nas jest skupiona na szczeblu centralnym w
Sejmie. Ale pamiętajmy zarazem, że Sejm jest
nie tylko władzą ustawodawczą. On sprawuje także funkcje kontrolne i kreacyjne. Powołuje przecil!ż Radę Państwa, NIK, Radę Ministrów. Tutaj
więc mamy ulokowaną władzę ustawodawczą. Mamy też władzę wykonawczą. czyli rząd. Mamy
niezawisłość sądu i wiele innych urzą~zeń gwarantujących
odrębność
wymiaru sprawiedliwości
i całego sądownictwa od innych organów państwo
wych. Tu tkwi i realizuje się idea rozdzielenia
pewnych zasadniczych członów władzy.
Jednakże w państwie socjalistycznym wartością
nadrzędną,
ideą
przewodnią
jest idea jedności
władzy
politycznej. Musi ona odpowiednio, jako
zasada socjologiczno-polityczna, odbić się w samym ustroju organów państwowych. W tym sensie trudno mówić u nas o rozdziale władzy tak,
jak to Monteskiusz sobie wyobrażał. U niego te
trzy władze były na jednym poziomie. One były
jakby pionowo nrzekrojone.
U nas chodzi o to. aby idea jedności władzy
była
tłumaczona w
języku
prawno-ustrojowym
jako nie tylko odrębność władzy ustawodawczej,
ale nadrzędność parlamentu nad wszystkimi po-

źe

l'.)arlam ent

ministrów, itp.
- Myślę, że kluczowe znaczenie w naszym ustroju ina kontrola społeczna.
- Oczywiście. Wszystkie państwa socjalistycznP,
w tym i Polska. zrobiły pod tym względem krok,
powołując różne insty ucje kontro!uiące.
- Nie miałem na uwadze mnogości tych insty.
tucji.
- Lecz od ilości trzeba zacząć. Po to się tworzyło rozmaite instytucje kontrolne, żeby były tego efekty.
rząd,

-

- Tak. Organu fachowego c!ziałającego na podobienstwo sądu. Stąd ta nazwa: 'l'rybunal h.onstytucyjny. Jego gestie byłyby ograniczone tylko
do kontroli legalności aktow prawnych naczelnycn
organów państwowych, w tym także Rady Panstwa i Sejmu. W naszym powojennym rozwoju
prawa mieliśmy przeszkodę, która utrudniała wprowadzenie skutecznej legalności aktów pra wot wórczych.
- Jaka t-0 przeszkoda?
- Otóż przez wiele lat dawała się we znaki
teoria głosząca, że nie można obok Sejmu czy
ponad Sejmem tworzyć organu kontrolującego .
Twierdzono, że Sejm z samej swej strony nie
może
naruszać prawa.
Każda
ustawa, każda
uchwała Sejmu jest zawsze i tylko praworządna.
Praktyka dowodziła jednak, że tak nie musi być
i tak nie jest.
Powołanie
Trybunału
Konstytucyjnego wcale
nie sprzeciwia się idei nadrzędności parlamentu.
Na skład osobowy i działalność Trybunału Konstytucyjnego będzie miał wpływ Sejm jako najwyższy organ władzy państwowej.
- Czy rzeczywiście najwyższy? Czy tylko urzeczywistniający
władzę
ludu pracującego miast
i wsi jako niepodzielnego i jedynego suwerena
w ustroju socjalistycznym?
- Jest to istota rzeczy. W państwie socjalistycznym ostatecznym i najwyższym organem władzy
państwowej jest lud pracujący miast i wsi. Czyli on jest właśnie tym najwyższym autorytetem.
Wszystkie inne organy, także i Sejm, są jemu tylko i wyłącznie podporządkowane. W tym sensie nie może być obawy, że jeśli powołamy ja~
kiś organ typu Trybunału Konstytucyjnego, to
naruszymy zwierzchnią rolę Sejmu wobec innych
organów.
- A jaka. jest Pana opinia dotycząca. zagadnień
5trukturalnych? Czy to, co często nazywamy łll
czeniem zbyt wielu funkcji w ;ednym ręku sprzy.
ja, czy
tez przeszkadza funkcjonowaniu zasady
praworzą\łności? qhodzi mi o zasadę, a nie obecną i wyjlltkową, praktykę.
- Trzeba dopuścić istnienie pewnych rozwiązań
wyjątkowych, przejściowych, związanych z obiektyw.nymi okolicznościami gospodarczymi, politycznymi, międzynarodowymi czy nawet partykularnymi;
powiedzmy szczególnymi. Gdyby
więc
z tymi ograniczeniami odnieść się do tego problemu, t-0 można powiedzieć, że zasadą wartą obrony, pielęgnowania i ochrony jest zasada niełą
czenia wielu funkcji kierowniczych. W państwie
!Praworządnym i demokratycznym niełączenia pe\\1nych funkcji trzeba bezwzględnie przestrzegać
dlatego, że zawsze istnieje pokusa przedłużania
swojego pobytu na danym stanowisku, łączenia
l pomnażania jeszcze tych funkcji.
- Co jest tego vrzyczyną?
- Zjawisko to występuje
zwłaszcza
wtedy,
gdy nie ma w danej kulturze politycznej. w danych obyczajach politycznych nawyków do prz:estrzegania zasady rotacji i ustępowania z pewnych
stanowisk po upływie kadencji. Jeszcze gorzej jest,
gdy kadencji nie określają przepisy prawne. Ma
to rozmaite skutki. Zwykle osoby łączące takie
liczne stanowiska same ponoszą tego przykre konsekwencje.
Ponadto chodzi o sprawy obiektywne. W kaidej społeczności istnieje dużo osób mających kwalifikacje merytoryczne, moralne oraz polityczne
prawo do obejmowania rozmaitych funkcji publicznych. Nie może być tak, żeby w danym
środowisku uznawać za zdatnego do piastowania
pewnych funkcji jedną, dwie czy kilka osób. Przecież zawsze, w każdym środowisku jest ogromny
potencjał ludzki i intelektualny w postaci licznych działaczy zdolnych do udźwignięcia powierzonych im_ zadań i obowiązków, związanych z peł
nieniem danej funkcji publiczn'e j, społecznei czy
politycznej.
- Zwłaszcza, że ciągle dążenie do rozszerzania
udziału społeczeństwa w rządzeniu państwem jest
mocno podkreślane nie tylko w• podstawowych
dokumentach partyjnych.
- Tak, gdyż wynika to z istoty naszego ustroju socjalistycznego. Rozszerzanie udziału społe
czeństwa w sprawowaniu władzy przejawia się
i urzeczywistnia także poprzez obsadzanie licznych
stanowisk decyzyjnych osobami kompetentnymi.
Takich ludzi dziś w Polsce nie brakuje.
- Pewne myśli wypowiedziane w jakże odległej
epoce przez myśliciela francuskiego przydałyby
się i nam. Czy Sil one nadal aktualne?
- Pan myśli o zasadzie trójpodziału władz. Mon·
teskiusz mówiąc o podziale władzy miał na myśli
sprawy o daleko większym i szerszym znaczeniu.
To, o czym tu mówiliśmy, też z koncepcją Monteskiusza się wiąże. On właśnie dążył do tego.
Powiedzmy na marginesie, że żadne państwo kapitalistyczne, kti>re deklaruje w swojej konstytucji bądź ustami mężów stanu wierność zasadzie
trójpodziału władzy rozumianej jako rozdzielność
władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowni
czej - w praktyce tej zasady nie zrealizowało.
Ale sama idea,• sama myśl przewodnia ma dużą

org.:inami. Nie znaczy to.

będzie rządził tymi
metodami iakimi min is t rowie wykonują funkcje rządzenia. że bt:dzie WY·
dawał wyroki sądowe. jak to robi sąd Jednakze
nadrzędność
parlamentu wobec rządu i sądow
nictwa istnieje chociażby w tym sensie. że parlament wybiera. powołuje, odwołuje i kontroluje

Z tym efektami

różnie było

i jest.

- Tak. Natomiast, gdy chodzi o wymiar ilościowy urządzeń s1nzyjających kontroli społecznej,
to nie ma chyba poza państwami socjalistycznymi analogii na świecie. Jednakże ze skutecznością
bywało rozmaicie.
-

Jakie bariery

niweczyły

skuteczność?

- Sama regulacj~ prawna tych urządzeń k0ntrolnych nie była dobra. Główną wadą było to,
że przepisy kształtujące postawy prawne działa
nia, prawa i obowiązki tych organów były me•
pełne. Przepisy nie zawierały tych elementów,
które nazywamy tradycyjnie sankcją za nieprawidłowe działanie jakiegoś organu. W tym znaczeniu można mówić. że już samo prawo zawierało pewne luki i braki.
- Nie zawsze najlepiej
wykonania.

funkcjonowała

kontrola

- Tak. Moi.na tym obarczyć
również
system
prawny. Nie można bez biegu pozostawić rez:il·
tatów kontroli. Były protokoły pokontrolne, ktore
przesyłano do organów wyższego stopnia.
były
sprawozdania. że iles tam kontroli wykonano ! na
tym się właściwie to kończyło. A trzeba tu iesz·
cze powołać przepisy o odpowiedzialno~ci funkcjonariusz:y i osób, które naruszyły przepisy praw.
ne, a naruszenie to zostało stwierdzone przez organa kontrolujące. Trzeba też powiedzieć o tym,
że sami członkowie różnych komisji kontrolnych
nie zawsze przejawiali dostateczną aktywność i zainteresowanie skutkami kontroli. Niekiedy osoby
te były już usatysfakcjonowane samym faktem
dokonania kontroli. nie troszcząc się o dalsze losy swoich czynności. Bywały też niezupełnie słusz
ne, nietrafne rozwiązania organizacyjne samych
instytucji kontrolnych. Gdybyśmy scharw<teryzowali np. losy NIK i jej agend terenowych •. t?
okaże się, że w swoich dziejach była ona .JUZ
nawet agendą rządową. Wtedy zasada. że Na.jwyż:
sza Izba Kontroli jest najważniejszym ogmwem
służącym kontroli państwowej i społecznej lamie się poprzez ulokowanie jej wewną~rz. organów administracji. Już z samego załozema. me
mogła ona wykonywać
swoich konstytucyinych
uprawnień.
·
-

zła

nie

Mnogość urządzęń kontrolnyclt nię jest więc
z samej swej istoty. Mogą, się oite ~zajem
uzupełniać.

-

Oczywiście.

-

I nie musi to

Tutaj nie można prz_:rjąć jakiego.ś
katalogu form kontro!J społeczne:i.
Życie niech to podpowiada. Sądzę . że nie należy się
specjalnie troszczyć o model ilościowy.
zamkniętego

być

sztywny model.

- • 'ie.• ·p. żywiołowo powstała organizacja._ kt?r11 życie "ńieja~o podP<>Wiedzialo - orga.a1zacia
ochrony konsumentów. J.est to stowarzyszenie społeczne, a w gruncie rzeczy organizacja ~ontrol
na. Przecież ona sama nie wytwarza zadnych
dóbr Jej celem jest kontrola instytucji handlowvcl~.

przemysłowych,

usługowych.

Pięć, dziesięć

lat temu ta]dej formy kontroli nie prze~idy_wa
fo:my1 Nagle życie taką formę. l)Odp~w.1edz1alo.
Myślę. że tutaj ustawodawca me powm1en być
zbyt sztywny i ograniczać tego. gdy moze _to s]'.lowodować zwiększenie efektywności działama apa·
ratu gospodarczego i administrac;vinego. i jeśli 1:n~
to
sprzyjać
praworządności.
Chodzi przeciez
o działalność mieszczącą się w ramach oorząrlku
prawnego państwa socialistycznego. a nie o burzenie podstaw tego państwa.
- Ważnym momentem byłoby podkreślenie ! tego, że wyniki kontroli powinny takie sięgac do
przyczyn i źródeł powstawania zła.
-

Tak.

Oczywiście.

- Czy Jaczy si«: z tym t"lcment fachowości kontro! ującego?
- Myślę. że przy kont.r..oli społeczne.I da się pogodzić element entuzjazmu obywatelskiego i element fachowości. Przecież ob;vwatele składają się
z inżynierów. prawników. lekarzy. nauczycieli. robotników, murarzy. Wszyscy oni są obywatelami.
Wszyscy oni mają jakieś kompetencje. Wchodzac
w skład snołecznego organu kontrolnego nie wyzbywają się. swoich fachowvch umiejętności i te
kwalifikacje tam eksplo ują. Boczenie się czasami przez faćhowych pracowników handlu. przemysłu.
turvst;vki. itp„ że w ich kompetenc.ie
i rlziałalno~<' wtracaia się niefachowcy - bo społecznicy, jest niesłuszne.
~zeroko
omawianej tu praworządności
role odgrvwa ni!'zawisłoś{i ęądu. Póki lurlznie wnn:vśllła czelł.'llŚ leus:r.l'~o. nie n•leż,,
te.i nieuwisłości Ullddaw•f ogranic~eniom. Ale od
czego ta niezawisłość zależy?

-

W

ważną

ko~ć

· - Nie ma niezawisłości od życia społecznego.
klimatu politycznego. losów narodu. Sędzia też
jest człowiekiem. Niezawisło5ć sądu polega w;ęc
na tym, że w sprawie. w której sędzia ma orzekać.
jest on zależny tylko od ustawy i czuje
się związany tylko jej przepisami. Nikt ani żad
na instytucja. ani żaden a-utorytet. ani żadna inna
osoba nie może dyktować sędziemu tego. co nazywamy wymiarem sprawiedliwości. W tej jednej
sprawie sędzia kieruje się swoim sumieniem. wiedzą,
doświadczeniem
społecznym
i oolitycznym,
kwalifikacjami, a także rutyną zawodową Ale
zawsze i tylko w świetle zdarzeń i okoliczności,
które są związane z tą sprawą. On wszystko to
powinien rozważyć w świetle ustawy. Żadna instrukcja, żadne wytyczne z góry, z boku, z dołu
nie mogą go w orzekaniu wiązać.
Jak wynika z naszej rozmowy, praworządność
nie tylko od organów państwowych, choć
od nich przrde wszystkim. ale i od obywatelsk;ch
postaw każdego z nas, na każdym odcinku ży
cia prywatnego i publicznego.
-

zależy

praworządność wszyscy powinniśmy przetroskę w swoich postawach i w swoim
codziennym zachowaniu tę troskę przejawiać . Ni.e
chodzi przecież tutaj tylko o troskę w znaczeniu

-

O

jawiać

werbalnym

i

przekształconą

postulatywnym. Chodzi o trosl<;e
w działania poprzez codzienne na-

sze zachowanie.

Rozmawiał:

MARIAN STRZELECKI
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przeszły

llasz ezas

W Londynie 2ą wrzefoia 1864 roku w St.'
. Martin's Hall odbyło się założycielskie zebranie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników.
Powołane ono zostało w celu skoordynowania
dz:ałalnoścL grup socjalistycznych rozsianych na
całym kontynencie europejskim. Jedną (a jak
niektórzy oceniają główną) z idei, która wcześniej
już stworzyła płaszczyznę por<lzumienia robotników, była sprawa polska. W Londynie dział&ła Nar?dowa Liga Niepodległości Polski, poprzez ktorą robotnicy utrzymywali kontakty ze·
sobą. Po jednym ze zgromadzeń na rzecz nieprdległości Polski 22 lipca 1864 roku odbvł,v się
narady w szynku przy Long Acre dla wielkie"

go zbratania ludów".

zgromadzeniu
. Na pierws~ym założycielskim
Komitet
tymczasowy
wyłoniono 35-osobowy
Centralny zwany później Radą Centralną, a od
Radą Generalną. Polaków
końca 1866 roku jako .s ekretarz do spraw polreprezentował
skich Jan Emil Edward Holtorp. Wywodził się
Polskiego „Gruon z byłej Gromady Ludu
dziąż", założonej w 1835 roku w Anglii przez
uczestników powstania listopadowego. Funkcję
sekretarza do spraw polskich w Radzie GeneKonstanty
ralnej spełniali później kolejno:
Babczyński (kapitan z powstania styczniowego)
'
Antoni Żabicki i Walery Wróblewski.
Dwukrotnie powstała w Londynie sekcja polska I Międzynarodówki. Od października 1865
roku była nią Sekcja Przedstawiająca Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, przekształ
cona później w Gminę Centralną Londyńskiego
Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Funkcję sekcji
polskiej spełniała ona do przedednia wojny
francusko-pruskiej. W latach 1872-1877 istniała
kolejna sekcja polska, powstała w oparciu o
Związek Ludu Polskiego Londyn.
W latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych ubiegłego wieku także na terenie Szwajcarii I Francji ukształtowały się ośrodki skupiające rewolucjonistów polskich, sympatyków Międzynarodó"wki. Takim ośrodkiem
była między innymi Genewa, gdzie w utworzone.i tam sekcji francuskiej działało wielu Polaków. Jednym z wybitniejszych członków tej
sekcji był Józef Cwierciakiewicz, były uczestJ'ako zwolennik
nik powstania styczniowego.
spółdzielczości, którą uważał za najlepszą drogę do wyzwolenia ludzi pracy, założył w Genewie stowarzyszenie spożywców, spółdzielczy zakład produkcyjny i związkową aptekę. Z Mię
dzynarodówką współpracowaI/ działacze Gminy
a
L0zanna Zjedno.czenia Emigracji Polskiej,
także rewoluc,joniści skupieni wokół pism eminp . „Niepodległość",
gracyjnych. takich jak
„Gmina", czy „Le Peuple Polonais".
Kontakty z 1 M\~dzynarod6wką podtrzymywał też ti;eneral z powstania styczniowego, Józef Hauke-Bosak. Opublikował on w 181!9 roku
broszurę pt. „La Grave" (Strajk), w której wysoko ocenił tę formę walki mas pracujących.
Występował on jako rzecznik interesów nie tylko chłopstwa, ale także klasy robotniczej. Nawoływał do zorganizowania strajku generalnegn o skrócenie czasu pracy do 8 godzin dziengodności
nie, gorąco przemawiał w obronie
człowieka pracy. Wskazywał na konieczność, w
celu zwycięstwa, solidarnej - internacjonalistycznej współpracy mgs pracujących.
Do sympatyków MSR zaliczało sie Towarzystwo Pracu iących Polaków w Paryżu . W 1866
ruRu wydało ono odezwę do rodaków w Szwajc<irii, wzywającą ich do udziału w pracach I
Miedzynarodówki.
Nie wszystkich rewolucjonistów polskich ukontakty z Międzynarodówką
trzymujących
można było pkreślić mianem socjalisty. Wielu
bowiem mieniło się w tym okresie socjalistami
nie mając nic wspólnego z ideą przewrotu społecznego, a na niektórych dla ich dyskredytacji
wołali tak przeciwnicy. Nawet czołowi przedst~w~eiele polskiej lewicy emigracyjnej nie widnel! potrzeby ani możliwości stosowania w
warunkach polskich wszystkich : wskazań zawartych w deklaracjach T Miedzynaronówki.
Działalność polskich reprezentantów· w I Mię
dzynarodówce wiazafa sie przede wszystkim
ideą wyzwolenia Polski Or~anizowano obchody
roc?nic powstań narodowych , ~łównie powstania
styc;mioweJ?o. Na iednvm 7 takich z~romadzPń
zor~ani?:owanym przez MSR i
rr,eznicowych
GMine Centralną 7,iprlnoczenia Emii:?racji Polskiei 22 stycznia 1867 roku w Londvnie obok
miedzy innymi Karol
PnJ:>kfiw onemawiał
MFlrks. W swym przemówieniu stwiP.rdził on.
albo despoiż Europ"! musi dokom1<" wyhoru.
ty7m moskiewski. ;:itho niep...,dleJ!:ł;;i Polska, a co
z<i tym idzie zlikwidowanie wgrożenia dla dą
żef1 rewolur.vinvch orolet:>ri„tu.
Dopiero Komuna P"rvsk" wpłynęła na radyk"'iz<icif' p„~ladów i zhli7enie sie części emihaseł I
l!Y cii postPnowei do rewotucyinych

wali na coraz bardziej uwydatniając!\ 1ię walkę
pracy z kapitałem. Celem tej walki jest społe
czeństwo sprawiedliwe, gdzie wszystko realizowane będzie przez lud i dla ludu. Zwycięstwo
zaś miało należeć do ludu wówczas, · gdy wszyscy wyzyskiwani wystąpią splidarnie .na całym
kontynencie. Członkowie sekcji polskiej uważa
li, iż organizacją, która doprowadzi do zwycię
stwa rewolucji socjalnej bę'dzie Międzynaro
dówka.
Na' licznych wiecach organizowanych przez
sekcję polską w Londynie . z ·okazji rocznic głó
wnie powstania listopadowego' i styczniąwego
występowano z tezą o konieczności łącznego
traktowania1kwestii wyzwolenia społecznego ze
sprawą wyzwolenia narodowego. Przemawiając
w listopadzie 1875 roku Walery Wróblewski
stwierdził, iż naród polski może szukać sprzyrol.lotnimierzeńców tylko wśród organizacji
czych, a z kolei wyzwolenie klasy robotn'i czej
winno być patriotycznym obowiązkiem · każdego
·
Polaka.
Równolegle z tworzącym się ośrodkiem ~ocja
listów rewolucjonistów polskich przy I Między
narodówce także na terenie ziem polskich poczęły kształtować się centra agitacj.i soc~alisty
cznej. Od stycznia 1869. roku we Lwowie "".Ychodziło pismo „Rękodzielnik'', które i>rz~ja~a
ło sympatię dla „walk kta&owych i aoc.,ahsty-

wstydzil próżniactwa ;ako występku podobnego
de zlodzie;stwa". Walka z burżuazją wymaga

- według. autora - stworzenia przez robotników własnych organizacji i stowarzyszeń, opartych o więź braterstwa, solidarności i ideały
srawiedliwości społecznej. Wskazywał on tu na
I Międzynarodówkę, jej znaczenie dla zjednobez
wszystkich robotników,
czonej walki
względu na granice państwowe.
W 1872 roku we Lwowie założono pismo drukarz;v „Czcionka". Pozostawało ono pod silnym
wpływem idei Bolesława Limanowskiego. Z pismem tym związanych było wielu czynnych póź
niej działaczy socjalistycznych, jak np. Antoni . Mańkowski (w latach 1892-1895 przewodniGalicyjskiej
czący Komitetu Wykonawczego
wśród
Partii Socjal-Demokratycznej). Także
młodzieży akademickiej znalazły oddźwięk idee
socjalistyczne. Do grona zwolenników socjalizmu należał' tu między innymi Bolesław Czerrewolucyjnej
tekstu pieśni
wiński, twórca
„Czerwony Sztandar".
Należy , także wspomnieć o wydanej w czerwcu 1871 roku przez Franciszka Głodzińskiego
„Odez·w ie do współkole?ó.w Towarzystwa Gwiazda". Propagował w nieJ autor swego rodzaju
koszaro.wego. Ideę tworzewizję komunizmu
w
wytwórczych zawartą
nia stowarzyszeń

ADAM CHOJNACKI

dzi pracy, a mamy ustró; spoleczny, który uOdrzucili
za· ;edynie sprawiedliwy".

ważamy

Socjaliś~i

galicyjscy
i ich program
cznego ruchu ,obotntcuoo" (Emll R•ecker, Po.
czątki ruchu robotniczego w _Galicji. „N,iepo;ile-

1933, t. VII, 11. 19). Informowało ono czytelników między innymi o walce lu"u paryskiego w okresie Komuny.
w zaborze auDo społeczeństwa polskiego
striackim docierały informacje o J Międzynaro
dówce także . za pośrednictwem pism demokratycznych, lwowskiej „Gazety Narodowei" i. krakowskiego "Kraju". W. prasie tej opublikowano
np. w 1871 roku statut i regulamin MSR oraz
tekst rezolucji konferencji londyńskiej, w ltt6rej
zawarte było między innymi zalecenie tworzenia w każdym kraju partii robotniczych.
W 1870 roku do Lwowa przybył Boles~aw Limanowski. 19 11.ttego i 3 mąrca · 1871' roku wygłasza w stowarzyszeniu „Gwiazda" odczyty pt.
.. O kwestii rob.otniczej"; które później wydaJe
Limanowski
drukiem. W wydanej broszurze
przeprowadza analizę rozwoju sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej kapitalistycznej epoki. Aprobuje zasady własności .zbiorowej
środków produkcji, „stan pracujący" otrzymać
wfoien należne jemu ·miejsce w społeczeństwie,
wtedy to „każd11 będzie łif tzezttcil pracq, Cl
głość"

w
Odezwie" poparł Bolesław Limanowski
;.'rtykule wstępnym w „Rękodzielniku" pt.
„Wielka Rodzina".
W 1878 roku we Lwowie powstał dwutygodnik robotniczo-rzemieślniczy „Praca", którego
zafożycielem był Józef Daniluk. Zawiązał się
także z inicjatywy Bolesława Limanowskiego
nie
Komitet Robotniczo-Socjalistyczny, który
ujawnił się, zaś jeszcze przed .vydaleniem inicjatora z terenu Austrii, przekształcił się w Komitet redakcyjny „Pracy". Należeli doń między
innymi Józef Daniluk, Antoni Mańkowski, Bolesław Czerwiński; Ludwik lnlaender. Pierwtezy
szą próbą sformułowania programu były
zawarte w dodatku do „Pracy" z dnia 19 grudnia 1879 roku, następnie przedyskutowane na
zebraniu robotniczym 28 grudnia.
Na zaktywizowanie się ruchu socjalistycznego w Galicji niewątpliwy wpływ miała także
działalność agitacyjna prowadzona tam przez
socjalistów z zaboru rosyjskiego z Ludwikiem
Waryt'lskim na czele. Przybył on we wrześniu
1878 roku do Lwowa, a następnie udał sie do
kółko
nielegalne
Krakowa, gdzie utworzył
w
wśród tamtejszej młodzieży. Jedna~że już

M;~chvn<irn,;r.wki

W ohroniP Knmunv brało udział około 600
Pr•laków Wśród nich. wvbi iaiącymi o:;ię postari<>,.,.,i hvli .T::-rnshw ; Teofil nahrowscy, W:ilery
Vv"rA"-Jewski i - ie~o adint.<int .ffi7pf Rmwad„w·
PoI;:iry,
ski .J:ikirni motvwqmi kierowali sie
ktł1rzy st„n°li w ohroniP Knmuny? .farosłrlw
Dąhrowsk; "dpnwi:1n<t iaC' n" p.-.dohne pyt„ nie
k'•r spnndf'ntnwi ,Kr:iiu" 17 kwietnfa 1871 rok11 - stwierd7ił i7 C'es<>rstwn oraz Rząd Ohro1~" N;or„rJnwp; w <;or:iwie niPoodlf'e:łn~ci Polski
ni,.. niP UC7vnil . rhpiPr" Komun„ wy„tapiła z
h"S 11"..,.., r7PC7VO'lSP'llite1 ()"1W<;7PChnei i tvm sa0
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Komun:>rd7i pols<-y , ktłirym udało się ocalić,
\VY i<>ch,.,li d•1 I ,,., nrlvnu "'ontkal' sie tu 7 'i:VC71i25
wyTf'' pPvieciem R::idv GPnPralnei MSR
września 1871 roku urząr:l7ono na 1ch r.ześł h;lnkiet któremu ppf>wodniczył Karol Marks Waler" WrńhlPw~k; 7.nst::ił wkrlttcP sekrPtaPem do
spraw Polski w Radzie Generalnej, zaś w nastepnym roku pow„ta.iP wczP~niej wspomntan.a
sekcja polska w T Mied:r.ynarodówce. W swym
programie członkowie sekcji polskiej wskazy-
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państwo, uważając

je za organiz istnieniem politycznego i ekonomicznego ucisku. Zastąpić je winna wyłonio
na w wyborach powszechnych „administrac]a
wytwórców społecznych". Argumentując konieczność zmiany ówczesnego ustroju społeczno
-pclitycznego, wskazywali na niesprawiedliwość
charakter kapitalizmu.
dziejową i amoralny
Własność prywatna powst:łła bowiem wskutek
r0zboju, a obecnie grabież tę usankcjonowan'o
pnwem.
W „Programie Socjalistów Galicyjskich" pojawiła się teza o 'przejściowym charakterze kapi t::\ lizmu, gdyż sprzeczność mi~dzy spo:ecz:·· ym
wytwarzania a prywatnym zac".~rakterem
whrnzczaniem efektów pr:>cy większości d '.) prow:.idzi do jego upadku. Wyprowadzono z tego
wniosek, iż walka z kapitalizmem ma c"larakter sprawiedliwy, gdyż prowadzona jest w imię
interesów większości.
W programach z 1881 roku występowało haslc1 konieczności międzynarodowej współpracy
robotników dla zwycięstwa socjalizmu W programie styczniowym zastanawiano się. czy wybuch rewolucji nastąpić winien równocześnie
na całym świecie, czy w Europie, czy tylko w
poszczególnych krajach. Autorzy programu stanęli na stannwisku, że czym większy obs7.~r
obejmie stref:i walki tym wi ks7.e szanse na
zwycięstwo. z z"strzeżeniem. że należy dostosować formy walki do specyfi<!znych warunków
mieiscowych.
Na szczególną sytuację w z::iborze austri?.ckim, mającym wpływ na charakter w11lki o sozdaniem socjalistów lwowskich cjal~zm wpływała kwestia narodowa i pewna swoboda
pnlitvr.-:ma, któr;:i umożliwiała prow"d7Pnie '" 1k! o interf'sy rohntniC'ze mi gruncie oaństwa
burżuazyjnego. DostrzeP.'01110 tu rol<> paristw'l w
przygotowywaniu usnołecznienia środków proprzejmu j ąc od prywatnych
dukcji. poniew"ż
ono
właścicif'li cześ~ kapitału, przygotowuje
f~•rmę własności, która po zwycięstwie proletariatu - zdaniem autorów programu - łatwo
przerodzić się może w społeczną.
W „Programie Socjalistów Galicyjskich" rozpatrywano dwie drogi prowadzące do socjalizmu. Pierwsża to czekać. aż sprzeczności kapitalizmu same go rozs::idz~ i· nastąpi . gwałtowny
wybuch rewolucji. Druga - wykorzystać ;uż
is1· niejące państwo burżuazyine dla ro7S7Przf'nia
władzy politycznej proletariatu w celu „sto.p·11iowe110 nrzy11otowania nowej organiznrji spoleczne.1" Socj;:iliści ~alicyiscy op'lwiad„li sie za
ta druPą. uważajac. że· ten sposób ;est pewnieji-w. a tal{że umożliwia pokoiowv ch:irakter rew~lucji 7.:ilążkiem howei org<>niz..,cii społecznej
ir. 1'1łv hvć - wPdług nich - ~póJki wytwórcze,
rnemvsłowe i rolnP złożone z S'1mvch rohotmw
kfiw. n1a wvrńwn'1ni;:i szans prolebriatu
W:?lce n Wł'ldze politvczna wsk"'7VW"no na kf'1r.1ecznrść VlrprnwadzE'nh reform społeczno-ooii
s• ·· d
tv~znych w p<iństwie kapit::ilistvcznym.
b?! w enunciaci::ich pro~ramowvch, jak i w publicystyce ówczesnvch snr.i'11istńw "'IW'1rt" ~ą
k<tt'11:1P.i celńw-z"d'l>i. dn re:illz?cii przed d~
cv~uiąca walka o orzyszłv ustrńi . 7. wielu 1:irf'1n Programu w:vróżnić m,..,żn'l miedzy innv'l1i
w 1 lkę o pnwszeehne prawo wyborcze, wo1..,,...~ć
slnw::i. strw"r7.vszeń. zn;es;en;e' st:i.łej armii,
be7płatną n:rnke.
W w:ilce o reformy w p<iństwie k"pitalist··cr.nym oraz w przygotowaniu mas pr<>cu iącvc"i rio
przei"'ci-=i wł"dzy i ~stfłn"wipnh rin:wvrh s•'lsurkń'v sn,..,łPrznvch rJpcvr111 iącą rnlp mi ahl o<::"ri'11i~ci !!alir.y ·scy
de«rać p~rth rnhotniC"7?
n··sfulow;:ii; utwor7Pnie fedPr„cii 'n „ '~kkh. ruskich i żydowskich autnn"""';f'7n,·c'i orP"'n;vcji
snc j"l !istvcmych.
Spnro miejsca ówcześni sochliści ~alicviscy
n"'r<'d ~•v flj.
p n świecali n-=i omówienie kwPstii
St'11i oni na <;t<>nowisku i7 11<-i~k n"'r<'rl-„.., ·est
niProzłączniE' zwią7"łrly z k'1pitali7mem . W"lka
z kapit<>łem winn" był' p0Jac7nn,,, z WAika o
wotnośf n.ar„d0wą, choć t:> nstatnia nie p"Wtnn·t przer?rlz:>f- -;ie w nacionqfl7m, poniew:>7 wst
011 wymysłem hurżu;:izii dla ndwr'-„Pnia uw;:igi
rohotników or! kwestii sp „łec?nf'i . WarunkH'rn
wf>dl!Jg
jest. w:-·,korzeniP.ni? n·łcjrm·~ti7:mu
autorów „Programu S"Cialistów Galicyjskich"
- z::istosow:iniP t<tkich fnrm i metnd prowa clzeni;i walki rPwtJIU<'Y .inf'.i które odpowiad 3 łyby
warunkom nar'ldnwym . Nie nP.gu jąc m1ed'.!yn9rodowP~o charaktP.ru w<>lki wo:;k::izyw::ili n" potnehn 'lkcentnw"lnifl odrf'hnr1ści n::irod n wościo7.asad
wych, nienarzucania uniwersalnych
spcsohów walki.
Po~lądy polityczne s~cjalistów lwowskich wypracow:>nl" w Iatac.h l879 1881 przez następ
r;y.ch 1~ lat stanowiły platformę ideologicznego
az1ałama ruchu robotniczego w Galicji.
zdecydowanie

z

P'P"""

lutym następnego roku policji austriackiej udało się aresztować Ludwika Waryńskiego i towarzyszy. Odbywający się w Krakowie od 18
lutego dQ 16 kwietnia 1880 roku proces przeciwko polskim socjalistom stał się wbrew zamierzeniom władz iródłem rozpowszechniania
wśród szerokich kręgów
idei socjalistycznych
tamtejszego społeczeństwa.
W październiku 1881 roku na łamach „Pracy"
zapowiedziano zwołanie wiecu robotniczego we
Lwowie, na którym powołano by partię socjalistyczną. Niestety władze sprzeciwiły się tym
zamierzeniom i wiec nie doszedł do skutku, zaś
na . u~.worzenie masowej partii robotniczej w
Gal!CJI przyszło czekać jeszcze do 1892 roku.
Zanim socjaliści galicyjscy wystąpili z inicjatywą powołania partii socjalistycznej, opracowali wcześniej program, na którym miałaby
opierać się działalność przyszłej organizacji robotniczej. W styczniu 1881 roku opracowany
Bolesława
został :przez Ludwika Inlaendera,
Czerwinskiego i Iwana Frankę (ukraińskiego
pisarza, uczonego i publicystę) program zatyt1'łowany ostatecznie „Program Socjalistów Galilicyjskich". Wkrótce uznano, że dla prowadz·en~a masowej agitacji potrzeba skonkretyzowania te~ zawartych w styczniowym programie i
w maJu tego roku ukazał się „Program Galicyjskiej Partii Robotniczej".
Socjaliści galicyjscy tak przedstawiali 9rga·
społeczeństwa: . „liczne
przyszłego
nizację
gminy, jako wlaścicielki i zarządczynie narzę

zację związaną

0

Foto: Archiwum
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zy „Central'' to największy dom handlowy ~v _Lodzi jest spra·.1.·ą dy~ln' syj
ną. NaJwiększym powierzchnio\vo domem jest „Uniwersa]", natomiast jeśli
chodzi o sprzedaż towarów o ilość
klientów - to rzeczywiście'· Central"
przewyższa wszystkie placówki handl~we. Co
to znaczy być dyrektorem takiego obiektu? Po
pr_o~t·-.1 SDH „Central" to fabryka. żeby zdać
soo:i! sprawę z mechanizmów i wielkości dział ni~ tego ~omu, posłużę się małą slat,·styką.
I taie: _codz1PTinie przyjmujemy o'·oło 12 tys.
artykułow .. Aby przedsta'.'[ić to obrazowo przytorzę
taki
przykład:
samochód ciężaro\vv
„Star" ma Lviowm)5ć 4,5 do 5 ton. My codzie1;J1le przyjmujemy 40 lub 50 .,StarÓ\\"" wypeł
nionych towarami. Ta ilość towarów jest wykładana codziennie na pólki. Można więc sobie
wyobrazić, ile towarów musi przejść pnez rę
ce pracowników
„Cen tralu" nim znajdą się
one na pólkach. W przeszłości staraliśmy się
wykła~ać towarJ'. wieczorem i rano tuż przed
otwa'.ciem, by c1, co przyjdą po zakupy mieli ,
d? mch łatwy dostęp. Dzisiaj wygląda to róż. nie, ale generalnie tę zasadę utrzymujemy nadal. Jednakże wykładamy towary także w cią
gu dni~, co wiąże się z naszym pragnieniem,
by trafiły one w maksymalnym stopniu do rąk
bezpośredniego odbiorcy, a nie byly wykupy"·ane prz~z różnych pośredników i handlarzy.
ZdaJę _sobi~ sprawę z faktu, że w
zupełności
nam się me udaje wyeliminować handlarzv
ale jest to jakaś forma uchronien:a towaró;_,;
przed · ich łapczywością.

za to, żeby tov;:ar, który zakupi!, rano znalazł
na stoisku Jest to
wynik długotrwałego
wychowania. A u nas rotacja kadry jest nieznaczna, choć praca jest niezwykle ciężka. Z
tych ludzi, którzy 10 lat temu byli przy otwarciu „Centralu" - dziś pracuje nadal połowa.
Kiedy już wszystko sprawdzę, przychodzę dobiura. Tu zastaję zawsze sporą kolejkę czekającą przed moim pokojem. Nie wspominam już
o tym, że w drodze z „Centralu" do biura jestem indagowany, zaczepiany, pytany ... Różni
ludzie przychodzą do mnie na rozmowy.
W
większości są to przedstawiciele zakładów produkcyjnych, są także klienci ze skargami, są
także ludzie przychodzący mi podziękować za
coś, co bez trudu otrzymali w „Centralu". Potem odpisuję na korespondencję, prowadzę lub1
uczestniczę w naradach. Wychodzę do domu
różnie: raz o 16, raz o 21 lub później. Czasem,
jak to bywało rok temu, wzywano mnie w no~
cy, bo ludzie nie chcieli opuścić „Centralu" i
trzeba było jakoś taki· incydent załagodzić.
A czasem samoczynnie wlączają sfę czujniki
alarmowe, więc przyjeżdżam o północy lub tuż
po niej.

C

Na mecze na stadion ŁKS przychodzi 1520 tys, kibiców, a „Central" co dzień odwiedza _od 150 do 190 tys. klientów. Każdego dnia
zawieramy 50-80 tys.
transakcji
to znaczy
tyle zostaje wypisanych paragonó\~. Proszę sobie wyobrazić, że są to trzy pełne worki odcinków ~aragonowych! Wszystko to trzeba potem rozliczyć, posegregować. przechować.
A
wszystko to wykonuje ponad 500-osobowa załoga „Cenfralu". Natomiast administracja, która nadzoruJe nasz SDH „Central" plus dom
handlowy w Pabianicach
Duet" oraz trzv
zespoły magazynów, liczą' raptem aż 46 osób!
Natomiast wszystkich pracowników jest 1.010
osób. U nas na pięćdziesięcioosobowym stoisku
mamy zaledwie dwóch kierowników. No tak,
ale ten model pracy trzeba było wypracować.
Jes:c.~e zanim
został uruchomiony
„Central"
robi_hsm~ cały szereg różnych „przymiarek" or~amzacyJnych. Chodziło o to, aby SDH był
Jak najbardziej funkcjonalny, a przy tym jak
najmniej. uciążli\\:Y dla klientów. Postawiliśmy
więc sobie pytama: co w polskim handlu jest
negatywnego? Co jest zle z punktu widzenia
klienta_? A więc: jako zło klient uważa wywieszki „Przepraszamy - remanent", ponadto
rzadko może on tlotrzeć w swojej sprawie do
kierownika, który z reguły albo wyszedł do
b1_ura. albo ·nrzyjmuje towar, albo go wcale
111~ ma. Są to niby drobiazgi, ale jakże utrudmaJące kontakt kupującego z placówką handlową. Innym utrapieniem są częste remonty.
Staraliśmy się więc tego wszystkiego uniknąć.
I to się nam udało. Inwentaryzacja w Centralu" odbywa się dwa razy w roku, ale ~· tego
powodu „Central'' nie był ani przez godzinę
zamknięty. Robimy ją w
niedzielę, pracuje
wtedy 60-80 komisji. I to tak sprawnie. że w
poniedzialek, punktualnie „Central"
oh\"iera
swoje podwoje.

Wiemy, że dużo czasu pochłaniają tzw. raporty sklepowe. My poszliśmy na eksperyment:
znieśliśmy raporty robione przez kierowników
stoiska, a przenieśliśmy je do pionu księgo
wo-~nansowego. Stąd nasi kierownicy stoisk
są w każdej chwili do dyspozycji
kupujących.
Ponadto obecność kierowników na sali sprzedażowej mobilizuje zespół
sprzeda w<' ów do
lepszej pracy. Inna sprawa: dotychczas w handlu istniał system, że stoisko lub sklep, to
zespół 3-8-osobowy. Myśmy od razu tworzyli
duże działy: początkowo
12-15-osobowe. co
odstraszało wielu kierowników, gdyż bali się
tego typu innowacji. Ale to było 10 lat temu,
dziś u nas stoiska są 40- lub 50-asobowe i
nikt jakoś z tego powodu nie wpada w panikę.
Uzyskaliśmy przez to taki efekt, że \.t nas
na
te 50 osób jest zaledwie dwóch kierowników,
gdy w innych sklepach na zatrudnionych 6-8
osób przypada . także dwóch kierowników. To
zestawienie mówi samo za siebie Założyliśmy
także, że aby nasz klient był zadowolony, musi
na półkach być towar. Ale jeśli będziemy zaopatrywać się wyłącznie w miejscowym hurcie,
to towaru nowoczesnego i w dostatecznej iloś
ci mieć nie będziemy. Tak więc pierwszym
naszym posunięciem taktycznym był kontakt
z przemysłem. Stworzyliśmy stoiska patronackie: w dniu otwarcia „Centralu" było ich 12 i
reprezentowały Zjednoczenie Cukiernicze. ..Olimpię". „Pr6chnika" itp Dziś mamy już takich zakladów 135. Wyszliśmy poza Łódź. dotarliśmy do najodleglejszych krańców Polski.
Tak więc początkowo mieliśmy patronaty poszczególnych zakładów, później już całych zjednoczeń, dziś. kiedy te ,ostatnie uległy likwidacji. mamy współpracę z nowo pow~ta.iącymi
zrzeszeniami przedsiębiorstw przemysłowych. a
nawet wystąpiliśmy o przyjęcie nas na człon
ka tych zrzeszeń.

±'
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Muszę powiedzieć. że
współpraca z zakładami
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SDB „Cenb al"
LECHEM SOSNOWSKIM

tralu" i mogli naocznie się przekonać, co kupuJący sądzą o produkowanych przez nich towarp.ch. To był dobry pomysł, który przyniósł
sporo materiału analitycznego. Podam też inny przykład współpracy: w pewnym okresie
„Lido" produkowało bardzo ładne golfy. Ponieważ miały one duże powodzenie, zakłady „Marko" postanowiły także wyprodukować podobne
golfy. Niestety, klienci woleli towar z „Lido",
natomiast golfy z „Marko" zalegały półki. Co
się okazało: otóż po naszych badaniach doszliś
my do wniosku, że golfy z „Marko" dlatego
nie są kupowane, gdyż zwijają się pod szyją,
czyli mają zły krój. Zaprosiliśmy w· c dyrektora „za ladę", rozmawiał z klien ami i w
wyniku tego produkcja została wstrzymana i
opracowano nowy wzór. I ten wzór i krój
chwycił. Nawet cieszył się lepszym wzięciem
niż ten z „Lido". Ten
przykład
świadczy
o
tym, że przy dobrej współpracy można ustrzec
zakład produkcyjny przed
wyprodukowaniem
bubli. Takich działań w naszej krótkiej historii
mieliśmy tysiące.
Zakłady
patronackie
co
kwartał otrzymywały od nas informację, co z
ich produkcji cieszy się popytem, a co nie, co •
należy usprawnić, zmienić, przemodelować itp.

często byliśmy
także
pośrednikami
pomiędzy różnymi zakładami. Posłużę się przykładem: postanowiliśmy kiedyś sprzedawać ubrania dżinsowe. Miały to być ubrania męskie
składające się z materiałów w różnych kolo-

Bardzo

rach: inny kolor spodni, inny marynarki, inny
kamizelki. Miały to być także spódniczki z
tychże materiałów mające piękne hafty. Spódniczki podjęła się nam uszyć spółdzielnia „Lipcowy Zryw" w Zduńskiej Woli. Niestety, nie
było tam hafciarki. Ubrania
męskie podjęła
się uszyć zgierska ,.Zeta", niestęty, nie miała
potrzebnego materiafu. Więc zaczęliśmy pertr~ktO\".ać z zakładami „Harnama", które zgodziły się wyprodukować dla nas różnokoloro
wy teksas. Przekazaliśmy natychmiast materiał do „Zety". Uszyte ubrania
sprzedaliśmy
natychmiast. Podobnie było ze spódniczkami:
„Kaliski Haft" położył na materiale haft a
„Lipcowy Zryw" uszył 'spódniczki. W ten ~po
sób mogliśmy rzucić na rynek chodliwą nowość. I takich akcji mieliśmy także sporo.
Wymiany towarowe. Zaczęliśmy je zaraz po '
uruchomieniu „Centralu". W 1973 r. jako pierwsi w Polsce, dokonaliśmy wymiany towarowej pomiędzy „Consumentem" z Lipska
a
„Centralem". Była to transakcja_ opłacalna. Za
nadwyżki naszego towaru otrzymaliśmy atrakcyjny towar niemiecki. Zostało to przychylnie
zaakceptowane przez klientów. Więc i tę formę wymiany zaczęliśmy rozszerzać. Dziś mamy
taką wymianę z trzema węgierskimi
domami
towarowymi, z jednym bułgarskim, czeskim,
niemieckim i rumuńskim. Ponieważ te wymiany dawały nam dość dużo atrakcyjnych towarów, rozszerzyliśmy więc naszą działalność na
domy towarowe z drugiego obszaru płatnicze-
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go. W roku ubiegłym te wymiany zrównoważyły się z wymianami
dokonywanymi przez
nas z domami towarowymi krajów zrzeszonych w RWPG. Ostatnio doszedł nam nowy
partner: firmy polonijne. Jest to poważny zastrzyk towarów, a że cieszą się one popytem,
wystarczy odwiedzić nasze stoiska. I wbrew
panującemu u nas
kryzysowi, wymiana ta
wykazuje tendencję zwyżkową: w roku ubiegłym miałem pół miliona dolarów, w tym roku ta kwota zostanie przekroczona. A co w
perspektywie? Właśnie płyną statkiem do nas
spodnie welwetowe aż z Hongkongu. Sądzę, że
w październiku trafią do rąk naszych klientów. Nie jest to pierwsza wymiana z tym kontrahentem. Dodam jeszcze, że wkrótce będzie
my mieli towary ze Szwecji, Austrii, RFN itp.

Dlaczego „Central" zrósł się z nazwiskiem i
imieniem Lecha Sosnowskiego? •Wydaje mi się
dlatego, iż środki masowego przekazu są ży
czliwie nastawione zarówno do sposobu pracy
SDH „Central", jak i do jego personelu. Sądzę,
że przychylności dziennikarzy zawdzięczam tę
moją ,4J<Jpularność" i to,
że
wymienia się
„Central" i moje nazwisk9 razem. A ja, gdziekolwiek !tyłem i pracowałem, zawsze hołdo
wałem zasadzie dobrej roboty. Moją naczelną
dewizą w życiu było i jest: uczciwie i dobrze
pracować. Po prostu tak zostałem wychowany,
to poczucie wyniosłem z domu i inaczej nie
potrafię. A jaki powinien być dyrektor? Przede wszystkim taki, który czuje się razem z załogą. Nie może być tale;- że dyrektor sobie, a
załoga sobie. Istnieje -zaloga całego SDH „Central" i są jedynie funkcje: dyrektor, kierownik, sprzedawca. Ale za to co robi sprzedawca,~ ja ponoszę odpow\edzialność. Jeśli
sprzeda\\·ca robi złe, znaczy to, że ja źle kieruję.
Zawsze stawiam sprawę tak, że przedsiębior
stwo jest v równym stopniu moje, jak i zało
gi. Lubię dobrą robotę i tę cechę staram się
wpoić załodze. Czy jestem wymagający? Tak,
bowiem uważam, że nie ma sprawy nie do załatwienia. Przy tym tępię biurokrację.
Jeśli
jakiś zakład dziś nie może mi dać tego wszystkiego, co chciałbym mieć, muszę stworzyć
takie warunki, żeby otrzymać to jutro lt.ib pojutrze. A więc uczciwość i konsekwencja, rzetelność i odpowiedzialność.

Jak wygląda dzień dyrektora „Centralu"?
Jestem już niekiedy od siódmej rano, czasem
trochę później. Ale nigdy nie idę od razu
do
biura. Pierwsze
kroki kieruję do budynku
„Centralu", muszę osobiście przekonać się, jak
on się prezentuje na pięć minut przed otwarciem: czy wyłożona została
masa towarowa
jak zostały ułożone towary, czy pracownicy i
kasjerki są na swoich miejscach itp. I tak
przez wszystkie piętra. Oczywiście rozmawiam
z ludźmi: kierownikami, zaopatrzeniowcami. Ci
ostatni, w moim rozumieniu, to nie tylko ludzie, którzy gdzieś tam jadą i coś tam przywożą. U mnie zaopatrzeniowiec odpowiada także

· Czy znam receptę na prowadzenie
takiej
placówki jak „Central"?
Tak, znam. Brzmi
ona: po prostu trzeba kochać swój zawód
i
trzeba chcieć. A że my w „Centralu" kochamy to, co robimy, a do tego jeszcze bardzo
chcemy, mamy na to sporo dowodów. Przez
te 10 lat uzbierało się sporo odznaczeń, dyplomów, listów. Musieliśmy wydzielić specjalną
jzbę pamięci, by to wszystko jakoś pomieścić.
A więc zdobyliśmy „Handlowy Znak Jakości",
otrzymaliśmy wiele listów z podziękowaniami
od najwyższych władz partyjnych i państwo
wych, są listy od naszych klientów, zdobyliśmy
I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy supersam w kraju, kilkanaście razy byliśmy
laureatami konkursów wojewódzkich,
uzyskaliśmy także „Nagrodę Kowalskich" przyznawaną przez czytelników „Kuriera
Polskiego", czyli przez gazetę wychodzącą w Warszawie. Ja osobiście znalazłem się w zespole sześ
cioosobowym „Łodzianie
Roku", otrzymałem
także tytuł „Szefa Roku" ... Tak więc satysfakcji z tej niełatwej pracy jest sporo, ale ja tę
pracę zwyczajnie lubię. Z okazji naszego 10-lecia nadeszło do nas wiele listów od naszych
dostawców, na czym skorzystali z kolei klienci, gdyż kaidy list zawierał mniej więcej taką
wstawkę: „W związku z czym przesyłamy dodatkowo 10 tysięcy sztuk spodni męskich" lub
„10 tysięcy sukienek" itp.

Kryzys nie oszczędził „Centralu".
To, co
na pół~ach, to zaledwie cząstka tego,
co znaJdowało się tu w połowie lat siedemdziesiątych. A że i dziś mamy czym
handlować,
jest wynikiem naszej generalnej zasady: być
blisko przemysłu. To się opłaca. ale trzeba
trzymać rękę na pulsie spraw przemysłowych.
Jako przykład. niech posłuży taki przypadek:
z jakichś tam powodów przygotowany do wysyłki przez fabrykę towar ekspor-towy nie może opuścić kraju, Ja się nie waham biorę go
natychmiast. Stąd moje kontakty n~ co dzień
z z_akładami, stąd n1eustanna informacja co,
gdz1e i kiedy. Ja musz~ śledzić produkcję, być
stale gotowym do odbioru towarów. Ale takie
układy, taka działalność to wynik wieloletnich kontaktów „Centralu" z zakładami, to
wzajemne zaufanie, wreszcie to świadomość
że jesteśmy nie tylko odbiorcą, ale i partne~
rem handlowym.
dziś je~t

•

Wśród ludzi
„Cent~alu" są

oczekujących rano na otwarcie
nasi stali nabywcy. Znamy ich,
poznaJemy po twarzach. To spekulanci. Jest
to plaga, z którą walczymy, oczywiście w miarę naszych możliwości. Ostatnio wydałem zarządzenie, by
sprzedawczynie wykładały co
atrakcyjniejsze towary na półki w takich momentach, kiedy stwierdzają, iż na piętrze nie
ma spekulantów. Sprzedawczynie znają ich i
widzą, czy są zgrupowani czy nie, czy okupują stoiska czy też
zrezygnowani
odchodza.
Przy okazji chcę z satysfakcją powiedzieć, że
przez te wszystkie lata nie zdarzyło się, by
ktoś z naszego personelu uprawiał handel brał
łapówki czy sprzedawał cokolwiek po 'wyż
szych cenach niż te oficjalne. Zresztą bez naszych ludzi nie byłoby „Centralu 1'. Zes_pół jest
zgrany, ufamy sobie. Mógłbym wymienić sporo
nazwisk ludzi zasłużonych, byłaby to długa lista. Wspomrn: jedynie tych najdłużeJ pracują
cych: Genowefę Kokoszkę, Krystynę Kubiak,
Stamsławę Dworzyńską,
Felicjana Daszkow-

s~iego,

Ewę

Glankowską,

Bolesława

święcic

k1ego, Zygmunta Tworosa. Janinę Aleksandrowicz ... Współpracuje z naml nasza Rada Nadzorcza, reprezentująca interesy naszvch klientó,v, pomagają nam inni ludzie dobrei woli
Bo „Central" to przecież ogromna fabryka · '·~
ruchu.

Przed otwarciem „Centralu",
przed
jego
drzwiami
rano
zbiera
się
ogromny
tłum. Po otwarciu, budynek wkrótce całkowi
cie się wypełnia Nie pomagają stoiska obok
budynku, nie poprawia sytuacj~ organizowanie
stoisk w poszczególnych zakładach pracy
Po
prostu . „,central" staje się za maly
Dlatego
przeięhsmy budynek przy al
Mkkiewicza obok „Juventusu", większy o cale 100 metrów
kw .od „Centralu". gdzie
urząrlzimy dzialy:
dz.1ec1ęcy. młodzieżowy, dział dla nowo7eńcó\\'
a także duży bar samoohsługowy. W tvm ro~
kl\ będzie gotowa dokumentacja \\ ykohczenia
wnętrz, w przyszłym zakończymy już adaptaCJę, a w 1984 przywitamy pierwszych
klientów. Skoro .się rozwijamy, musimy zmienić
formy współpracy z naszymi kontrahentami.
C~cemy po ~rostu tworzyć spółki z niektórymi fabrykami N~wiążemy także kontakty z
two_rzonym obecnie przemnlem terenowvm. a
takze. _Pozyskamy do wymiany ·kolejne firmy
polomine.

-·-

po 10 latach nasza
catkowicie się sprawdziła Zarówno my. jak i oni,
doceniają
tę
współprac~ jako potrzebną i przynosząca o')opólne korzyści. Co sprawiło , że jest tak, a nie
inaczej? Chyba to. że w ciągu 10 lat przekazywaliśmy tym zakładom taką informację. jakiej im było potrzeba. A więc: czy produkowane przez nich nowoścLzostają dobrze przyjE;te przez kupujących. czy też klienci uważają
je za nieudane. Robiliśmy więc sporo działań
marketingowych jeszcze przed wprowadzeniem
jakiegoś towaru na rynek, m in nasi klienci
wypełniali ankiety, w których wypowiadali się
na temat różnych wzorów odzieży. tkanin itp.
Jeśli 1akiś wyrób uzyskiwał GO proc akceptacji. był przez zakład produko wan:v. ale zdarzało się. że niektóre towary osiągal y zaledwie 2
proc. uznania u kupujących i wówczas producent był zmuszany do zmiany czy k> wzoru
czy · też fasonu. Dalej: zorganizowaliśmy akcję
„Dyrektorzy za ladą", kiedy to dyrektorz:v z
poszczególnych zakładów stawali za lady „Cen-

6

się

Foto.: M. Zajdler

Pytania zadawał
i odpowiedzi notował:
EUGENIUSZ IW AMICKI
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orzy się od jakiegoś czasu dość kuriozalna dyskusja o
zawieszonym mocą stanu wojennego Związku Literatów
Polskich. Przeważnie ścierają się w niej nie tyle poglądy, co emocje, część osób tak ie go Związku n~e
chce. inni domagają się weryfikacji bądź. rozdrobnienia
hterackiej organizacji na kilka korporacji grupujących
ludzi raczE'j według rzeczywistych orientacji (niekoniecznie artystycznych). llą wreszcie i tacy, którzy widzą sens dotychczasowego
k~ztałtu ZLP. Jest to dyskusja raczej anem'czna i w zasadzie zasłu- ·
oto wszyscy
giwałab:v na uwagę z jednego zwłaszcza powodu bez mała jej uczPstnicy wiP.cej dają do zrozumienia niż f?ówią.
Prawdziwym wyłomem w tej metodzie stał się dopiero felieton
JPrzegu Urbana pt.: „Demon" („Tu i Teraz" nr 13). Prowadzi tam
urhan <;tctłą rubryke pod nazwą „Samosądy". I rzeczywitcie noblesse oblige - dokonał się lynch . Rozprawił się Urban ze
Związkiem Literatów Polskich, choć równie dobrze, niewiele
tylko w swym tekście zmieniając, dokonać mógłby osądu prawie
każdego innego związku twórczego.
Zas?dniczą tezą rzeczonego felietonu jest przeświadczenie, iż
'brak literackiej organizacji nie tylko 1 i ter at ur. ze nie z~
szkodzi. ale wręcz odwrotnie - przypomni jej czasy .Sienkiewicza, Żeromskiego. Bo choć nie było wtedy Związku Literatów
1.o by1i prawdziwi pisarze. (Notabene autor „Demona" przeoczył
chyba fakt ·iż nie kto inny tylko wymieniony przezeń Stefan Że
romski był projektodawcą i współtwórcą Związku Zawodoweg~
Literatów Polskich w 1920 roku). Żeby być autorem wziętym i
czytanym nie trzeba przecież na te;ieć do żadnego zrzeszenia lupiśrI?-iennictwa dzi pióra, prawda to tak stara jak historia
przekonał się zresztą o niej Jerzy Urban na własneJ skórze, op~
szczając szeregi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czas jakiś
przed jego rozwiązaniem.
Powiada Urban: „Istnienie lub nie Związku Literatów jest rze-

czą ca.lkowicie obojętną. z punktu widzenia dobra czytelnika ( ... ).
Problem ten interesuje tylko literatów i wladzę, jest ich eksklu-

zywną sprawą". l dodaje, iż sprawa ZLP wyniknęła li tylko z tego, że na przełomie lat czterdziestych I pięćdziesiątych ówczesne
°KC chciało przekształcić ZLP w wa.żny urząd do spraw inżynierii
dusz ludzkich. Ale to przedsięwzięcie nie tylko się nie udało, \..
znacznie gorzej, bo oto narodził się demon, który nękał i nęka„.
władzę.

Sprawa nie jest tak prosta i jednoznaczna jak to Jerzy Urban
przedstawia. Organizacje literackie w Polsce pojawiły się i speł
niały ważrie funkcje o wiele wcześniej niż obradował zjazd szczeciński w 1949 roku, bo do niego głównie odnosi się uwaga Urbana o urzędzie do spraw inżynierii dusz. Na przykład przed wojną

cji. Gdy doda się do tego zarzut - podejrzenie o współ
pracę z carską Ochraną, czara losu nie tylko się przepeł
nia, ale śmiertelnie pęka.
o apologetycznym
Opinia
studium krytycznym Miłosza
jest jednoznaczna: to najwybitniejsza aktualizacja myśli i
Brzozowskiego,
problematyki
swoiście prowokacyjna, gdyż ukazuje rozmiar grubego niejest fakt
dopatrzenia, jakim
niewydania do dnia dzisiejszego pełnego zestawu dorobku
„Idei",
twórcy
pisarskiego
„Głosów wśród nocy", „Samego wśród ludzi", „Pamiętnika"
uzasadnia swą
... Jak Milosz

nakład
Dwudziestotysięczny
„Człowieka wśród skorpionów"
wstał wykupiony błyskawicz
Ta znakomita
nie, zniknął.
studium krytyczne
książka,
o Stanisła
Czesława Miłosza

wie Brzozowskim (1878-191 l\,
dopiero po dwudziestu lata,~h
doczekała się wydania krajowego. Autor w sposób obszerny i wyczerpujący mówi o ży
ciu i twórczości oraz głoś:'!ej
kiedyś i do dzisiaj do końca
„sprawie"
wyjaśn~onej
nie
Brzozowskiego, filozofa, krytyka literatury i sztuki, powieintelektualnego
ściopisarza;
przywódcy polskiej inteligencji socjalistycznej, prekurS(Jra
filozoficznowoczesnej myśli
nej, czołowego przedstawiciela
okresu Młodej Polski Choroba
i „skorpiony" (wg
(gruźlica)
Miłosza była to bezpardonow<i
polityczno-literacka)
krytyka
wygm•ły Brzozowskiego z kraju i kazały umierać we Floren.:.
~
1
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dość

bezprzykładną

pochwałę

Brzozowskiego?
„Zarzucą mi, że nie oświet
poglądów
krytycznie
liłem
Brzozowskiego i że mój traktat o nim jest apologią, Zarzut
przyjmuję. Napisałem ten szkic
bez pretensji do stawiania kro~

•

•

dawniczą. A to jakiegoś autora trzeba uhonorować; tamten jest
pro, więc rozumie sie samo przez się, że należy mu wydać ksią
żkę; ów jest anty, zatem jeszcze łacniej trzeba mu książkę wydać, by 7,yskać legitymacje szerokiej formuły polityki kulturalnej
etc., etc. Co zaś z powyższą taktyką Związek Literatów jako
organizacja ma wspólnego - o tym w zasadzie w ..Demonie" już
nie czytamy. W każdym razie nie wynika z tekstu Urbana jakoby
Związek Literatów Polskich owe mechflnizmy stwarzał. Nie on
w końcu dysponował wyd·awnictw::imi i nie poszczególne oddziały
ZLP zajmov.mły się układaniem planów wydawniczych w kolejnych oficynach Inna sprawa. czy i w jakim za.k resie środo wisko
Mernckie pozwalało się kokietować przy pomocy wspomnianych

GtOS W DYSKUSJI
O PRZYSZtOSCI ZLP

Egzorcyzmy
istniało ich u nas kilka: Związek Zawodowy Literató:W Polskich,
PEN Club, Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy, Związek .Aut~
rów Dramatycznych, wreszcie ekskluzywna Polska Akademia Literatury. Spełniały różne role i różny był też do i;i~h. stosunek
poszczególnych pisarzy i poszcze~ólr:ych przeds~aw1c1el! wła?zy.
z grubsza można się o ty.m dow1ed~i:ć.. zaglą~aJ".IC do opu?Iikowanej równo przed półwieczem ksią~ki „Zycie. i praca 1?1s~rza
oolskiego" opracowanej pod kierunkiem Ludw1.ka Krzyw1ck1ego
przez Inst;·tut Gospodarstwa Społeczn~go. Na~i31se!11 mówiąc i;x:idobna w zamierzeniu rzecz ukazała się rówmez medawno, dziesieć lat temu ale jej autor, Andrzej Siciński, bał się już mówić.
o pisarz ad h i zatytułował ją ostrożnie: „Literaci polscy". Istnieje bowiem w znacznej części społeczeństwa przekonanie (a hoł
dować mu zdaje się również Jerzy Urban), że dziś po prostu pisarzy u nas nie ma, za to rozpanoszyli się literaci. Piszą ksi~żk.i,
których nikt nie czyta, a jeżeli rządzą duszami, to dałoby się Je
zliczyć na palcach jędnej ręki. Urban naliczył aż trzy dusze
(„żona, uboczna panienka i ewentualnie jeden jakiś krytyk"), którymi rozporządza typowy literat polski. Przyznać trzeba, że w
tym przypadku pamflecista nie okazał się zbyt hojny, ale w istocie mógł się zdenerwować, gdy wpływ współczesnej literatury
polskiej na czytelników mierzyć zechciał - jak Bóg przykazał ~ej poczytnością. Rzeczywiście, książek poczytnych mało, ~ g~y
się ~uż pokażą - to w tak niskich nakładach, że rychło staJą się
legendą. Całe zło bierze się stąd - sugeruje Urban - że wydawnictwa miast myśleć o książkach i czytelniku zajmują się przeważnie producentami książek czyli literatami. I wymienia rozmaite okoliczności, które wpływają na tak zwaną politykę wy-
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Kro· ika

Szymanowskiego.
im.
K,a rola Szymanowskiego udział biorą m. in. Jadwiga Romańska,
Stefania Woytowicz, Krystyna. Szostek-Radkowa i Andrzej Hiolski.
W Krakowie trwa festiwal muzyki Karola

W festiwalu zorganizowanym przez

Filharmonię Krakowską

\

„ ...

.Jl. :

--.

18 wrzesma br. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na
Woli. Pofraszkę o Zduńskiej
mysł zrodził się rok temu i, jak
odnotowała prasa (m. in, Odgło

sy, Szpilki, gazety codzienne),
sobie sporą popularność.
Tegoroczny finał był więc druprzy
gim z kolei. Okazało się
w
tym, że fraszkopisarstwem
Polsce zajmuje się sporo osób,
że ta forma literacka uprawiana jest od morza do Tatr. Wpły
co
nęło bowiem aż 360 tekstów.
oopularnoś"i.
może świadczyć o
jaką cieszy się w kraju Zduń
ska Wola. albo sugeruje posuchę
na konkursy . .
konkursowemu przeSądowi
wodniczył Pielki Mistrz Dowcizyskał

Przed kilkoma dniami zakończyły się trwające od 20 wrz:śnia
Dni Muzyki Oratoryjnej i Organowej. Koncerty od?ywały s~ę ~
Łodzi, a także, co jest nowością tegorocznych Dm, w Pabianicach.
Nowy sezon teatralny rozpoczął łódzki Teatr Wielki. O bogatych planach repertuarowych na ten rok już infor~owaliśrI?-Y·
Dziś więc zasye;na li 1u jPmy jedynie, że spektaklem m~ug~ruJą
cym sezon było przedstawienie „Fidelia" W przedstawienuu wystąpili: T. May Czyżowska, E. Kwaśni~wska, J: °?bosz: J. JurR.
kiewicz, z. Krzywicki, Wł Malczewski, A. N1emierowic~,
Werliński i J. Zipser. Orkiestrą dyrygował T. Kozłowski.

w Galerii Sztuki obejrzeć można wystawę malarską M. Korczaka.
W Salonie Sztuki Współczesnej swoje prace (malarstwo i rysunek) prezentują K i B. LihP.rscy,
W Galerii Bałuckiej natomiast czynna jest wystawa fotograficzna. Autorem prac jest E. Haneman.
W dniach 18--21 listopada w Łodzi odbywać się będzie V Fest iwnl Filmów D 11dakt't/l'?.11µch . Protektorat nad Festiwalem sprawują minister oświaty i wychowania, prezydent miasta Łod1!i
Prol!ram Festiwalu jest niezwykle boi sekretan KL PZPR.
g::tty, obok pokazów konkursowych prrewidnj~· wykłfld .ministra
oświaty 1 wyC'howania, ~esje metodyczne. udział w lekcJaCh poka7owycl· w wvhr~nvrh ~?ko!Prh . ~vrnpn7ia
Powolan'> iu7 k"mitpt, nre..,ni,arvin:v i jury, które przyzna
w cztf'rerh kategoriach: filmów dy1
n"ar r11i' n ~ =1 ~ ..,.,„..,., •·
rh1<h•"7nvrh rll~ ~?kół pods•awowyrh, zawodowych, popularyzu·
iar„r\i wierl7.P dl'.! wv7~7.vch urzelni.
Zakończyły się tegoroczne

poetyckie
spotkania
kieleckie
„Swiętokrzyska lira poezji". Laureatem został Zdzislaw Antolski
z
z Kielc, nagrodę specjalną przyznano Adamowi Woźniakowi
Piotr
Płocka: wyróżnienia otrzymali Marek Swiecia. z Kielc i
Mianowski z Wągrowca.
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TADEUSZ BŁAŻEJEWSKI

się nie tyka dla świętego !',.')Ouniknione: od nienawiści i gowłaściwych
ustalenie
koju,
ryczy. W tej trudnej pról?ie
ńftlg nie przychodzi bez trudu.
swoim zachowapotwierdzał
Jestem zresztą przekonany, że
niem się wszystkie swoje nauto co drukuję, jest tylko jed- ki: ŻADEN CZŁOWIEK NIE
nym z wielu studiów, jakie 'l
JEST WYSPĄ, NAWET W Obędą napisane.
Brzozowskim
BLICZU WŁASNEJ ZAGŁAkilku
dostarczyłem
Jeżeli
JEST CZĘSCIĄ
DY NADAL
trafnych,
choćby spostrzeżeń
KONTYNENTU
WIELKIEGO
to już dobrze."
LUDZKOSCI. Brzozowski odżywych, nie
spośród
chodząc
Spostrzeżeń trafnych jest w
była i je:;t
skarżył się. To
książce bardzo wiele i spramiara wielkości tego człowie
wiają one, że ten obszerny szkic
ka. Miłosz trafnie ją ukazuje.
nie jest' chłodną rozprawą batylko
operującego
dacza,
Praca w Polsce jest chora
szkiełkiem i okiem. MiłQsz doPrzypomnijmy co na jej tełączył swe serce, męską czu.
mat pisał w „Ideach" Staniłość, obiektywizm pisarski. To
sław Brzozowski: „Jeżeli prabardzo wiele, gdy zważy się,
ca nie może być swobodna, (j?.jakie epitety i określenia przylgnęły przez lata do Brzozow- . żeli) nie będzie nigdy wyzwolona, jeżeli motyw pewnych
inteligencji,
skiego: wyrodek
własności istnienia, strach, .lniepojęta nawałnica, jednoosożycie przemagać będą w klabowa armia, wychowawca nasie pracującej nad surowym
rodu ... Ten autentycznie kontumiłowaniem godności i sworowersyjny autor, peczywiście
body - praca organizowana z
trwogę i drżenie,
wywoływał
góry przewyższać będzie zawbył dla wszystkich (!) niewysze pracę swobodną. Klasa rogodny.
botnicza ponosić będzie jawEsej krytyczny Miłosza grunne i gorsze, bo ukryte, zatrutownie oczyszcza imię Brzowające duszę klęski: godność
zowskiego. Przypomijmy lata
pojęciem
ludzka pozostanie
przed przedwczesną śmiercią:
Człowiek
problematycznym.
pokonany, wystawiony na kpiny , będzie nie istotą metafizyczną,
miał uchronić się od tego, co ,J lecz
utrzymywanyrr.
czymś
takiej sytuacji zdawało się nie- przez strach i użycie w nało-

pek nad i, bez pretensji do oCel mój był
trwałej.
ceny
:a;
Ponieważ
ściśle utylitarny.
P-Odanych pr_ieze mnie powodów o Brzozowskim mówi się
trwożliwie,
kwaśno,
dzisiaj
spuszczając oczy i obwarowuzamnóstwem
się
jąc
strzeżeń, a nowe wydania jego
czekają na
pism na próżno
łaskę cenzury, ktoś musiał się
zdobyć na apologię. Co prawda splatanie tego wieńca jest
dość żmudne i łatwiej byłoby
kupić prostszy w kwiaciarni,
co dałoby też przyjemność owios·ny,
glądania florenckiej
paale myślę, że ten dowód
mięci jest potrzebny. Czytelnik może się z Brzozowskim
nie zgadzać,
albo
zgadzać
mnie chodziło jednak przede
wszystkim o właściwą ra~ę
krzywdzonego pisarza. W liprzeciążo
teraturze polskiej,
nej, jak może żadna inna, fał
szywymi wielkościami, których
•

planów.
W błyskotliwym jak zwykle felietonie, choć zarazem w gruJerzy Urban niektóbiańskim me jak zwykle tonie, zajmuje się
rymi tylko grzechami ZLP jako instytucji pretendującej do zajmowania poczesnegn miejsca w intelektualnym życiu kraju. Są
to pretensje bez pokrycia - stwierdza - a biorą się z rytuału
i przyzwyczajenia do takiego mniemania o roli Związku Literatów Polskich, co z kolei jest wynikiem myślowego lenistwa, bowiem dziwnym jakimś zrząazeniem losu nikt nie zajął się przewartościowaniem miejsca i roli ZLP w naszym życiu publicznym.
Ale teraz nad'.lrza się okazja, ponieważ niektórzy literaci zajęli
polityką,
się z przyczyn kompensacyjnych, jak mówi Urban z,1miast pisać książki które możha by wreszcie czytać. Jest to
chyba jedyny moment, w którym pamflet Jerzego Urbana mógł
by mi się spodobać: ponieważ otwarcie i dobitnie podaje przyczyny, dla których ZLP został zawieszony i z powodu których
rozpoczęła się dyskusja nad jego ewentualnym przyszłym kształ
tem •. s~oista „gra" o Związek (owe polityczne motywy· inni dyskuta.nci Ja~by wstydliwie i mimochodem zaledwie wspominają).
N.1esitety Jt!'~l!lak, nle przypadły mi do gustu egrorcy2'my felietom~ty. „Tu i Teraz". Nie uważam również za najtrafniejsze stawianie za przykład Ameryki, gdzie' „kaźdy z osobna literat jest
prywatną osobą i jako taka zerem lub wielko§cią". Jest to po
prostu przykład - delikatnie mówiąc - wyrwany z kontekstu.
Z niektórymi propozycjami Jerzego Urbana polemizował Daniel
Passent w felietonie „By rozum był przy inteligencji" („Polityka"
nr 29). W tym niełatwym okresie z pewnością warto zachować rozum albo chociaż rozsądek. Przypominanie hasła „pisarze do pióra", nawet jeśli nie zostaje ono wyartykułowane expressis verbis
niekoniecznie musi budzić najlepsze skojarzenia. I samo w sobie
niczego nie rozwiązuje. Podobnie jak projekt przekazania kamienicy na Kra<kowsikmn Prze'Clmieściu na przychodnię lekarską.

Elźbieta
wokalistka
Ogromny sukces odniosła krakowska
Szmytka, na XXIX Międzynarodowym Konkursie Wokalistów w
Hertogenbosch (Holandia). Uznana została za najlepszą śpiewacz
kę konkursu i otrzymała pierwszą nagrodę. W konkursie uczeprzyznano
stniczyło 130 artystów z całego świata. Wokalistce.
także nagrodę miasta Hertogenbosch, k~ói:ej już od wielu lat
nie przyznawano w ogóle.

urodzin
Z okazji przypadającej w tym roką. $etnej. rocznicy
Karola Szymanowskiego, jedną z imprez włączonych w obchody Roku Karola Szymanowskiego jest zorganizowana w warszawskiej „Zachęcie" wyst11wa pn. „Muzyka w malarstwię polskim",
Zgromadzono tu 90 obrazów olejnych i 12 rzeźb; wśród ausztuki:
polskiej
twórców
torów najwybitniejsze nazwiska
Xawerego Dunikowskiego, Tytusa Czyżewskiego, Zbigniewa ProPiotra
naszko, Jacka Malczewskiego, Tadeusza ·Makowskiego,
Potworowskiego i wielu innych.
polskiej odnaleźć
muzyki z malarstwe!):l w sztuce
w XIJ wieku. W epokach późniejszych był to bardzo
popularny temat dla wielu artystów.
Na obecnej wystawie przedstawiono zaledwie małą czc1stkę z
bogatego dorobku naszej sztuki inspirowanej muzyką. Oglądamy
różne e;atunki artystyczne: portrety muzyków i kompozytorów,
scenv rodzajowe z . muzykującymi postaciami, sceny z koncertów. martwe na tury z instrumentami muzycznymi, a także kompnycje, w których atrybuty muzyczne pełnią role symbolu.
Związki

I tu rozstrzyga
gu trwania.
tylko wyodrętylko walka;
się, zbieranie sił po
bnienie
każdej porażce. Gdy klasa rozdolność
botnicza zdobędzie
swobodnego wytwarzania masy pracy, przeważającej nad
tą, jaka przy jej skrępowam\i
wytworzona być może - zwycięży. Jeżeli to jest socjalizmem, jestem socjalistą, jeżeli
nie. ..Ani kolektywizm,
nie ani szczęście powszechne, sprawiedliwy ustrój życia nie są
dla mnie kwestiami rozstrzygającymi: wierzę w znaczenie
walki robotniczej i jestem obojętny na formuły."
Miłosz trafnie punktuje, . Ż!
Brzozowski za wzór kulturalny
polskiego
przyszłości obierał
który . podejmie z
robotnika,
tradycji wszystko, co żywotne
i zgodne z dążeniem do przekształcenia Polski w nowoczesny kraj przemysłowy.

Dlaczego ta progn·oza sprzed
prawie wieku realizuje się z
takim trudem, z takimi oporami?

•

EMIL BIELA
Miłosz

Czesław

„Człowiek

wśród

skorpionów"; PIW, wa.rszawa i982,
str. i74, cena ioo zł.
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II nag.rodę w wysokości 2.002 zł
przyznano Wacławowi Klejmontowi z Olecka;
III nagrodę w wysokości 1.001
zł zdobył zduńskowolanin Zygmunt Wróblewski.
(Pragnę zwrócić uwagę, że w
stosunku do roku ubiegłego, wysokość nagród uległa podwyższe
niu: wiadomo - dewaluacja!).
Póżniej

posypały

się

wyróż

nienia. nagrody pocieszenia. okoPrezesa
nagroda
l~cznościowe.
Zduń
Przyjaźni
Towarzvstwd
skiej Woli. nagroda skarbnika te'
goż Towarzystwa...
W sumie bawiono się świetnie,
prezentowane publiczności fraszki były dowcipne. celne. niepretensjonalne. Wielki Mistrz Dow-

Fraszki
, o Zduńsk'ej Wo i

można już

Teatr Lalki i Ma&ki „Groteska" w Krakowie zaprezentował ostatnio widzom nową 'premierę: „Pieśń nad Pieśniami" w prze. kładzie Czesława Miłosza. Utwór ten, obok ksiąg Hioba, Psalmów, Przypowieści Mądrości należy do ksiąg Starego Teśtamen
tu.
Autorzy przedstawienia: reżyser i inscenizator Vojo Stankowski ze Szwecji, scenograf Tadeusz Smolicki oraz Paweł Smlda,
także ze Szwecji opracowujący lalki nawiązali do starej formy
teatru japońskiego bunraku.

•

pu l Satyry, naczelny redaktor
„Szpilek". Witold Filler, któremu pomagali miejscowi szamani
Feliks Rajczak I Stanisław Fuks.
Ponieważ impreza dotyczyła ulecz ostrych
tworów drobnych
W.
w swojej wymowie, red.
Filler otwierając część oficjalną
skupieuczynił to z dostojnym
niem, hołdując znanej prawdzie
są sprawą
że dowcip i humor
poważną.

A potem

Wła<ciwie

posypały się nagrody.
i
był to róg obfitości

na dobrą sprawę nie wiem, · czy
bodaj jedna fraszka została nie
nagrodzona. I tak:
I nagrodę w wysokości 3.003 zł
.I
otrzymał Rafał Orlewski z Piotrkowa Tryb. za zestaw „Zduń
skowolanie - swawolanie";

cipu i Satyry w swoim końco
wym przemówieniu rzucił parę
sformułowań , które zdążono zagruntowną
notować . a które są
wiedzą o czasach. w j.ikich ży
jemy, Np, mówiąc o ludziach
sztuki, z melancholią westchnął,
że .. mamy za dużo obowiązków,
a za mało chałtur", a kreśląc
jakie płyną z fraszek,
pożytki.
, powiedział , że „uchwytne pożyt
ki są z ,rewolucji, a nie z satyry" 1 że .,żyć bez rewolucji moNa
żna. bez satyry nie sposób"
dodał, że w myśl
zakończenie
zasady do trzech razy sztuka konkurs na fraszkę o Zduńskiej
Woli odbędzie się po raz trzeci
i ostatni w przyszłym roku.
I to by było na tyle.

EUG.

I

akacje 1965 roku spędzałem w Zakopanem, ciągle padający deszcz nie pozwalał na wę,drówki po górskich szlakach,
toteż bardzo się ucieszyłem ze spotkania mojej polonistki z wieluńskiego liceum - Marii Niekraszowej. Moja bywielu przedstała nauczycielka mala
wicieli świata literackiego osobiście, a ja chloną
lem iei opowieści o Kazimierzu Wyce, Jalu Kurku, Janie ,Wikt.orze i jeszcze o wielu innych poetach i pisarzach. Pewnego razu zaproponowała
Pani Maria chciata
· mi wycieczkę na Harendę.
przedstawić mnie Mari~ Kasprowiczowej, z którą
Na Harendzie bylem już kilka
&ię przyjaźniła.
do tej pory
razy, ale panią Marusię widziałem
raz czy dwa razy, bowiem po muzealnych pokoikach domu Jana Kasprowicza zawsze oprowadzała
mnie jej siostra - pani Nieta.
Niewiele pamiętam z tej wizyty. Zapamiętałem
tylko wspaniale nasturcje kwitnące w korytkach
na werandzie, trzy potężne koty, z których jeden
nazywał się Mojżesz i ogromne oczy pani Marusi takie jak na portrecie Witkacego.
Od lipca następne~o· roku zamieszkałem na
stale w Zębie, wi•osce polożonej za Poroninem,
wysoko w górach, dokąd wówczas można bylo się
dostać tylkio piesw. Praca kierownika szkoły n!e
dnia mozajmowała mi wiele czasu i każdego
glem sobie wędrować po okolicy albo uciekać do
Zakopanego. Wracając stamtąd często wstępowa
łem na Harendę. Pani Nieta zaczęła chorować na
przestała
oczy, zmienila się bardzo. W końcu
widzieć zupełnie. Nie zdejmowała ciemnych okuprzy
wyglądały
dziwnie
larów, które jakoś
wspaniałych srebrnych kolczykach.
La.to 1968 roku nie należało do spokojnych. Zakopane i o~o1ice były . cich~ i wylu?-nione. W
sklepach nie było ~oleJek.. ulice p.:aw1e puste! a
w kawiarniach i restaurac3ach kelnerzy z.iewah z
l1Udów. Pod koniec sierpnia, wracając do domu,
wstąpiłem na Harendę. Wiedziałem •. że. pani ~a~
rusia ma nogę w gipsie po złamaniu 1 trudnosc,
w poruszaniu się, pani . Nieta na pewno ciekawa
.
.
była co słychać na Krupowkach.
Obie panie siedziały, :Wygrzew~ły się .na .słon~.
.la3.
które już, już miało się s~c. za gor,sk.t
wyraz ozywiona, 1>0w1edzial&
Pani Marusia nad
- Przyjechali Henryczki!
- Jakie Henryczki?
- Nie „jakie" tylko „jacy"! N.o. nie .wles~?
Worcellowie! Spią teraz, musisz ich komeczme
poznać jak wstaną.
Pani Nieta, z sobie właściwym akcentem spyta-

W

lu", a właściwie wielkim kombinacie hotelowostarego
przez
restauracyjnym dzierżawionym
„stanowiska'od
Rozpoczął
Niemca Bisanza.
chlopca do posług, potem pracował jako pikolak,
barman.
W wolnych od pracy chwilach czytał najpierw
Sienkiewicza, potem Londona i Conrada. Uczy!
192!1
się, zdał egzamin na kelnera i od roku
mógł zawód ten wykonywać samodzielnie. Wolny
czas poświęcał na lekturę. Nie imponowało mu
życie towarzyskie w otoczeniu.. kolegów ani ich
podejrzane rozrywki. wolał chodzić do kina i do
teatru. Po ~ryjomu zaczął pisać, były to tylko
nieśmiałe próbki literackie, ale wyraźnie znaczypisarstwa Kurtyki.
ly one początki przyszłego
Przypadek chciał, że w ' roku 1930 kelnerem czytającym ukradkiem .. Sonatę Kreuzerowską" zainMichał
teresował się staly bywalec .,Grandu'" będzie pod5uwał
Choromański. Od tej pory on
Tadeuszowi lekturę, on będzie pierwszym czytel-

P.Yc;z RD KMITA
( ~ ' „:

namową

Choromańskiego

się

salwował

ucieczką

do Zakopanego. Powieść o ke!r.erach okazahl się
Recenzenci podsensacją w świecie literackim.
ll:reślali u Worcella talent realisty i obserwatora
obdarzonego intuicją artystyczną. Tylko ke1nerzy
byli oburzeni.
Pisarz usamodzielnił się finansowo i zajął się
i samoksztalceniow4.
literacką
wyłącznie pracą
Dzięki znajomości z Marią Kasprowicz.ową, która nad Worcellem roztoczyła opiekuńc:zie skrzydła.,
zetknął się ze środowiskiem literackim. zyskując
gości przebywających na
dużą sympatię wśr\)d
Harendzie. Miał wtedy dwadzieścia siedem lat.
jako podoficer
1 września 1939 roku Worcell
rezerwy musiał wyjechać z Zakopanego, aby dotrzeć do 15 pułku artylerii w Krakowie. Harendę
opuścił z Marią Kasprowiczową, która udała się
do Wilna. Niestety, w Krakowie pułku Worcella
już nie było i pisarz udał się razem z tłumem
uciekających ludzi na wschód· Po wielu dniaah
dotarł do Lwowa, gdzie by! do wiosny 1940 roku.
We Lwowie było już wielu znajomych Worcellai.
Adolt
Boy-Żeleński,
przebywal tutaj Tadeusz
Rudnicki, Swiatopelk Karpiński, Jalu Kurek, z
którym Kurtyka za!ożyl spółkę - razem rąbali
drzewo na opal. Gdy tylko nadarzyła się okazja,
Worcell przedostał się do Krakowa. Teraz zaczął
pracować jako dekarz i robotnik fizyczny, ale La
namową swych kolegów powrócił do swojego zawodu - zostal kelnerem w „Pawilonie" - dużym,
który okazał się
lokalu,
często odwiedzanym
miejscem pracy konspiracyjnej. Do niej wciągnię
ty został również i W·orcell. W 1943 roku zo5tal
in~ych
łapance i z grupą
złapany w ulicznej
więźniów wywieziony do pracy przymusowe] w
juty.
fabryce
w
Meissen
w
Pracował
Niemczech.
- An~on~nę
żonę
Tutaj poznał swą przyszłą
Moszkowską - wywiezioną na roboty do Naemid
,
aż spod Żytomierza.
Plenryk
wojennych
Po zakończeniu działań
Worcell ze swą narzeczoną przez Sudety i Cz~
Mana
chy dotarli do Zakopanego i Harendy.
Kasprowiczowa udzielila młodym a zmęczonym
Na
gościny.
serdecznej
ludziom
tułaczką
wojenną

Barbara .Nadgórska ,
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nikiem i krytykiem nieporadnie jeszcze pisanych
utworów. Znajomość Tadeusza Kurtyki & Michabyła dla początkującego piłem Choromańskim
sarza cenna pod każdym względem. W jego towarzystwie uczył się dobrych manier, gustownego ubierania się i sposobu bycia.
plsa~ p().
r.aczął
Kelner z „Grand Hotelu"
wieść, która wkrótce przyniosła mu sławę. Były
to „Zaklęte rewiry".' Ukazała się w grud.niu 1936
roku, ale jeszcze przed jej wydaniem autor za

ła:

- Nu, a ty czyta! Worcella?
- Nie - przy1Znalem ze wstydan.
- Musisz k·oniecznie kloniecznie przeczytać! A
jut musowo Zaklęte rewiry". Spieszyłem się tego dnia bardzo. Nie zobaczylem „Henryczków"
. .
pani Marusi
W końcu września albo na początku pazdzierntka, pani Matusia zapytała mnie o „Zaklęte rewiry".
- Nie miałem czasu, ale przeezytam na pewno.
- Po mojej śmierci chyba..
10 grudnia 1968 roku po operacji zmarła pani
Marusia. W jakiś czas potem odeszła pani Nieta.
„Zaklęte rewiry" przeczytałem już po pogrzebie
pani Marusi.
Od tej pory zainteresowałem się twórc~cią
Henryka Worcella, który stawał się dla mnie coraz bardziej oryginalnym pisarzem, a gdy poznałem jego biografię, uznałem ją za bardzo róż
niącą się ód biografii innych pisarzy i, zupelme
.
.
ruetypową.
Prawdziwe nazwisko Henryka Worcella brzm1asię on 1 sierpnia
lo Tadeusz Kurtyka, urodził
1909 roku w rodzinie chłopskiej w Krzyżu kolo
Tarnowa. Rodzice jego, Wojciech i Maria z Jarmułów, gospodarowali na sześciohektar<>WJ'.m go~
podarstwie. Ojciec Tadeusza interesował się pol!tyką, kandydował nawet na posl~. pis~:V'.łl artyMiał opinię czlokuły do „Przyjaciela Ludu".
Wieka światlego i ambitnego.
A młody Tadeusz; regularną naukę zakończy!
tamowskiegc
samowolnie, zwial z klasy piątej
się dla
gimnazjum do domu, gdzie rozpoczęła
niego praca w gospodarstwie i przy wyrębie lasu. Nie chcial ślęczeć nad książką, nie wytrzyma! w ciężkdej p1·acy na roli, nudzil się na praktyce, którą z wielkim truden:i zalatwiła .mu matka w sklepie lrolonialnym, me wyszło nic z pracy w malej restauracyjce. Te wspom11ienia z dziecinstwa ożyją później w motywach zbeletryzowanych dziejów Pawla z .,Rodziny Planetów" (1939)
i w „Wyspie starej Tekli" (1956).
Marzenie Tadeusza Kurtykli o wielkim świecie,
jest ono tak silne, ze skończy się ucieczką, do
Krakowa, gdzie znajduje pracę w „Grand Hote-

Harendzie odbył się wtedy ślub Worcella 1 bardzo skromne wesele.
Jeszcze w lipcu 1945 roku, zachęceni utotkami
nawołującymi do wyjazdu na Ziemie Odzyskane.
W·orcellowie z grupą górali wybrali się do Klod~
ka w poszukiwaniu miejsca na urządzenie samodzielnego życia. Długa tułaczka i zbyt męczące
autor<'.
późniejszego
życie w mieście skłoniły
„Parafian" do osiedlenia się na wsi i pracy na
roli. Wieś, w której mieszkali przybysze z Harendy nazywała się Skrzynka. opisał ją Worcell
w swoim reportażu „Ludzie ze Skrzynki".
W okresie powojennym przez wiele lat krytyka literacka zupełnie niesłusznie zaliczała Worcella a to do twórców ludowych. a to znów do
autorów rc~ionalnych, jako że tylko o Dolnym
Sląsku, o Sudetach, o Dolinie Kłodzkiej, o WroWorcellu
cławiu pisał. Takie zaszufladkowanie
było dla niego bardzo krzywdzące i prawie nikt
z krytyków i rece<nzentów nie zadał sobie trudu

by wnikliwie prześledzić życie pisarza i ukazar
fakty, które doprowadziły do tego, że znalazł ua
swą własną „Harendę" na Dolnym Sląsku, i nikt
nie zwrócił uwagi na to, że by! to pisarz poszukujący ciągle nowego w życiu, a to nowe było
podnietą jego twórczości.
Henryka Worcella poznalem w końcu osobiście.
W czasie jednej z wizyt u pisarza we Wrocła
wiu przeprowadziłem z nim długą rozmowę i pamiętam, że jednym z pierwszych pytań, które mu
zad.alem było:
zostać na
- Dlaczego chciał pan koniecznie
wsi?
A . co miałem robić? Kupiłem kilka rolniczych książek, trochę mi to pomoglo, ale na po. czątku było bardzo ciężko. Harowaliśmy od świ
tu do nocy.
- Nie wiedziałem nic o sytuacji jaka tu panosiedzieli
mówił mi. ~- Tu po prostu
wała Niemcy. A my Polacy razem z nimi na kupie.
Prawie każdy pędził bimber, ciągle były zabawy, tańce i tak przy kielichu poznawali się ludzie z różnych stron Polski. Wojna była, przeszła
i trzeba było o tym zapomnieć. W Skrzynce był-o trochę jakiejś roboty porządkowej, jakieś raporty, spisy, akcje.. Nie byto za to żadnych fachowców, a gospodai•kę uprawialiśmy po pa::tyzancku.
- No a Niemcy? - spytałem podczas rozmowy z pisarzem.
- Niemcy byli wtedy spokojni. Oni kiedy się
tylko
ale
boją zawsze są spokojni, pokorni natychmiast sta!U\ się buttirochę im popuścić -

ni.

W „Dzienniku" pisarz zanotowal:
„Muszę polować na dorywcze zarobki, zbierałem jagody czarnego bzu dla fabryki przetworów owocowych, dziką różę, jarzębinę, kosil~m
u sąsiadów, pomagałem przy młocce, a teraz .przy

kopaniu ziemniaków".
W dwa lata później:
„Nadszedł wreszcie czas (.„) kiedy dziPci tęskni·
:ty za kawałkiem chleba i ciągle na mnie patrzyły, a ja nie wiedziałem, do kogo pójść, by co~
dla nich zdobyć".
- Wreszcie - ciągną! pisarz swą opowieść :!:ona zorganizowała taki sobie zespól świetlicowy
w Jasienicy Dolnej, ja prowadziłem punkt bibliot~zny. Czl:owieku, ksiąilki miałem w walizce i
Ale wtedy pisałem,
l$0znosilem je 'JO domach.
najczęściej reportaże z życia wsi, spółdzielni produkcyjnej, bylem, ot, takim terenowym korespondentem.
- Ozy drukowano pana?
A gdzie tam„. Byłem za prawdziwy, a J.
-
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Na motywach Baldwina
•

I codzienności
Kiedy

słuooam

bardzo starej

..
-.„_

pieśni miłosnej

z Hercegowiny
w czwartym programie polskiego radia
myślę o rudowłosym Eryku
początkującym aktorze amerykańskim
i jego ukochanyim francuskim chłopcu
Myślę ,o ich czułości i delikatności
o spłoszonych spojrzeniach na kilka dni przed rozstaniem
i o tej tęsknocie, ·której nie pokonała woda oceanu
ani nocne wizyty pewnej atrakcyjnej mężatki
Pamiętam też o zagubionym wśród dziewcząt Vivalclo
któremu ulgę przyniosły wargi przyjaciela
Myślę także o naszym utrudzeniu kochany
o brutalności wspólnego życia tak wielu mężczyzn
i kobiet
czerwiec 1982,
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,,Parafian".

- Czy bardzo pan tęsknił za wsią?
Za wsią tak, ale nie za ludźmi. Nie były
to aniołki, przez nich straciłem oko, a jednym
okiem teraz inaczej wszystko widzę.
Pod koniec 1957 roku otrzymał mieszkanie we
Wrocła
nagrodę literacką miasta
Wrocławiu i
wia.
Okres wrocławski okazał się rzeczywiście bartllo
„Widzę
szczęśliwy. Powstają zbiory opowiadań
stąd Sudety" (1959), „Parafianie" (1960), „Najtrud.
niejszy język świata" (1965), „Wieczory pod lipą" (1968). Za „Najtrudniejszy język świata" Henryk Worcell otrzymal nagrodę miesięcznika „Odra" oraz nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki
za rok 1967. W roku 1973 ukazuje się powie~ć
.. Pan z prowincji", a w następnym „Wpisani w
Giewont", ta książka zawiera cykl wspomnień o
sprawacłi i ludziach z okresu zakopiańskiego obejmującego lata 1937-1939. W 1979 roku ukazuje
pt. „Inne rewiry" zasię niewielka książeczka
wierająca kilkanaście artykułów drukowanych w
„Literaturze", „K•ontrastach" i „Odrze" na tematy lektur pisarza. W tym samym mku „Ossolineum" wydając jego 3-tomowe „Dzieła wybrane"
ukoronowało 40-letni dorobek literacki Worcella.
Dwa lata temu byłem ostatni raz u Henryka
Worcella, był juŻ wtedy poważnie chory.
Na dworze zapadał już zmrok. a nasza: rozmowa
ciągle trwała. Wysłuchałem opowieści o kilku !ego przygodach na wieczorach autorskich, o pracv
w Związku Literatów Polskich i wtedy również
powrócił temat Harendy i Zakopanego. W pomniał je.,zcze Marusię Kasprowiczową, mówH. iP
Wi<"le jej zawdzięcza, chociaż często drażniło g '
takie. jak 'łię wyraził, „matkowanie".
- N o cóż, ona taka była ...
:Zrobiło się już późno. Worcellowie wiedzieli,
że muszę tego dnia odjechać, ale on wyczuł, że
nasza me
chciatem czegoś więcej, że rozmowa
została zakończona.

- Ja teraz - powiedział zapominając o che>Mam kilka
robie - będę miał trochę prac~·.
spraw osobistych do załatwienia. kilka wyjazdów,
do nas przyjechać
ale gdy powrócę, to proszę
na dłużej. Obiecuję panu czas.
Nie zobaczę go już nigdy, zostaly wspomnienia z rozmów i jego książki.

•

głęboko

osadzone w murach
I nieskończenie dł'llgie ciemne korytarze
których końca trzeba się obawiać
Niekiedy nocą przebiegają po nich
wypłoszone z nieba łosie i jelenie
jak zwykle smutne i jak zwykle nieme
W taką noc ze wszystldc4 poroży i z głowy dzika
krew ścieka i pachnie krwią a potem nagle winem
Na nieskończenie długich ciemnych korytarzach
których końca trzeba się obawiać
kilku miłości zadeptane ślady
Wielkiego tego domu wysokie pokoje
stoją u nabrzeża moich myśli
gdziekolwiek żyj~.

•
;; nasza do noza
MI'IOSC

-...
...\

·~.

tego co ukazalo s!ę w prasie nie bylem. zadowolony. Musiałem się ;ednak z tym pogodzić, bo
trzeba było dorabiać.,
Worcell nie mia! w tamtym okresie stałego zajęcia, które mogło pozwolić mu na utrzyma11ie
rod.ziny. Najmowa! się więc do pracy w polu u
miejscowych gospodarzy, do przeładowywania wa.gonów na rampie kolejowej, pracował trz~ miew gospodzie. a wreszde
siące jako bufetowy
razem z żoną postanowi! wyjechać do Kamiennej
Góry.
- Zaczęliśmy pracować w Powiatowym Domu
Kultury. Wie pan jak to jest, początkowo obiecywali dać za dwa. trzy miesiące mieszkanie, ale
otrzymał je ktoś inny. a myśmy nie mogli siedzieć w maleńkim pokoiczlrn i to bez żadnych
taka była
wygód. Woaa ściekała po ścianach.
wilgoć, a tu dzieci małe. Postanowiliśmy wyjechać do Trzebieszowic.
Henryk Worcell znów zaczął pracować jako bufetowy w gospodzie. był już autorem wielu reportaży drukowanych w dolnośląskiej pras.ie. Jednak praca, którą podjął po raz drugi wcale w
tamtym czasie nie była łatwa - bardzo często
zdarzaly się bójki, awantury. Do gospody przya wśró:l
chodzili również ludzie ze Skrzynki.
nich ci, którym pisarz tak' bardzo dopiekł swo;mi artykułami i reportażami. 8 lutego 1957 roku
leśniczy Józef M., rozpoznawszy się w jednym z
niechlubnych bohaterów worcellowskiego opowiadania .. Rewolucja w Guranowie", wobec ·•. ielu lugospodzi przebywających w trzebieszowskiej
Worcella w g!owę tak
H~ryka
dzie uderzył
mu
uszkodził
poważnie
bardzo
że
nieszczęśliwie,
oko. Pisarza zabrano do kliniki we Wrocławiu
Sytuacją Worcella, oprócz prokuratury, zainteresował się Związek Literatów Polskich. Wokół
sprawy Zł'obił się szum.
- Czy ma pan pretensje do tych ludzi?
zapytałem Worcella.
- Nie mam im tego za złe. Wie pan, od dwuwe Wroc!awJu I
dziestu kilku lat mieszkamy
bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Tam ch,vyw domu nie było
tałem się wielu prac. Kiedy
zarobić,
aby
pieniędzy brałem każdą robotę,
wszystko inne było nieważne, nie liczyło się. Waż
na była tylko ta praca, dzięki której zapominałem o tym, że mi dokuczano. I tak pisaełm o
tym co Widziałem, można odczytać to w moich
złożyły się na
które później
opowiadaniach,

..

\

Za mało mówimy o naszej bezwzględnofri
z jaką codziennie potrafimy zabijać
samych siebie a także innych
przygodnie napotkanych
żyjących obok od lat
W tym celu ostrzymy staranrn e
noże milczenia

Łódź

noże spojrzeń

U nabrzeża
Wielkiego tego domu wysokie pokoje
podwójne wąskie okna ze starego drzewa
dostępne słońcu w porze późnego zachodu

I

ODGŁOSY

noże uśmiechów
noże

gestów

A także zwykłe niezawodne kuche1111e noże

1982, luty
Rys. JCJ;ntisz Szymański-Gianc

•
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Prosto z kina

Mistrzowski
„chwyt",
a może błąd
w sztuce?
Po3ęci,a nie jest nowe. Pojawiło
~Ul gdzieś w burzliwych latach I
wojny świat o w ej . W literaturoznawczych pracach Eichenbauma, Tynianowa, Szkłowskiego - przedstawicieli „rosyjskiej szkoły formal-

nej''~

„Formaliści''

uznali „chwyt''

stylistyczne
organizujijce
kompozycyjne
dany materiał językowy czy tematyczny - za glównii zasadę artystycznego działania, a w konsekwencji utwór literacki u celowy
układ „cnwytów".
Filmowe teorie nieraz wspierały
literacki.eh <10lię na bogatych
a zatem wykorzyłwiadczeniach,
stanie kategorii „chwytu" do i.auych rozważań wydaje alę byt
uprawnione.
O co bowiem chodzi? O przepropowadzenie dowodu mającego
od
twierdzić tezę, iż tam gdzie tego, co się pokazuje, watnlejsze
j·e st to, jak się pokazuje - pnyjemność płyniica z ogliidania filmowego spektaklu maleje wprost ~e::
po rcjonalnie do upływu czasu projekcji, wprawiając w końcu widza w stan zniecierpliwienia, i<"ytacji, grożący natychmiastowym, z
eharakterystycznym skrzypnięciem
krzesła, wyjściem z kina.
„Agonia" - nowy radziecki film
na naszych ekranach zyskał uznanie krytyków. Będ:!lie też zapewne miał publiczność. Kogo bowiem
nle zwabi do sali kinowej postać
owianego mgłą
„świętego starca"
Teligijnej, mistycznej, a zwłaszcza
erotycznej tajemnicy Griny Rasputina.
Swego
Temat j9'1tt chwytl:iwy.
czasu utwór muzyczny dotyczi!CY
przez
tej postaci, wykonywany
zespół rockowy,
znany zachodni
miał niejakie brudności z przedostaniem się na socjalistyczne, radiowe anteny. Fakt, iż film powstał
w 1974 roku, a pokazano go po raz
pierwszy dopiero w 7 lat pól.niej,
ma swojii wymowę. Niestety
też
widzowie spragnieni podniecajiicych
momentów męsko-damskich wyjdą
z kina zawledzeni. Seksualny demonlztu Rasputina :wstał t>owłem
ledwo, ledwo zasugerowany.
Na ekranie dominuje Historia Historia
ostatnich dni Imperium.
ukazana w barokowych scenach balow, uczt, rel!gijnycl1 unlesie1\ politycznych intryg, których plastyczności nie powstydziłby się Fellini
(„Rzym") czy Visconti („Zmierzch
bogów"). Filmowe wizje Elema Klimowa sii tak sugestywne, że sam
obraz bez słów wystarcza, by uwie-

Oktfślo11e
bądź

rzyć

w

ujęcie

dekadencję

I

schyłkowość

II. Retyser
jednak, it dekawc!agajiica i podencja mc>te
pomocy „chwytu"
.stanowi! przy
dydaktyzzr ó wnoważyć estetyzm
.
mem.
kolorowych,
Każdą z bajecznie
„l(orących", dworskich scen ko1'tczy

epoki cara

przestraszył

czarno-biała,

Mikołaja
się
być

„zimna", dokurnental--

na (uwaga: większość dokumentalnego materiału nie była dotild poukazująca
wstawka
kazywana!)
wc>jny i tyfusu,
nędzy,
„Rosję
gniewu I buntu". Zabieg formalny,
a jakże owocny: wyobcowanie wła
dzy, oddalenie się od własnego
społecztt'tstwa, powstanie szczeliny
zam·ieniającej się w przep•ść nie
do przebycia, zostaje nie tylko pokazane. ale i nazwane.
Nie dość na tym. Łopatologia
stosowana znajduje swoje rozwinięcie w fabularnych sekwencjach
filmu. Do czegóż zatem dochodzi?
Do typowych uproszczeń zdarzają
cych się w radzieckiej kinematografii, operującej częstc>kcoć czarschematem, gdy tylko
no-białym
przyjdzie odwołać się do tamtych
c-.zasów. Scena po scenie udowadnia się w „Agonii', że w roku 1916
rządziła Ros.1ą banda głupców pantoflarz Mikołaj II. religijna dewotka - caryca Aleksandra, łasi
na pieni11dze, zaszczyty. sławę i
władzę przypadkowi politycy, a nad
nimi wszystkimi panował. posiadaj-cy zniewalającą moc przekonywania, mnich (?) - RaspuHn. W
tej operetkowej konwencji sytuuJ11
się tet zamacho?.·cy dokonuj;icy zabójstwa „świętego człowieka", którymi, jak to sugeruje film. kieruj- wyłącznie osobiste motywy, gdyt.
nie stać kh jut jest na m11drość
politycznego spojrzenia na szkodliwi! dla interesów dworu działat
nc>śś Rasputina. Mąd.rość ta była
jut wtedy przypisana Innym ludziom, Innej epoki.
A zatem wszystk~ poz05tało po
staremu. Tyle tylko, że subtelniej
wielu
pokazane, na co niestety
.fe się nabrać.
nacl11gsię
daje
Tak. jak wielu
n11ć na melodramatyzm, obsypanej
zaszczytami „Sprawy Kramerów".
Robert 'Benton zrobił w~zy!!tko, ieby wycisnąć nam :r c>eEu łl'!y t udało mu się to!
Sumotanina bezradnego mężczy
zny 7.0stawionego sam na sam z
garnkami, kuchenkami, l'l•telnlAml
1 p;rzankami, nie je•t tylko Jedn11
z wielu scen obrazujiicych. co mote stać się z ml';żem, od któngo
odchodzi żona I na dokładke 7.c>Stawia mu dzieciaka '" wieku ukolnym. Gdy kobieta przy!'lomnl ~o
bie o ~wych macierzyńskich powinnościach, scena zbudowana na podobnym wyjśclowym schemacie mętczy:r.na w kuchni, ale tym ra7.em pewny wykonywanych czynno~cl. b~dzle koronnym argumentem przemawlaj11cym za tym. :te
Dustin · Hoffman bezwzp;Jędnie nadaje si~ na wychowawc~ I opleku1u swego s:vna. A serce podchod:r.i
nam do gardła, gdvt. wiemy, te mimo tych. tak wielu. zalet sprawa
jest dla ojca przegrana. Si!d l'lfZYznał bowiem opiekę na" dzieckiem
matce. Na takich I tym oodohnych
.. chwytach" ?.budowany został caW~ciekll uŚw!adaml1'mY
ły film.
sobie„ te da,fem:v ~i~ nabierać. a
umiemy ohronlć 1i~
przecież nie
pned wzruszenle1n.
Umiejscowione na dwóch biea:uohrar.v
" ach filmowej oenetraejl
- kameralny dramat I historyczny
ft>roewne,;o
z
korzy~tai~
·fresk
m&lnep;o 7~hler:u . nr'Y"""•cer:o tak
odmienne re7ult~t v

PAWEŁ

STRZELECKI
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Foto; H. Śmigacz

Jan Kwapisz
1932-1982
Jan Kwapisz urodził się 25 wrzesma 1932 r.
Trybunalski.
Piotrków
w Gomulinie, pow.
teatralną
sztukę
Swoje poglądy na tycie i
1954, kiedy to ukształtował w latach 1951 częszczał do Państwowej Szkoły Instruktorów
Teatrów Ochotniczych w Łodzi (placówka ta
działała na zasadach liceum). Przez rok prakulturalnocował w charakterze pracownika
do
oświa towego w Nowe) Soli. Po powrocie
Łodzi rozpoczął studia na Wydziale Reżyserów
Teatrów Niezawodowych w Państwowej Wyż
szej Szkole Teatralnej i Filmowej im. L. Schillera w Łodzi.
Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów podjął pracę jako asystent Natalii Szydłowskiej na
Wydziale Teatrów Niezawodowych, a następnie
na Wydziale Aktorskim PWSFTviT. Równocześnie objął stanowisko reżysera i kierownictwo artystyczne Studenckiego Teatru Satyry
przez
„Cytryna" w Łodzi. Funkcje te pełnił
dziesięć lat, a potem na specjalną prośbę' rektora Akademii Medycznej czasowo sprawował
opiekę pedagogiczną.

W „Cytrynie" wyreżyserował dwanaście programów. - „Historię kłopotliwą (teksty włas
ne, prem. 1961); „Na tych co młodo szaleją" satyra polska XVI i XVI! wieku; „Pawie 1
Pawiaki" (scenariusz oparty na twórczości wię
ziennej i rewolucyjnej oraz na tekstach kabadzień"
„Piegowaty
retu „Czerwona lutnia";
(składanka satyryczna); faktomontaż oparty na
autentycznych wypowiedziach młodzieży wykolejonej oraz na literaturze dotyczącej tego zaz
gadnienia - „Chuligani" (1963); „Tempo
przedrostkiem" satyra współczesna powstała w
okresie XX-lecia PRL; „Bogiem a prawdą" zaadaptowane tell:sty autorów starożytnych; „Cicer cum caulae czyli groch z kapustą"; „Uwateksty
ga! Miejscami głębia" zaadaptowane
Buffo"
Henryka Bardijewskiego; „Misterium
te zaWłodzimierza Majakowskiego, teksty
adaptował i dopisał teksty piosenek (1967); adaptacja „Smierci na gruszy" W. Wandurskiego (1968) i „Czterdzieści cztery" wg Z .. Załuc
kiego, scenariusz J. Kwapisza i J. Walisia (1969).
spektakli
sukcesy
Sukcesy „Cytryny" to
latach reżysera
Kwapisza, jedynego w tych
teatru. Wymieńmy z nich najznamienitsze. Na
Ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Artystycznych Medyków w 1961, 1962, 1963, .1964 i 1967
zdobywa·
roku zespół jest bezkonkurencyjny,
stylu"
pierwsze miejsca. Wygrali „w swoim
festiwale: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Politycznych w Szczecinie w 1964 r„ Ogólnopolski
Festiwal Kabaretów Studenckich w SwinoujFestiwalu
ściu w 1966 r. Na Ogólnopolskim
Teatrów Poezji z repertuarem rosyjskim i radzieckim w Poznaniu w 1967 r. zdobyli drugą
nagrodę. Z powodzeniem Cytryna prezentowała
spektakle Kwapisza na festiwalach zagraniczMarsylii (1965).
nych: w. Zagrzebiu (1962) i
w
Dobrze zaznaczyły się występy w 1967 r.
_
Związku Radzieckim.
Jan Kwapisz był też laureatem nagród inŁódzkich
w 1967 ;ia IV
dywidualnych Spotkaniach Teatralnych, w 1969 r. na II Przeglądzie Łódzkich Teatrów Studenckich i Robot„Czterdziesty
niczych za opracowanie tekstu
czwarty", na TV OPZA Akademii Medycznych
uznano go ~a najlepszego reżysera, w· 1963 -otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za
reżyserię „Chuliganów".
artykułów ,
Setki materiałów prasowych wywiadów, i' formacji - kwitują wysiłki kieulegającego
rownika artystycznego i zespołu
ciągłym zmianom personalnym. Zasługą Jana
Kwapisza było ciągłe odtwarzanie atmosfery
cytryspecyficznej zaangażowanej, po prostu
niarskiej.

studenckim
W jednej z dyskusji o teatrze
Kwapisz wyłożył swoje credo: „Być może moje stanowisko jest- odosobnione, ale wydaje mi
się, że pieniądze dla teatru studenckiego nie
gdzie
SI\ sprawą pierwszorzędnej wagi. Tam
zaczynają się pieniądze, kończy się ruch amatorski. Praktyka dowodzi, że zespół bez zasali
plecza materialnego, a czasem i własnej
pracuje z większym entuzjazmem i osiąga znaci:nie ciekawsze rezultaty. Zaplecze materialne
i iego konsekwencje nie tylko wpływają ujemnie na postawę członków zespołu . ale wymagaaparatu administracyjnego.
j~ rozbudowania
Zanika klimat poszukiwaó. Atmosfera cieplarkadry ,
niana wpływa też fatalnie na nowe
-które akceptują istniejący stan rzeczy, o nic
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nie walczą i do niczego nie dążą". („Odgłosy"
3.III.1968 r.).
człowiek,
Tak surowo perorował ten sam
pozwalał
który był uosobieniem dobra, który
;,cytrynie" wnikać w swoje prywatne życie.
mu
urządzając
Koledzy z zespo\u czcili go
„ślub nad śluby'\ ubolewali gdy z powodu urodzin córeczki nie mógł jechać razem z nimi
do Marsylii. O tym wszystkim, dzięki prasie
Przeglądając
wiedziała cała kulturalna Łódź.
starannie zbierane przez niego wycinki prasowe możemy obserwować całe jego życie, działalność i radości...
Kwapisz szukał prawdy nawet w krzywym
w
zwierciadle. Odkrycia te podawane były
tonie ciepłym, dobrodusznym. Nie było w tym
Jego
nic sarkastycznego, grotes}ci okrutnej.
teatr to teatr walczący . Nie agitka! Taka była
„Cytryna" za Kwapisza.
Po obejrzeniu jednego ze spektal0i „Misteże
rium Buffo" Roman Szydłowski napisał,
Jan Kwapisz „ujawnił w tym przedstawieniu
które
możliwości,
prawdziwy talent i duże
warto wypróbować nie tylko w teatrze studenckim" („Trybuna Ludu" 25.V.1967 r.).
i spróbował
Rychło skorzystał z tej rady
swych sił w teatrze zawodowym. I od razu z
dużym sukcesem. Jerzy Panasewicz pisał zachwycony o jego debiucie - „Placówce" (wg
adaptacji własnej) wyreżyserowanej w Teatrze
Jaracza w Łodzi - „Przedstawienie toczy się
wartko - cóż, reżyser rozumiał 1adaptatora, a
głównego
ten szedł reżyserowi na rękę". Za
bohatera przedstawienia uznał recenzent
Jana Kwapisza.
Nieco gorzej wypadły kolejne próby podejmowane w Teatrze Ziemi Łódzkiej - w sezonie 1975176 wyreżyserował „Komedię rodzinną"
Ireneusza Kocyłaka, a w rok później „Indyka"
Sławomira Mrożka. Znacznie lepiej powiodło
się w Kaliszu, gdzie w 1977 żywo wyreżysero
wał „Trzy białe strzały" Jana Makariusa, a w
sezonie następnym „Klub kawalerów". Ten opomysłowością
statni spektakl zaznaczył się
inscenizacji i świetnym poprowadzeniem aktorów. Do tego typu repertuaru czuł się Kwapisz powołany, po prostu najlepiej gq.,szuł. Nic
dziwnego, że do „Klubu kawalerów" powrócił
raz jeszcze w teatrze w Białymstoku. W 1981
r. w Teatrze w Wałbrzychu wystawiono jego
adaptację „Szwejka" J. Haśka.
Ważniejsze jednak niż prace teatralne były
dla Jana Kwapisza jego zajęcia pedagogiczne.
Pracy tej oddawał się nieprzerwanie od ukoń,
czenia studiów at do ostatnich dni. Jego za- •
jęcia były :z:awsze starannie przygotowane. Studenci lubili nie tylko jego wykłady z elemen-.
klasycztarnych zadań aktorskich czy scen
nych, ale i jego samego. Szanowali go też jako swojego dziekana - od 1972 do 1982 r. pełWynił nieprzerwanie funkcję prodziekana
współdziału Aktorskiego. Dziekan Kwapisz
Szydłowską,
pracował z profesorami Natalią
Kazimierzem Brodzikowskim i Adamem Daniewiczem przy realizacji przedstawień dyplomowych. Przez trzy lata opiekował się artystycznie kabaretem studentów Wydziału Aktorskiego - Piątka z ulicy Gdańskiej.
r.
Nieustannie pracował nad sobą: w 1967
zdobył tytuł zawodowegJ reżysera estradowego, a w 1968 r. uprawnienia instruktora teatralnego kategorii specjalnej. Wiedzę swą chę~
roku szkolnym
nie przekazywał innym. W
1974175 i 75/76 wykładał w Studium Sztuki Estradowej przy Estradzie Łódzkiej.
organizatorem Studium
Był inicjatorem i
Kulturalno-Oświatowego w Kaliszu. Przez dwa
lata dojeżdżał do Kalisza by wykładać przedmiot reżyseria (1979/80/81).
Z wieloma zespołami pracował jako instruKultury
m. in. w Domu
ktor teatralny Klubie
Międzyzakładowym
„Energetyk'', w
Włókniarzy w Zakładach Przemysłu Wełniane
go „Lodex". Przez wiele lat był konsultantem
w
kabaretu „Nietoperz" z Radomska. Działał
Towarzystwie Kultury Teatralnej. Kilkakrotnie
był jurorem Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich. Zawsze miał czas na wszystko co
teatralne.
Dziś śledząc jego dokonania ma się wrażenie,
zdrowiem
że zbyt rozrzutnie szafował swym
i talentem. Ale może tak musiało być? Może
taki właśnie był Jan Kwapisz, dla wielu, barszczery, życz
dzo wielu po prostu Janek liwy i bezinteresowny.
by
można
Mówiąc o dziekanie Kwapiszu
dobrotliprzytoczyć kilka anegdotek, takich
wych, sympatycznych. Ale te mimowolnie utrwalone w pamięci byłoby tu przypominać
profesora
niestosownością, nie były one dla
charakterystyczne.
Kwapisza jako fachowca
Domeną Jana Kwapisza była bowiem traktowana niesłychanie seri<;> praca.
żarli
Rzetelnie, twórczo z szczerą pasją i
wością ideowo-artystyczną konsekwentnie realizował swe wizje sceniczne. W pracy z aktorem cechowała go świadomość zadań, które z
egzekwocierpliwością, typową dla pedagoga
i całego
wał od poszczególnych wykonawców
zespołu.

Osobista skromność 1 takt pozwalały
realizować swoje marzenia twórcze w
sprzyjających częstokroć warunkach.

mu
nie-

Zasługi Jana Kwapisza dla kultury teatralnej były dqstrzegane. Wielokrotnie spotykały go
zaszczyty, wyróżnienia i nagrody. Posiadał Honorową Odznakę m. Łodzi (1964), Brązową OdOdznakę Pracy Społecznej, Honorową Złotą
Zasługi
znakę ZSP (1962, 1964), Złoty Krzyż
(1978), był laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za działalność dydaktyczną (1980), oraz wiele nagród, podziękowań
listów pochwalnych.

Rankiem 27.V.1982 r. obiegła Łódź, a potem
kraj smutna wiadomość - w nocy zmarł
Jan Kwapisz. Osieroconych pozostało dwoje
dzieci. Pogrążyli się w smutku liczni przyjaciele, sympatycy, współpracownicy, studenci i
wychowankowie. Wszyscy od dawna wiedzieliś
my, że zdrowie mu już nie dopisuje, ale nikt
nie myślał o jego odejściu.
cały

Był jedr,ym z tych, których obecność uważa
jest
się:
się za naturalną, o których mówi
człowiekiem.

Brakuje nam go bardzo.

ZDZISŁAW KŁAPCIŃSKI
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Pod wspóln1m
SZJłdem.

CZJli

w czym wyręczam
Jerzego P.?
KRZYSZTOF DRZEWIECKI ·

v-: polskiej muzyce rozryiwkowej, "t akże tej 'l'lajmłod
- . rockowe.i (v ide: utwory bardz.o modnej ostat nio grupy TSA),
piooenk1, d? ktoryc~ muzyka (czy też jak s i ę kiedyś umawialiśmy,
melodia) je.st kompoby umknąc trudnosci nomenklaitura1nych nowa•na przez dwóch ludzi. Nie jestem kompozyitorem i 1brudno mi
twórcy muizyki pracują
pow!ed~ieć, na cz1m to polega. że dwaj
wspo~n~e; byc moz.e wchod,ZJi tu w grę fakt nie powszechnej umieJętn.osci airanzowa•nta. być może łatwiej o i•Il->pirację. być może wreszcie.- c.o dwóc~, t? nie jeden jak mÓ•Wri przysłowie. Ja na te pyt~ma me pode1muię się odpo.wiedzieć, a z kolei nawe<t za•przyjaź
mo.n ych kompozyto.rów o to nie irndagowałem. bo wważa~em IPyrt;a-nie
za mezby,t w końsu ważme i chyba trochę niedyskretne. stąd też
~ogę zrozumieć, dlaczego wspól.nie komponowaH kilkarkrotnie, skąd
i.ną,d zdawałoby się antag_o.niści, Krz)'\Sz·tof Klencz0<n ~ SawerY111 Kratakie piosenki jak: „Wo1ny wiieczór", „Ja,k mi
J~sk1 (tak, tark s;ę podQbasz" czy „Jak wędrowne ptaki" są ich wspólnym d.ziełem)
mieli na uwadze dobro swego Ze6połu. Znajduję uzasadnianie dla
ona
dawnej współpracy Urszuli Sipińskiej 'Z Piotrem Fi•glem 'Ila
w.pływ
mieć
śpiewała pisane przez nich utwory więc chciała
isyp
poct,
ksz.tatt reper•tua.ru. Nie jest dla mnie tajemnicą wspólne
wame piosenek przez Krzysztofa Krawczyka i Ryszarda POiZl!lakoiwsk•iego, bo rzeczywiście tworzyli je razem ma iąc na względzie jeden
int~res. Ale nie W'iem na przykład co sklonilo do ws•pólnej pracy
tworczej przerZ pewien czas dwóch wszechst.ronnych kompozytorów
i ara.nżerów. jakimi są Jarosław Kukulski i Wojciech Trzciński.
Zres ·z~ą ten przypadek nie jest odosobniony. Mógłbym J'.}rzytoczyć
szereg rówllloważnych przykładów. Ale ·n ie jestem w sta.nie PQ1Wiedzieć, jak w praktyce wyglądała taka WStPÓ1na praca nad skomponowaITTiem piosenki.
:zidaje się. źe re<:e<nzowałem
Pamiętam, że kiedyś p11Zed lafy wówozas pie!'wszy longrplay nieżyjącej już. dziś Anny Ja.ntar zatytułowany „Tyle słońca w całym mieście" (a nie „„.w całym kraju"
jak p<X!ano w końcowych na.pisach iednego z odci·nków telewizyjmego serialu „Białe tango") - na łamach „Expressu Ilustrowanego" za·
żartowałem · sob'.e z piose1nki „Chcę kochać" spiewa.nej przez Anię.
Muzyka do tego utworu była dz i ełem dwóch komp<>zy.torów, a tekst
podpisali d•waj znani autorzy. ?fapisalem w.tedy: .. Panowie, aż tyłu,
a utwór raptem na dwie i pół m unutv?". Bo tak było istot-nie.
Chyba jeszcrZe ozęśc i ej obserwowanym zjawiskiem jest pod.pisywa·n ie tekstu piosenki przez dwóch au.torć· w . J ednym z najil.e,piej
widocznych przypadków tego typu iz: ostatniego czasu są piosenki
z międzynarodowego filmu „Alicja" w reżyserii Jerzego Gruzy i
Jacka Bromskiego, z muzyką Henri Seroki. Angielsikie teksty są
tutaj dziełem s.póllk:i: (bliże.i llliezidentyfikowana) GyUianna i Jacek
Bromski. Zresztą. gdy powstaje tekst obcojęzycz.ny - dla pra:ykładu
nagrodzo.ne ma -.zagranolcznych fest ilwalach „B.right Days Will Come"
Piotr Figiel 111apisał do słów Wojciecha Mrunna i Tadeus•za Romera
- znajduje to pewne uzasadnianie: w końcu nie wszyscy radzt?n.i
autorzy mają opa.nowa.ne również inne języ>ki w stopniu poziwalają
cym il'!a uprawianie „małej hterntury".
Natomiast dziwią mnie nieco un.ne. zinacimie - :?'yda.wałoby ~ię prostsze sy t uacje. oto Janusz Kondratowicz pisytWat teksty piosenek
wspólne z Markiem Głogowskim, Andrzejem Jastrzębcem-XozłO!W
skim i Andrzejem Kuryło. Jeden z weteranów piosenki polskiej Kazimierz Winkler zaspokajał zamówienia ..Czerwonych Gitar" tworząc !'azem z Krzy&ztofem Dzikowskim. Dalei - na wspó1nym kq.ncie mają piose-nki: Marek Gaszyński z Bogda.nem Loeblem, Zbig.11iew
Kaszkur ze Zbig.niewem Zapentem. Jerzy Bekker z Andrzejem ~u
delskim ... A przecież ws•zyscy wiedzą doskonale. że każdy z n~ch
rów1ńież samodzielnie na,pisał wiele znakomi1tych tekstów śpiewa•
nych przez czołoiwe gwia•z dy naszej estrady.
Idźmy jeszcze dalej. Otóż :zidarzają się s·póbki aurtorów <W rzasad'z.ie
nie pracujących poza tym Jtndyiwidualnie. Ich nazwiska odruchowo
.wymienia się obok siebie. .KJto to taki? Ot, choćby mający bogaty
1 efektowmy dorobek: Stanisław Werner i Mirosłaiw Lebkowski, czy
jak sądzę - ni-e
też Józef Lewiński i Andrzej Zaniewski, którzy po.pisali s ię raczej iprzed iparoma la.ty swoim au1torskim albumem
„Horosk<>1py",
. Ale na tym nie koniec. .Autorzy tekstów polskioh pioseinek łącQ:ą
się w twórcze pary na jeszcze J:>ardziej irntegralnych zasadach. Z pewnością starsi symi]Jaitycy muzyki rozr}•wkowe.i µrzypominają s-obie
nazwisko Ma,rty Bellan, autor~i licznych z.nanych piosenek 'l repertuaru Czesłarwa Niemena (m. 1in. „Płonąca stodoła"). Ady Rusoiwfoz
Niebiesko-Ozarinych. T.ru.badurów i 1nnych. Czy r.zeozywiście autor~
ki? Pod tym żeńskim pseudonimem ukryiwało się drwóch aurtorów
tekstów posenek. i to w doidatku mężczyz.n: Zbigmiew Adr}ań&ki i
Zbi•g.niew Kasz.kur.
ZresZJtą nie musimy szukać daleko. bowiem i ina na&Zym łództkim
podwórku mamy dostatecznie miarodajny prz;,•kład działa·nia drwóch
autorów pod jednym szyldem. ..firmę" założyli elobrych kiLkanaście
lat temu drw aj łódzcy dziennikarze: Cezary Juszyński ~notabene: mój
późmiejsz:v członek wprowadza•.iący, gdy ubiegałem się o przyjęcie
do Sto·warzysze·n ia Autorów ZAIKS - bo jest tam konieczrność poparcia poda.nia przez dwóch ewyczajnych członków Stowarrzyszeonia)
i Jerzy Pa.nasewicz (ta•k. tak, oboony zastę:pca redak.tora rnaczel·nego
.. Odgłosó·w" czyli Jerzy P .. ten sam. Móry niedawlllo zachęcał mnie,
bym został Lope de VegąJ. Wspólny dorobek obydwu panów iest
ilościowo iII11Ponujący, bogrta jest też galeria wykonawców ś.pierwa
jących ich piose.nki. wiele spośród tych piose<nek cieszyło się autentyoz.ną popula.rrnoścą. Ich wspóLny pse-uaonim „Ja.n Gwóźdź", będący
z początku swego rodzaju żartem. · zapisał się póź.iniej na trwale
m. in. w historii festiwali ·opolskich. gdzie panowie Cezary i Jerzy
przyzna .v.ali włas•ną ,;nagrodę Jana Gwo:bdzia" w iposiaci i;pecja1nie
spreparowanego„. giwoździa.
I tu.taj wyjaś·~i'.1 się tytuł dzisiejszego feliet001u. To właśrrie Jerzy
P. byłby bardrz_1ei ~?mpetentnym .. objaśniaczem" s:pra.w związa.nych
ze wspólną, we dwoi.kę. pracą nad tekstem piosenki Moje doświad
czE!m:1a w ty.ro a;akres1e są p.rak.tycznie żadne - z reguły piszę sam.
a kilk~ wyiątków. jakie w życ!u zrobiłem tylko ' te regułę potwierdza. :f'.1et;l\vszy te~st w, tzrw. &polce zdarzyło mi się rna'Pisać w siedemdz1es1.ątyn;i ktoryi;i~ roku . J zUJpełnie przypadkiem. Stalo się tak
dlaitego. ~e rownoczesme iz: Z1emowirtem Dziennic.km. aktualnym szefem.. radio":ve~o .. Wesołego Autobusu". a niezależmie od siebie zaczęhsmy pisac tekst do tej samej melodii; po prostu skończ:yliśmy
go razem. Trzy ~n.ne teksty podpisaliśmy ra.zem z Magdaleną Mi'ku1111. która .- mając pew1ne i1nkli1nacje literackie - była źoną kompozytora p1ose;;ek. a w związ.ku z tym zmajdowała się bliżej .. szczę
sh wego frnału posiadając wpływ na ostateczny kHtałt spiewanego
słowa. Zasadę wspólITTęgo firmowa.nia piosenek od strony literackiej
pny.ięliśn;y rów•n_ież z Piotrem JanNersk im. l(dy w' 1978 roku ipodeimowalsmy probę przygotowa.nia nowego programu estrado•wef!o
i . stąd w ZAIKS mamy wspólnie za;rejestrowanych chyba 'Z dziesięć
p10senek. Program był - jak mi się wydaje - dość interes.ujący.
ale niestetv krótko go eks.ploaitowa·no. bowiem zespół ..Bractwo" rozpadł się. A jedynym śladem tamtęj współpracy z Piotrem poz.ostała nap isana przeri: nas w duecie piose<nka .. Parowa maszyrna". którą .. Ton1>ress" wybrał śpośród trzech in.nych nagrtnych i wydał...
na pocztówce dźwiękowej. Osta1tmi raz do w.spóLnego pisaniia zasiadłem parę lat temu z Kazimierzem Drobikiem. ale i ta pioSt'nka
nie miała szczęścia: do tej pory nie ogląda światła dziennego - czyli
nikt jej nie słyszał. A więc moi:e lepiei Jerzy P . uchyli rąbka tajeml'l!icv. jak to się pracuje we dwóch nad iednym tekstem?
PS. Rozba•wio.nemu Koledze Dariuszowi Dorożyńskiemu, który
przed.„dwon:a t.Yitodr~iam1 uzył w swoim felietonie tylko ra,z słówka
„czyli ·. wyiaśn.iam, ze .to. za.den ~ói ..Patent i. może go sobie używać
do woli. Odnoszęr ~ówmez .wrazame. iz opacznie zrozumiał on zawar~a, w mo.1 m mate~·1ale mysi.: przypis~n? mi !'\a szczęście tylko tytuł
1;io .tekslu . . a me cały tekst. Są sw1adkow1e A że autoreklama?
~o. coz . . P.ame Da rku „ i~szcze .raz ma ,p a.n po.twierdzenie, ie łatwiej
op1sy,wac mnych niz s1eb1e ...
Z?arzają się

s~eJ

,.
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35 lat t 'dzk1ego Wyda
Najciężej pisać o
być dostojny
człowieka ogarnia, że
ubłaganip biegnie do
jubilatem piszącemu

jubileuszach. Tekst
poi uroczysty. A tu
złość
czas tak szybko, tak meprzodu i równocześnie z
lat przybywa także,
a
wprost przeciwnie sprawa ma się ·z włosami.
35 lat. I jak to o owe minione pytać panie,
które równocześnie z powstantem
Łódzkiego
Wydawnictwa Prasowego
RSW
„Prasa
Książka Ruch" rozpoczęły pracę w gmachu
przy ul. Piotrkowskiej 96? Ani
chybi obrażą
się, bo obie wyglądają właśnie na 35-latki.
A tu jeszcze szkopuł następny, boć wydawnictwo to rodzaj nijaki, więc jak się zwracać?
Droga Jubilatko? Drogi Jubilacie? Sam profesor Doroszewski tego dylematu by nie rozsupłał. Zapytać się mgr Piotra Sagana dyrektora Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego? Ponoć nie lubi udzielać wywiadów.
winien

Więc jednak są zmiany na lepsze?
Są. Z braku napojów alkoholowych klub
zmienił się w klub abstynenta, ale poważnie
mówiąc
zmiany są i to olbrzymie. Pamięta

-

pan klub przed 30 laty? Podobny był wypiszwymaluj do olfakurnej hali Dworca Kaliskiego. Dziś niczym się nie różni od wykwintnej
kawiarni. U nas także od czasu do czasu brak
kawy... Przez ostatnie dwa lata mieliśmy
w
klubie nawet występy - bardzo mocny show...
Poznała
również wielu

-

pani przez okres tych wielu lat
ciekawych ludzi ..•

- Tak, to prawda, ale najciekawszy był ten,
• który usiłował w 1980 roku wczołgać się pod
bufet by sprawdzić, czy czegoś tam nie ukryłam przed swymi klientami.
-

A w ogóle, te minione lata? -

- No cóż, przeżyłam jeżeli dobrze liczę 113 małżeństw, 174 rozwody, do czego i Pan

rasowego
- Panie Julianie, a co się zmieniło za pań·
skiej kadencji?

- Wszystko. Od początku do końca - prócz
budynku przy ul. Piotrkowskiej. Nie było ośrodka wczasowego jest piękny w Sulejowie.
Nie było klubu - jest i to nie najgorszy. Nie
było akcji socjalnej jest kierownik Giełdow
ski i czasami są wczasy. I człowiek już nie
jeździ na okrągło, jak to niegdyś bywało, świą
tek-piątek. Ale przede wszystkim zmienił się
krajobraz za szybą samochodu. Byłem świad
kiem narodzin wszystkich większych ·inwesty·
cji w starych powiatach, na które trafiały nasze gazety. Patrźyłem jak rodzą się i
rosną
nowe województwa - piotrkowskie, sieradzkie,
skierniewickie. Bo wiadomo - aglomerację łódz
ką jako
kierowca znam jak własną, pustą
przed pierwszym, kieszeń.

dyrektora, założone przez jego
poprzednika.
Poza tym chyba zmienił się sLosunek do
pracowników. Kiedyś pracownik
nie
śmiał
wejść do dyrektora bez pukania. Dziś śmie.
Za jednego z poprzednich dyrektorów ludzie
byli bardzo pobożni. Przed wejściem do gabinetu żegnali się. Zmieniło się. Dziś
panują
laickie zwyczaje.
- A
z którym z dyrektorów pracowało ci
się

najlepiej?

- Ze wszystkimi pracowało mi się dobrze.
Obecny, choć wymagający, nie jest uciążliwy,
pije na przykład mało herbaty, natomiast gdy
przyjmuje gości, w zasadzie też przyjmuje ich
tylko herbatą. Stąd i sekretar.iat nie jest obcią
żony

działalnością

gastronomiczną.

Je~nocześ

nie dyrektor lubi punktualność,
dochowuje
terminów. Te cechy ułatwiają pracę sekre.arce.
- Jest chyba jednak co§, czego w
swojej
pracy nie lubisz?

• • •
10 maja 1947 odbyło się pierwsze posie·
dzenie Rady Nadzorczej RSW .,Prasa".
W
chwili powstania RSW „Prasa" liczyła 43
członków założycieli. Obok osób fizycznych
- członkiem spółdzielni byl;i Polska Partia
Robotnicza.

bardziej?

- Gdy są puste fotele dla oczekujących na,
wizyty u dyrektora, a przede wszystkim samą
pracę w Wydawnictwie, którą podjęłam niemal przed 35 laty - rocznica minie w dniu
13 kwietnia przyszłego roku. Ciągle w tym samym gmach~, tu na Piotrkowskiej 96.
Na
czwartym piętrze. Olbrzymi szmat życia. Pracuję o 6 lat dłużej niż liczy mój syn .
Steni nawet nie pytamy o emeryturę, jako
źe jest to dziewczyna młoda i mamy egoistyczną nadzieję współpracować z nią jeszcze przez
wiele, wiele lat. Bo dobrze nam zawsze było
ze sobą.

PIOTR GOSZCZYl'4SKI

•• •
działalności

RSW „Pras!\'' następo
szybko. W roku 1948 nastąpiło
RSW „Prasa" ze
Spółdzielnią
„Wiedza". W dwa lata później do
RSW
„Prasa''' iostała włączona część
prasowa
Instytutu „Czytelnik".
Rozwój

- Nie lubię, gdy trzeba się żegnać z tymi,
którzy odchodzą na emeryturę, a przepracow:1li z nami długie Iata. Dla nich zaczyna
się
zasłużony odpoczynek, a mnie jest trochę żal,
bo to jakby odchodziło wraz z nimi część tego,
do czego człowiek przywykł.
- A co, wciąż myśląc o pracy, lubisz naj-

Jak ten czas
sz b·o biegnie

25.04.1947 roku Komitet Centralny
PPR
podjął uchwałę o powołaniu do życia in·
stytucjl wydawniczej mającej skupić w jed·
ną organizacyjną całość rozproszone wydawnictwa prasowe i drukarnie poszczególnych
komitetów partyjnych.

wał bardzo
połączenie

walnie się przyczynił, urodziło się 203 dzieci,
tu udziału Pana, panie redaktorze, nie znam,
udzieliłam tysiące pożyczek, ·W
tym
paru
bezzwrotnych. Pani Alina Grabowska z Wolnej Europy do dziś dnia winna jest klubowi
za kilka kaw, koniaków i kanapek. Tyle lat,
tylu ludzi przewinęło się najpierw przez bufet,
a ter2z przez nasz klub.

Łódzkie Wydawnictwo Prasowe Jest jed·
nym z największych wydawnictw w kraju,
w ramach powstałej przed 35 laty Robotni·
czeJ Spółdzielni Wydaw'niczej „Prasa".

• • •
Pierwsze numery gazet wydawanych ak·
tualnie przez ŁWP ukazały się: - „Dziennik t.ódzki" 1 lutego 1945 r., „Głos Robotni·
czy'' 20 czerwca 1945 r.,
Express Ilustrowany" 17 stycznia 1946 r.

• • •

Zapytajmy więc panią ZOSIĘ IGNACZAK,
która w latach ogólnego dostatku,
zwanych
również okresem propagandy sukcesu, usiło
wała w bufecie konkurować z „Delikatesami",
sprzedając pracownikom Wydawnictwa i łódz
Kim dziennikarzom prasowym kaszankę
zamiast kawioru. Na kawior
bowiem łódzkie
środowisko prasowe nigdy sobie jakoś pozwolić nie mogło. Wydawnictwo bowiem zawsze
przyzwyczajało nas do ascezy.
- Pani Zosiu, jak pani ocenia minione 35lecie, tu w prasie, tu na ul. Piotrkowskiej?

- Budynek pozostał ten sam, chociaż z podsłuchanych rozmów w bufecie, najpierw mówiło się o ·nowym gmachu, później o
jakimś

gmachu na Zamenhoffa i tak przez 30 lat tylko się mówi. Co do pierwszego stwierdzenia,
to nie jest prawdą, że w roku 1964 w bufecie
sprzedawano jedynie kaszaokę . Był
również
salceson taki sam jak sprzedają go dzisiaj na
porcje. Pod tym względem czas stanął
w
miejscu.
-

Ale przecież trochę się zmieniło?

Trochę. Dziś w kawiarni SD PRL sprzedają również przydziałową pastę do
mycia
zębów. W bufecie klubowym można
również

-

od czasu do czasu
„Polsllver".

dostać

coś

ostrego -

np.

żyletki

-

A dyrektorzy? Zmienili

- Tak,
razy.

się?

pięciu się zmieniło,

w tym jeden dwa

Zofia Ig naczak

A oto następny jubilat - „Ryba" - JULIAN
RYB!NSKI. Ryba to skrót od nazwiska, . ale
jest również w tym pseudonimie coś z charakteru pana Juliana, który legitymuje się
największym stażem spośród kierowców Łódzkiego
Wydawnictwa Prasowego.
- Jak to bylo na początku pana pracy, panie Julianie?

.

- Dwie były tylko gazety - „Głos Robotniczy" i ,,Dziennik Łódzki" i dwa były tylko
samochody. Na jednym ja w początkowym okresie swojej pracy jeździłem tylko nocami był to samochód dyżurujący w redakcji nocnej.
Dziennikarze robili mi konkurencję rowerami.
Powiatów było co niemiara. Roboty jeszcze
więcej, a części zamiennych do
samochodu
tyle samo co i dziś, czyli prawie wcale. Co
się zmieniło przez te lata? Obecnie dziennikarze jeżdżą inaczej ubrani. Przed kilkunastoma
laty była taka moda, by chodzić bez krawata.
Wszyscy upodabniali się do klasy robotniczej.
Odkąd robotnicy zaczęli chodzić w krawatach,
założyli je również i moi pasażerowie. Był naczelny, który na co dzień nosił beret, na wyjazdy do sąsiednich krajów zakładał czapkę,
powiedzmy „maciejówltę". Był. to człowiek odważny. Przy szybkości 60 km kazał zatrzymywać samochód. Wolał iść pieszo.
-

Czy zaszedl daleko?

' - Do Warszawy.
Co jeszc~e pamiętam - ano wszystkich emerytów, a także tych co odeszli od nas
na
zawsze. Ludzie szybko umierają i późno odchodzą na emeryturę. Niektórzy dopiero po pierwszym zawale ...

-

A szefowie?

- Szefowie jak szefowie. Szef jest szef. Szef
mówi - ja jadę. Z szefem się nie dyskutuje, z szefem się jeździ. Z jednym zacząłem dy·
skutować i od razu pech złapałem mandat
i przez dwa miesiące nie oglądałem
pcemii.
Wóz musi być sprawny i czysty, a kierowca
punktualny. Wtedy najgroźniejszy szef nie ma
nic do powiedzenia. A wiadomo mowa
jest
srebrem, zaś milczenie złotem.
I tu z powiedzenia pana Juliana znów „V{ylazla" „Ryba", bo wiadomo, że ryby mowne
nie są.

Sredni nakład „Głosu Robotniczego" za ostatnie półrocze kształtował się w Ilości
296 tysięcy egzemplarzy dziennie. „Dziennika t.ódzkiego"
94
tysiące,
„Expressu
Ilustrowanego" 9.J t}siące, „Odgłosów"
18
tysięcy.

Rekordzistą jest nasza łódzka „Karuzela",
średni nakład w ostatnim półroczu
wyniósł 486 tysięcy. „Tygodnik
Piotrkowski" i tygodnik „Nad Wartą" ukazujący się
w Sieradzu maj!ł średni nakład po 10 tys.

której

egz. „Wiadomości Skierniewickie" 9 tysięcy
egzemplarzy i „Zycie Pabianic" 7 tys. egz.

:Pani STEF ANIA SEBASTIAN! pod ty;n
nazwiskiem nie jest znana. O niej wszyscy mowią ,.... nasza Stenia. I już wiadomo, że mowa
o jednym z najstarszych, naturalnie stażem. pracowników „Łódzkiego Wydawnictwa Prasowe- ·
go". Pani Stenia jest sekretarką dyrektora. Stenia wie wszystko. Stenia jest żywą kroniką lat
minionych i skarbem wszelkiego wtajemniczenia. Przez jej dłonie przechodzi bowiem poczta. Ale Stenia jest dyskretna. Tak więc
ze
Stenią ciężko będzie przeprowadzić wywiad.
- Steniu, co zmienilo się na 4 piętrze przez

Aktualnie ŁWP wydaje 9 tytułów praso·
wych. ;w skali jednego
roku
zużywamy
średnio · 625 wagonów 10-tonowych papieru.
Gazety i czasopisma wychodzące w Łódz·
kim Wydawnictwie Prasowym rozprowadza·
ne są w 90 proc. w systemie komisowym.
Przed 25 laty ukazał się pierwszy numer
czasopisma satyrycznego „Karuzela".
Dziennikarze łódzcy są przywiązani
do
swych gazet. Mamy najniższy
wskaźnik
zmian miejsca pracy.

I tak oto pogadaliśmy sobie z
jubilatami
o owych 35 latach, z których wiele było chudych, ale i tych tłustych nie brakowało także.
Wyrosło Łódzkie Wydawnictwo Prasowe nad
podziw. Potłuściało o nowe tytuły, o nowe redakcje, o nowe kolektywy redakcyjne, o agendy w województwach ościennych, o licznych
przyjaciół. A co z nieprzyjaciółmi? Któż.
ich
n.ie ma? Cytują nas wiadome zachodnie rozgłoś
nie. To i dobrze, bo widocznie gazety łódz
kie dobrze służą socjalizmowi.
Przez tych 35 lat ŁWP dobrze się chyba f
Łodzi i społeczeństwu zasłużyło opiekując
się prasą, wydając ją, utrzymując żywe kontakty z naszymi czytelnikami, a i
władzami
również. Tak więc i ŁWP dołożyło swą skromną cegiełkę do b"udowy PRL, do
umocnienfa
socjalizmu.
Przed zespołem ŁWP droga jeszcze i daleka
i .niełatwa. Na tę więc drogę my, łódzcy dziennikarze prasowi życzymy naszym przyjaciołom
z Wydawnictwa dużo . zapału, jeszcze
więcej
energii, moc zdrowia no i sukcesów. Są to ży
czenia egoistyczne, bo Łódzkie
Wydawnictwo
P,rasowe to również I my. A wiadomo czło
wiek sam sobie zawsze· życzy najlepiej.' Niech
się więc nam wszystkim darzy.

•

tych 35 lat?

-

5 dyrektorów, no i tapety w

Julian Rybifiski

gabinecie

Stefania Sebastiani
Foto: Miroslaw Zajdler
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a pierwszy urlop pojechnlem do Cieplic. Mieliśmy tam
własną rezydencję: dziennikarski dom wypoczynkowy.
Dzierżawionym na ten cel budynkiem zarządza! Tadeusz Hanusz, brat piosenkarza Karola. Przez jakiś
czas pan Tadeusz uprawiał dziennikarstwo. Napisał nawet i wydał po wojnie fachowy podręcznik dla p.p. redaktorów - jak mają adiustować materiały, kierować gazetą
i wypełniać inne funkcje zawodowe. Dziełko nie wzbudziło jakoś entuzjazmu w Anatolu Mikułce, reda.k,torze
naczelnym
„Dziennika Łódzkiego". W felietonie pt. „Hanusz, moja Hanusz" zarzucił on autorowi brak kompetencji i bezmiar niedorzeczności. Zaraz potem pan Tadeusz przekwalifikował się na
administratora, jednakże i w tej dziedzinie sukcesów nie odniósł.
'
Razem ze mną 'ł/Czasy w Cieplicach spędzał Czesław Gumkowski. Gdy ja w 1931 r. startowałem do długodystansowego
biegu z przeszkodami po łączce dziennikarskiej, pan Czesław
cieszył się już w pełni zasłużoną sławą znakomitego publicysty, redaktora oraz autora wierszy i piosenek. Na powitanie
zanuciłem refren j~go szlagieru z lat dwudziestych:

Cud
•
w par
, Głos· ''

N

•

ADAM OCHOCKI

Na czerniakowskiej, Górnej, na Woli,
W ciemnych spelunkach, gdzie życie wre,
Hej! Tam w kompanii, czę.sto do woli,
Noc calą Maiika bawita się.„

Wypomina mi pan młodzieńcze, stare gn;echy. Ale canta
pan nie pamięta?
'
Dziś odpowiedziaibym, że canta nie, natomiast kanty doskonale. Wtedy ten kalamburek jakoś nie przyszedł mi do głowy,
a pan Czesław na mo.i,ą prośbę przypomniał początek swofej piosenki:
·
Zwano ją Czarną Mańką wśród ulicy,
Znali ją dobrze wszyscy wszerz i w krąg,
Nęcił czar jakiś, spoglqd jej. źrenicy,
Choć przechodzila ot, tak - z rqk do rąk.
MHość obłędną i zawrotną siala,
Była uliczną taką - bo i cóż?

Durzy się w Mańce pól Woli bez mata,
Niejeden o niq zakrwawił się nóż„.

O czym można rozmawiać na urlopie, z dala od stukoc9cej
„Olympii", po tylu latach nie widzenia się? Oczywiście o dawnych kolegach, redakcjach, pikantnych historyjkach.
Niewiele miałem do opowiadania, za to pan Czesław uraczył
mnie barwnymi wspommeniami. Ciekawe rzeczy działy się w redagowanym przez niego do wojny „Kurierze Łódzkim". Choćby
owe homeryckie boje, jakie toczyli ze sobą dwaj współudziałow
cy gazety: adw. Jan Stypułkowski i właściciel apteki Wiktor
Groszkowski, późniejszy wiceprezydent Łodz.i z ramienia Chadecji. Przedsiębiorczy pan mecenas najpierw spławił trzeciego
wspólnika
Pfeiffera. a gdy „Kurier" i popołudniowe „Echo"
przynosiły coraz wi~ksze dochody zagiął parol i na aptekarza. Tak długo włóczył go po sądach, aż wreszcie
znękany
wspólnik poddał się: za 80 tysięcy złotych odstępnego (począt
kowo żądał 200 tysięcy) zrezygnował ze swego udziału w przedsiębiorstwie i wrócił do kręcenia pigułek. Gazetę opuszczał z
tym większym żalem, że poza dochodami pobierał jeszcze co
tydzień dwa tysiące złotych. Taką qowiem gażę ustalili sobie
obaj panowie za wykonywane funkcje.
<Zzesław Gumkowski objął stanowisko redaktora
naczelnego
„Kuriera" w 1920 r. po znanym, cenionym publicyście Lucjanie
Dąbrow;kim założycielu i pierwszym prezesie Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich. Po nim też, do wojny, pełnił tę funkcję
społe~zną. Zaś o tym jak adw. Stypułkowski, wykorzystują.c
bezrobocie wśród łódzkich drukarzy, obniżał zarobki i pozbawił
pracy zecerów którzy dla zdobycia środków do życia założyli
własną gazetę :__ wspominam w poprzednim tomiku „Reportera".
Po wojnie redaktor Gumkowski, mimo wieloletniego doświad
czenia, talentu organizacyjnego i dorobku pisarskiego, nie mógl
znaleźć zajęcia. Wreszcie przyjęto go do redakcji „Głosu Robotniczego" na stanowisko „stylredaktora". Nie narzekał na. tę
niewątpliwą degradację. Nawet wówczas, gdy trawiła go cięzka,
nieuleczalna choroba, zachował pogodę ducha.
„Głos'' nie zdobył sobie poczytności w pierwszym okresie swego istnienia. Zła passa trwała czternaście lat. Sześciu redaktorom
naczelnym nie udało się zwiększyć nakładu . Sztuki tej dokonał
dopiero siódmy z kolei...
W wolnej sprzedaży, w kioskach, rozchodziło się zaledwie kilka tysięcy egzemplarzy. Drugie tyle rozprowadzano w zakła
dach pracy. Aktywiści krążyli po halach fabrycznych namawiając do zaabonowania organu partyjnego.
- Mój mąż już prenumeruje „Głos" u „Strzelczyka" - bro-

czoscią

Bolesława Prusa. Autor „Lalki" dzierży nie pobity restałych felietonów gazetowych, jednakże Prus
twórczość tę uprawiał właśnie cztery dziesiątki lat.
Przez dwadzieścia kilka lat „Hendryk" wychowywał
kadrę
dziennikarzy. Nie bawił się z adeptami w ceregiele. Był wymagający, ostry„ chwilami nawet brutalny.
- Pojedziesz pan do Pabianic i przywieziesz stamtąd coś c:ekawego - odprawił w drogę przydzielonegp mu praktykanta.
- Ale co mam przywieźć? O czym napisać?
- To już pańska głowa, Gdy·bym wiedział o czym, sarą bym
napisał.
·
Adept wrócił po dwóch dniaeh i podsunął Rudnickiemu reportaż z miejskiej łaźni, którą zwiedził i przy okazji dol5.onnł
ablucji grzesznego ciała.

kord w pisaniu

-

Po to

siedział

pan tam dwa dni? Ma ·pan w domu

ła

zienkę7

-

Tak.
W domu trzeba się było wykąpać! Taniej i wygodniej. Następny! Pojedzie pan do Koluszek„.
W Koluszkach młodego człowieka zafrapował nowo wybudowany szalet na dworcu ·kolejowym. Będąc widocznie pod wraże
niem francuskiej komedii „Skandal w Clochemerle", poświęcił
temu obiektowi epistołę na dwie kartki maszynopisu.
- Ja tu z nimi oszaleję! - załamał ręce Henryk. - Jeden
jedzie dwadzieścia kilometrów, żen się wyparzyć w łaźni, dru-

•

niła się jakaś prządka.

-

To nie ma znaczenia - nalegał aktywista. - Chyba nie
towarzyszko, że dwie partyjne gazety w rodzinie to

uważacie,
za dużo!
„Głos"

zaczął wychodzić
Uzdański, zabiegał

w czerwcu 1945 r. Pierwszy szef,
jak mógł o pozyskanie nowych zastępów czytelników. Dzielnie mu sekundował sekretarz redakcji Konstanty Bogusławski, późniejszy założyciel „Expres~u".
Jednakże metody „drogą perswazji" skazane były z góry na niepowodzenie. Co tu ukrywać - gazeta nie spełniała podstawowych warunków: werbalne artykuły, obiegowe hasła, kiepska
szata graficzna - nie zachęcały do czytania. Nie zostawiano
najmniejszego marginesu na własne wnioski, po macoszemu traktowano wiele dziedzin życia, a o krytykowaniu kogoś powyżej
kelnera, woźnego czy sprzątaczki - mowy nie było.
Redakcja nie dysponowała kadrą fachowców. Owszem, miała
zdolnego i to bardzo, dziennikarza, ale jeden człowiek nie potrafi wypełnić olbrzymiej luki, choćby to był nawet sam Henryk Rudnicki.
'
·
O Rudnickim można nieskończenie. Pracę dziennikarską podjąl dość późno, mając prawie czterdzieści lat. Przed wojną robił korektę w „Kurierze Łódzkim". tłumaczył jakieś teksty z ję
zyków obcych, może nawet od czasu do <.>zasu napisał coś wła
snego. Lwi pazur pokazał dopiero po Wyzwoleniu. Przez dłuż
szy czas wykonywał w „Głosie" jednocześnie funkcje: sekreta:'za redakcji, depeszowca, kierown ika działu miejskiego oraz
szefa kilkunastu wydań mutacyjnych, znajdując jeszcze czas
na pisanie. Kiedy on właściwie sypia? - zadawali sobie pytanie wszyscy dokoła. Tylko Henryk nie ·zastanawiał się nad tym
1 wypełniał obowiązki czterech pracowników za jedną pensję.
Imponował nam encyklopedyczną wiedzą o Łodzi. Współczes
nej i tej starej. Zazdrościliśmy mu pięknej biblioteki i.„ pochodzenia. Proletariusz z krwi i kości, członek KPP. W latach
czterdziestych i później, gdy kadrowcy skrzętnie zaglądali do metryk, gdy zmuszano ludzi do pisania tasiemcowych życiorysów, a
o przyjęciu do pracy, awansie. nie zawsze decydowały umiejęt
ności takie pochodzenie społeczne stanowiło poważny atut.
Henio ani razu nie zmienił macierzystej redakcji. Pozostał
jej wierny od pierwszego numeru ,,Głosu" do samego końca. Nawet po przejściu na emeryturę wzbogacał gazetę cennymi tekstami : ajwiększą sławę zdobyły mu cotygodniowe felietony
„Ze srody na piątek". Podpisywał je przekornie „Hendryk", jak
w łódzkiej gwarze wymawiano to imię . Odznaczały się nie tylko ciekawą treścią, ale i nieskazitelną formą. We wspomnieniach
po ś miertnych o Heniu jego koledzy napisali w „Prasie Polskiej"
i ,,Glosie 11.obotn:czym''. że spłodził około 2 tysięcy tych cotygodniowych felietonów Nie d1cę odbrązawiać znakomitego dziennikarza Jednak to ~ruba przesada ..Jeden felieton , tygodniowo, to
przec.ętn e 50 w roku, a zatem żeby osiągnąć owe dwa tys:qce,
mu ,; i:.iłby .Hendryk" zacząć pisać w ... 1940 roku! Według moich
wyl ? czeń , bilans twórczości Henia zamyka się i tak imponują_cą
liczbą 1200 - 1300 pozycji. Nikt w powojennej prasie polskiej
nie dokonał takiego wyczynu. Jarosław Iwaszkiewicz w ciągu
25 lat napi~ał dla „Życia Warszawy" ty I ko tysiąc tygodniowych
felietonów pt . „Rozmowy o książkach". Sięgając jeszcze wyżej,
płodność pisarską Henia ilościov•o można by porównać· z twórEdward

Henryk Rudn.ickt
Rys. Stanisiaw Ibis-Gratkowski

czterdzieści wysiusiać się na dw<J<rcu! A
babką pan nie zrobił? Szkoda, powiedziałaby

gi

wywiadu z klo.zetpanu kto u n iej

przed wojną!
Ponad pięćdziesięciu kandydatów przeszło przez ręce Henia, w
zawodzie pozostało kilku. W surowej krytyce · nie oszczędzał
nawet swego syna, który poszedł w jego ślady. Młody Rudnicki
zrobił reportaż dla ,10dgłosów" ze stadniny koni w Łącku.
- Czy pan wiesz, co ten mój Leszek nawypisywał? - zagadnął mnie ·Henio w bramie budynku redakcyjnego. Ze dżo
kej usiadł na siodle, rozumiesz - na siodle! Pchła może siadać
na siodle, człowiek zawsze w siodle!
(„:) „Głos" miał 12 wydań mutacyjnych. Ostatnią stronę "azety poświęcano na wiadomości z poszczególnych terenów. Kalisz, Kutno, Pabianice, Radomsko, Tomaszów Mazowieck:, Wło
cławek„. Materiału na te kolumny dostarczali praktykanci z prą
wincji, :irzeważnie studenci pobierający w Łodzi nauki. Jeden
przyniósł wiadomość, że społeczno-obywatelski komitet w powiecie łowickim postanowił zbudować na swym terenie szkołę
ludową i na ten cel zebrano już odpowiednią kwotę. Wiadomość
z dokładnym opisem przyszłej szkoły poleciała do numeru. Natychmiast rozdzwoniły się telefony w redakcji.
- Coście zrobili najlepszego? - irytował się ktoś z komitetu
partyjnego. - Przecież to plany sprzed dwóch lat! Ta koncepcja
dawno upadła, szkołę ma dostać inna gmi n a!
Winowajcę posłano na miejsce, żeby . przepro s ił kogo należy
za mylną informację. Jakiś działacz chwycił go w ramiona i nie
dopuszczając do głosu zawołał:
.
- Mówi-Ono nam tu w gminie, że szkoły nie będzie, ale partyjna gazeta na pewno wie lepiej. Dziękujemy wam, towarzyszu!
I właśnie ta gmina otrzymała szkołę! Nie zdecydowano s ; ę rnprzeczyć organowi partyjnemu. Oto co może zdziałać magia
słowa drukowanego i.„ firma.
A skoro już mowa o praktykantach, warto wspomnieć o bły
skotliwej karierze jednego z nich - Wiesława Beka. Zadebiutował skromnie jako reportęr „Głosu" jakąś notatką z Aleksandrowa. Po szczeblach drabiny wspinał się szybko: redaktor
mutacji radomskiej, nocny redaktor depeszowy, sekr etar7. redakcji, zastępca naczelnego, sekretarz propagandy KW PZPR
w Łodzi, wysoki funkcjonariusz KC na różnych slan ow ' ,ku:h,
wiceprezes RSW „Prasa". wicernin isl er k ultu ry , \\'!'E' - 7.C: " fritel
naczelnego ;,Trybuny Ludu".
srywał
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Wybili się te7. dwaj pracownicy d z iału ro1>il"~o: Zbigniew Nie11ack'!-(Nowicki l oraz Bnhdan 1 Ornzdowsk: . P;snli dosknnale report aż e, potem zmienili profe s ję. Nienacki pośw i ęcił się twórczości literackiej dla młodz i eży. wydał mnóstwo rozchwytywanych książek, Drozdowski zbiera laury na niwie poetycko-dramaturgicznej.
(... ) Zapowiedziany przeze mnie w tytule cud nastąpił w 1959 n
W czerwcu, w sam<( ok ta wę Bożego Ciała, do „Głosu Robotni. czego" ruszyła procesja ze Stanisławem Mojkowskim na czele.
TowarzyszylJ mu trzej ministrarfci: Sergiusz Kłaczkow, Edmund
Tutko i Henryk Walenda, który wrócił właśnie ze swej misji
dyplomatycznej w New Delhi: Stasia skierowano do organu
partyjnego na szefa, wymienioną doborową trójkę dziennikarzy
zabrał ze sobą do pomocy w redagowaniu gazety.
(. .. ) Wspomina Mieczysław Wójcicki, redaktor działu sportowego:
- Gdy przyszedł do nas, na odgłos jego kroków ' po skrzypiącej
podłodze korytarza, chowaliśmy się ze strachu w pokojach.
Kiedy nas opuszczał, płakaliśmy jak bobry. Nie zapomnę jego
słpw, skierowanych do nas, sportowców . „Chodzicie sobie utartymi ścieżkami. Zboczcie kiedyś z drogi, wejdźcie do szk0ł,
odwiedźcie LZS, koła sportowe w zakładach pracy. Sport wyczynowy to nie wszystko. Starajcie się umasowić tę piękną dz;iedzinę życia" ...
„Maj" wprowadził innowację. Co piątek „Głos" zamieszczał dodatkową rubrykę sportow;:i z zapowiedzią niedzielnych imprez
w szkołach i zakładach pracy, a we wtorki - wyniki spotkań.
Pomysł chwycił, nakład momentalnie drgnął. „Głos" pozyskał
ponad 100 korespondentów sportowych, rekrutujących się głównie
z młodzieży szkolnej.
Dziennikarzom z działu rolnego powiedział:
- Pięknie opisujecie w swych reportażach wyzłocone słońcem
pola łubinu, wiatr muskający dorodne kłosy zboża.
Poproście
kierowcę, niech zatrzyma samochód. Porozmawiajcie z rolnikami. Jak im się pracuje, jakie mają kłopoty, czy starcza im
ziarna pod zasiew ...
Jerzy Wilmanski, znany literat, poeta, satyryk, dawny dcz:iennikarz ,;Głosu", do dziś piszący tam felietony, z rozrzewnieniem
. mówi o swym dawnym pry11cypale:
- Pięć lat pracy u Stanisława Majkowskiego wspominać będę
zawsze ze wzruszeniem i sentymentem. Latem 1963 roku byłem
dziennikarskim „wolnym strzelcem" bez dorobku, autorem mało
znaczącego tomiku wierszy i właśnie wówczas Moj powiedział: „Chyba macie serce do dziennikarstwa jeśli za rok
nadal ten zawód wam nie zbrzydnie, wezmę was do „Głosu".
Potraktowałem to jako konwencjonalną uprz;ejmość i niezobowiązującą obietnicę. O etaty było wówczas szalenie trudno. Nie
znałem jeszct:e• wtedy Stanisława Mojkowskiego. Równo rok po
tej rozmo~ie - latem 1964 roku - Maj zaproponwał mi etat
w „Głosie .
Był wspaniałym szefem mądrym, sprawiedliwym. Każdemu,
kto go poznał, musiał na zawsze pozostać w pamięci. W mojej
niewielkiej powieści „Tak prędko coraz prędzej" występuje jako
Wielki Szef.
W roku 1955 Marian Brandys w swojej książeczce - wspomnieniu z oflagu w Woldenbergu przypomina, że wśród jeńców
cieszyły się ogromnym powodzeniem „mówione felietony" mło
dego dziennikarza z Tarnowa, Stanisława Mojkowskiego. Po latach - już w Łodzi - ja sam pamiętam jego „mówione felietony" '{I łódz;kiej telewizji. Programy szły na żywo Maj
mieszkał na Narutowicza, naprzeciwko wieżowca TV. Przychodził do studia na parę minut przed emisją, bez notatek, bez
kartki... Stawał przed kamerą i mówił. Zwięźle, mądrze, dowcipnie - w ściśle wyznaczonym czasie mieściły się temat, sen:.
tencja, pointa. 1• Szkoda, że nikt tego nie utrwalił...
Nie wszystko w redakcji zastał Moj w porządlm. W dziale
rolnym panowało rozprzężenie. Paru dziennikarzy miało zwyczaj
zamykania się w pokoju w godzinach pracy i skracania sobie
czasu grą w karty. Mojkow1'k:i kategorycznie zabron'ł tych praktyk, nie
mających
nic
wspólnego
ani z agrokulturą,
ani
z
dobrymi
obyczajami,
Ktoś,
kto
bardzo
chcial
wkraść
się
w
łaski
nowego
szefa,
zawiadamiał go konspiracyjnym tonem, że tego a tego dnia,
o tej a o tej porze, koledzy z rolnego znowu mają rozegrać
partyjkę brydża. Pół godziny przed zapowiedzianym roberkiem
Maj prosił do siebie całą czwórkę oraz donosiciela. Wezwani
gorąco zaprzeczyli. Na to Maj do autora informacji; „To jak;,
towarzyszu? Przynosicie niesprawdzone wiadomości?" Od tego
czasu donosy, których Moj chronicznie nie cierpiał, ustały, jak
nożem uciął. A do brydża zasiadano w klubie po godzinach pracy.
Rosjanie mówią: dieło mastiera boitsa. Co oznacza w wolnym
przekładzie dobry majster sprawi się z robotą, a dosłownie:
robota boi się majstra. Majster, mistrz Mojkowski, nie bał
się roboty. Wszędzie zajrzał, poradził, usprawnił. Nakład rósł jak
na przedwojennych drożdżach. 100 tysięcy! 200 tysięcy! Gdy
osiągnął ćwierć miliona, pogratulowałem Stasiowi.
- Zobaczysz, Adaszek, dociągniemy do pół miliona! - obiecał.
Była to tak magiczna liczba, że uśmiechnąłem się z powąt
piewaniem i odpowiedziałem „szlagwortem" pomyślanej przeze
mnie, nigdy nie napisanej piosenki: „Jeżeli to ci wyjdzie, jeżeli
to się uda, zaczynam wierzyć w cuda"!
A cud stał się rzeczywiście. Nakład „Głosu", wynoszący z
chwilą objęcia rządów przez Moja 23 tysiące egzemplarzy (niektórzy nawet twierdzą, że tylko 17 tysięcy) .za szefostwa redaktora Majkowskiego skoczył do pół miliona! Tyle bił „Głos"
egzemplarzy wydania sobotnio-'Iliedzielnego. Już w południe ludzie odchodzili od kiosków z pustymi rękoma.
Historia godna badań socjologicznych.
Przecież
Stanisław
Majkowski te pół miliona osiągnął przy pomocy starego zespołu redakcyjnego! Nikogo nie zwalniał, nie przeprowadzał żad
nych zasadniczych zmian personalnych. Pracował z tymi samymi ludźmi, którymi dysponowali jego poprzednicy. Po prostu
tchnął w nich nowego ducha, rozbudził ambicje i zapał, umiejętnie pokierował. kolegami. Stworzył gazetę, do kupna której nikogo nie trzeba było zachęcać. Przełamał pokutującą opinię, że ludzie nie chcą czytać gazety „ze stemplem" partyjnym.
Dowiódł, że sięgną po każdą gazetę, jeśli to będzie gazeta poruszająca ich sprawy codzienne, żywa. ciekawa .
Po 14 latach pobytu w Łodzi, w 1967 r. Stanisław Majkowski
przeniósł się do Warszawy,
powierzając „Głos"
Sergiuszowi
Kłaczkowowi. Szereg lat kierował „Trybuną Ludu", był prezesem
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Jeździliśmy do niego dzielić się swymi troskami, rzadziej radoś~
ciami. O pomoc i dobrą radę prosiliśmy. go i później, gdy został
preze<em Zarządu Głównego Rsw-„Prasa". Mimo nawału zajęć,
zawsze znajdywał dla nas wolną chwilę i z. sentymentem wspominał „Łódzkie czasy". Nigdy nie zapomnę jego słów, gdy zło
żyłem mu wizytę w „Trybunie":
- Żebyś wiedział, Adaszek, w Łodzi było mi z wami najlepiej„.
Śmierć Stasia wstrząsnęła nami. - Pogrążyła nas w głębokiej
żałobie. Jego popularność wybiegała daleko poza granice kraju.
Nawet tak odmienny kulturowo i politycznie londyński „Times"
rnmieścił wiadomość o zgonie redaktora Stanisława Mojkowskiego.
Przystępując do pisania tego rozdziału, ze szczególną dociekliwością wypytywałem kolegów o jakieś nie znane mi szczegóły
dotyczące Stasia. Któryś powiedział:
- Powinieneś postawić mu pomnik w swej książce.
Redaktorowi Majkowskiemu nie trzeba wznosić pomnika. Sam
go sobie postawił, trwalszy od granitu. Niezmordowaną pracą
i zaangażowaniem w walce o szczytne ideały. Szlachetnością i postawą obywatelską. I tą swoją dobrocią, która przysparzała ml.I
wszędzie tylu przyjaciół.
Fragment wspomnień z przygotowywanego do druku
drugi•go
tomu książki pt. „R•porter przed konfesjonałem. czyli jak się po
wojnie robiło gaz.tę". Zaznaczone wielokropkami skróty pochodzą
od rrclakcji.
Prrzen1 owany fraęment zamyka przekazany redakcji przez Adama Ochockiego cykl n\ateriałów. choć wiemy jednocześnie, że nad
niektórymi rozdziałami książki autor wciąt jeszcze pracuje„.

ODGŁOSY

•

•
11

Odgłosy

Wloe y
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bez biletu
Dokończenie
~estron)·

1

następnie zaś zainstalować w
hotelu kilka innych pięćdziesię
cioletnich dzieci, z których każ
.de p~óci niebawem do kraju
w glorii świa.towca.
- Za rączkę i na przystanek
autobusów. Kilka przymilnych
słów do kierowcy:
- Pan będzie łaskaw wysadzić tych panów przy stadionie
Santiago Bernabeu.
- Si, seńo.r.
A tu wrzask:
- Jak to? Ty nie jedziesz?
- Nie.
- Dlaczego?
1
- Bo chcę od was trochę odpocząć Tylko panowie, bez kawałów, odbierzcie mój bilet.
- Nie ma sprawy.
.
Ja wiem, czy nie ma? Za
wejściówkę na mecz
Brazylia
Argentyna płacili od ręki
sto dolarów. Tu, w Madrycie,
w związku z prawdziwą inwazją Los Macarrones ł Los Alemanes, ceny podskoczyły do
dwustu. Pele, zwierzał się póź
niej reporterom:
- Robiliśmy wszys·tko, co w
naszej mocy, żeby zdobyć bilet
dla Bjorna Borga.
A ja w tym czasie, trawestując słowa' radzieckiej piosenki:
szagajet po Maskwie ... Maszeru-·
ję miastem, które z.nam lepiej

niż moją
·odi.inną
Warszawę·
moją ukochaną Łódź. Okrą
żam
Zaułek
, Nożowników,
'\\'Chodzę na Plaza Mayor. któ-

i

ra jest w remoncie, I -

spotykam pewnego amigo.
- Szukam przyjaciela, co mi,
eo mi, rękę poda! - Najlepsza
piosenka Stana Borysa, chociaż
te cerkiewne jaskółki, szamoczące się pod kopułą, też są
dobre.
On:
- Umrę!
.
- Nie umieraj!
- Nie wierzę!
- Uwierz!
- Jak się tu wziąłeś?
- Normalnie.
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- Chcesz pieniędzy?
- Za co?
- Wysłałeś mi przecież parę
znaczków„.
- I co z tego?
- Dam ci tysiąc.
- żartujesz.
- A ile chcesz?
- Pięć tysięcy.
- Dobra! - mówi. - Dam
ci piątkę. Ale pod jednym warunkiem.
- Jakim?
- Ze przyjdziesz do mnie na
kolację.
•
- Nie mo.gę przyjść do ciebie na kolację.
- Czemu?
- Bo idę na mecz.
- Mecz możesz obejrzeć u
mnie. Mam kolorowy telewiz<>r.
- Na stadionie te.ż będzie
kolorow<>.
- Rób jak chcesz. S'koro futbol jest ważniejszy dla ciebie
niż przyjaciel...
-'- Ja tu pracuję, człowieku!
- To przyjdt po mecz;u.
- O dWU1I1as.tej w nocy?
- Chociażby.
- Dobra.
- Słowo?
- Słowo.
- Gdzie teraz Idziesz?
- Do hotelu. Muszę się trochę prze.spać.
·
Spałem do siódmej.
Kiedy
wysiadłem z autóbusu w okolicach stadionu, było już póź
no, a tu _jak na dość nie chcieli mnie WPUścić głównym wejściem.
To znaczy: czterech
chciało. ale uparł się piąty.
- Bez biletu nie da rady powiedział.

- Mam bilet.
- Gdzie?
- Nie wiem dokładnie. Koledzy przyrzekli, że go odbiorą i poczekają na mnie przed
wejściem.

-

I jakoś nie czekają?

- Ano, nie.
- Więc musi pan opuścić
hall.
- ZHtuj się, szefie!
- I to natychmiast!
Dwaj policjanci, którzy dotychczas stall spokojnie, obrzucili mnie kosym sipojrzeniem.
Wycofałem się
na zatłoczony
plac
i
nagle...
nagle zobaczyłem
króla.
Jana Karola Pierwszego, który nieśpiesznym, choć dziarskim krokiem zmierzał do sąsiedniej
bramy
Granatowy garnitur,
krawat w tym ~amym kolorze ...
Wysoki, postawny mężczyzna,
budzący, co tu dużo gadać, podziw i respekt. Nie zauważy
łem przy nim żadnego goryla,
choć strzegło go z pewnością
kilkanaście
par o.czu.
Taki
ochroniarz nazywa się po hiszpańsku guardia espaldas, cżyli
strażnik pleców.
Chciałem kirzykJląć:

-

Królu, nie obcą mnie \\'1PU•

ścić!

Zrób coś dla biednego Polaka!
Jak Boga kocham, chciałem
tak krzyknąć, ale nagle podszedł do mnie jakiś gość, znajomy z La Corunii, i powiedział:

- WLdzi pan ten biały budynek po drugiej stronie placu? ·
'
- Widzę.
- Tam też je•st Bil\llro Prasowe, połączone mo.stem z trybunami.
Biegnę. Przez plac. Przez jezdnie i chodniki. Budyne<k znajduje się niby tuż-tuż, a wciąż '
jest daleko. Wre.szcie wpadam
zziajany do środka. Nikt nic
nie wie o moim bilecie: ani
portierzy, ani policjanci, ani
hostessy. Któraś radzi, abym
wrócił tam, skąd właśnie przyszedłem.
Na rozmieszczonych
tu i ówdzie monitorach widzę,
że r<n;począł się mecz.
Cedzę przez zęby:
- Proszę pani, jestem jedynym polskim dziennikarzem,
który zna hisZlpański, a mimo
to właśnie ja nie obejrzę finału. Jak to dobrze uczyć się•
obcych języków!
- W czym ja panu mogę pomóc?
- Jak to w czym? Przecież
widzi' pani moją kartę akredytacyjną. Proszę odnaleźć mój
bilet.
- Gdz.ie?
- Nie wiem, gdzie?
- Punkt
odbioru biletów
prasowych jes.t już zlikwidow2
ny.
.
.
- Ale ktoś ma mój bilet w
kieszeni.
- Pytanie 'tylko: kto?
- No właśnie.
- Dobrze. Niech pan idzie1
ze mną..
Jest w mundurku, więc rozs.tępują się przed nami wszelkie straże. I oto wchodzę do
loiży prasowej bez biletu Wielka ulga i nie mniejszy sukces.
Dziękuję
wylewnie hostessie.
Rozglądam się za wolnym miejscem. Tłok jest jak diabli, ale
ci, którzy weszli na gapę, nie
mają mimo
wszystko odwagi
siadać
przy pulpitach prasowych, ja natomiast mam do tego święte prawo. Wpakowałem
się pomiędzy jakiegoś Argentyńczyka i Belga. Uprzejmi faceci! Podali mi składy drużyn
oraz listę obserwujących mec:r;
osob!s.tości. Oprócz pary królewskiej: Juana Carlosa I I
Donii Sofii przybyli równiei premier Hiszpanii,
Leopo·Ido
Calvo Sotelo; prezydent Włoch,
Sandro Pertini; kanclerz RFN,
Helmut Schmidt oraz wielu
innych polityków, artystów,
działaczy sportowych.

•

Marek
Dziuba
o Grzegorzu
Lacie
Pytam:
- Jaki mecz utkwił panu
najbardziej w pamięci?
- Ten ze ZWiązkiem Radzieckim.
- Sądzi pan, że było to najważniejsze
spotkanie w pań
skiej dotychczasowej karierze?
- Chyba tak.
- Dlaczego?
- Bo nie tylko dobrze ga.-ałem, ale równocześnie, wraz z
całą drużyną, potwierdziłem t<>
zdo:byciem medalu. W tym .momencie weszliśmy przecież do
półfinałów.

- Na konferencji prasowej ·
dzie!JJilikarz katOlwicki zadał panu podobne pytanie. Pamięta
pan?
- Pamiętam.
- Odpowiedział pan wówczas, że zdaniem fachowców i
pańskim własnym zdaniem, ży
ciowy mecz rozegrał pan na
Stadionie Sląskim przeciwko
Holandii w eliminacjach do Mi~.trzostw Europy
- To prawda Ale ten sam
dziennikarz zdołał mnie przekonać, że lepiej grałem jednak
przeciwko Rosjanom.
- Pańska wielka passa w ·
Hiszpanii zaczęła się od me<;zu
z Peruwiańczykami, kiedy to w
dwudziestej szóstej
minucie
zmienił
pan kontuzjowanego
Jałochę. Do tej pory nikt na
pana nie stawiał, był pan w
odwodach na wypadek jakiegoś
nieszczęścia. Co pan czuł wchodząc na bois.ko z pozycji niekochanego rezerwisty?
- Pnez dwadzieścia minut,
a więc do końca pierwszej połowy byłem spięty, zdenerW<>wany. Wiedziałem, że ciąży na
mnie wielka odpowiedzialność.
Poza tym... wszyscy koledzy
mieli świadomość upływające~
go czasu. Jak tu zdobyć tę
pierwszą bramkę?!
- Ciarki chodzą mi po krzyżu na samo wspomnienie.
- Mni też. Ale w drugiej
połO'Wie byłe<m już całkowicie

opanowany.
- To znaczy: pewny zwycię
stwa?
- Nie. Po prostu wiedziałem
już, co mam robić. Wpasowa-

Mundialu

łem się
Pomógł

do gry, rozbiegałem.
mi w tym zrellz.tą
Grzesiek Lato.
Marek Dziuba nie jest czło
wiekiem specjalnie rozmownym,
znam bardziej gadatliwych za-·
wodników, a przecież właśnie
on powiedział parę zdań oryginalnych, takich, które uspokajają zaraz wasze zachłanne,
s,pragnione sukceGów serca.
S~uchajcie uważnie!

- Panie Mairku, kto według
pana był najwybitniejszym pił
karzem mistrzostw?
- Lato.
- Jest pan o tym absolutnie
przekonany?
- Absolutnie.
- No ... ale było jeszcze chyba kil:ku dobrych?
- Owszem. Zico, Rossi, Zbyszek Boniek ...
- Właśnie! Nie sądzi pan,
że z Bońkiem w ataku moglibyśmy pokonać
Włochów w
półfinałach?

Odniosłem

wraże

nie, że b~ tego zawodnika tryby w polskiej drużynie przestały się nagle kręcić.
- A mnie się zdaje, że po
zwycięstwie
nad Argentyną i
Brazylią
tryby we włoskiej
drużynie były już tak rozkrę
cone, że nic nie było w stanie
ich po.wstrzymać. Widział pan
mecz finałowy z Niemcami?
- Widziałem.
- No więc dajmy lepiej temu spokój.
Tak jest Dajmy spokój! Polska zrobiła to, na co ją było
stać Albo nawet trochę wię
cej. W całym turnieju przegrała tylko jeden mecz. I to wła
śnie
z przyszłym mistrzem
świata.

-Panie Marku. Jest we wło
skim zespole kilku piłkarzy,
którzy zdobyli sobie miano boiskowych bandytów.
Gentile
Graziani...
'
- Gentile może tak ..
- Jest bandytą?
- Powiedzmy.
- A Graziani?
- Wolałbym uniknąć epitetów.
- Mimo tej blizny, którą nosi pan pod okiem?
- Mimo.
Oto cały
Marek Dziuba.
Gdzieś tam w duszy zgadza się
pewnie z teorią Gentile, że
futbol nie jest sportem
dla
cnotliwych pensjonarek.
- Pomówmy o Maradonie.
- Nic ciekawego o nim nie
powiem.
-

Czemu?

-

Bo

zawiódł.

Miał

jednakże

przebłyski.

piłkarzy
również miało przebłyski
Zawodników nie rozlicza się za

Wielu

innych

przebłyski,

ani za jeden udany
mecz. W ta.kiej imprezie, jak
mistrzostwa świata, trzeba oceniać ich kompleksowo.
- Dlatego właśnie ma pan
tyle uznania dla Grzego.rza Laty?
-

Taik.
Jak pan

myśli: zagra pan
Mundialu?
- Jeśli mnie powołają„.
:- I kogo wtedy chciałby pan
mieć na prawej stronie boiska?
- Latę.
..,... Pan żartuje?
- Nie.
następnym

w

- Ale
we!

przecież

to niemoi;li~

-

Nie wiem, czy to jest mo- ·
żliwe, wiem natomiast, że zawsze chciałbym grać z Grzesiem.
- Z Grzesiem w ataku, czy
z Grzesiem w pomocy?
- Wszystko jedno.
- Na czym polega pańska
wielka fascynacja tym piłka
rzem?

- Proszę pana, to są sprawy
czys.t<> zawodowe, Jeśli zdarzy
mi się nieraz zapuścić do przodu, to wiem, że gdzieś tam w
tyle pilnuje moich &praw Lato.
- Panie Marku, ostatnie pytanie. Żałuje pan Brazylijczyków?
-

Czemu niby miałbym ich

ż:ałować?

- że odpadli.
- No to odpadli.
- A przecież tak
grali...

p1„,rn1e

- Pięknie grali, ale nie ·wygrali.
Zatem bliższy jest Dziubie
Tomaszewski niż Pele Ten drugi protegu_je futbol artystyczny.
Ten pierwszy mówi:
- Jest mi zupełnie tez róż
nicy, czy napastnik kropnie
bombę
pod poprzeczkę. czy
wciśnie piłkę do siatki sznurówką.

Fragmenty
radość,

ksiątkl

zwątpienie,

pt.:

„Nerwy,

zwycięstwo",

która
ukaże się w
najbliższych
dniach nakładem
L6dzkiego OddziałU
Krajowej Agencji Wydawniczej.

.ANDRZEJ
MAKOWIECKI

•
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I

·W krtgu

łantastyki

a końcu chłodnego korytarza, obok schodów prowadzących ri.a wyższe pię
tra,
wisiała
tabliczka

N

„DYREKTOR
INSTYTUTU".
Czernow
pchnął

drzwi. W wielkim oknie, w przedrzewami złociły się
na tle nieba dalekie kopuły jakiejj
świątyni Przy stole Pod oknem siedział młody człowiek w ciemnych
okularach i nieprzyjaznym wzrokiem patrzył na Czernowa.
- Czym mogę służyć?
- Chciałbym się widzieć :i dyrektorem.
- Czym mogę ~lużyć? !X'JWświcie między

tórzył

młody

człowiek.

Czernow poniewczasie zorientował się, że pokój ma tylko jedne
drzwi - 'te, przez które wszedł.
- Pan jest dyrektorem tego instytutu?
- Dyrektora ni1 ma. Urlopy, nikogo nie ma. Lato, upały, rozumie
pan. Jestem jego zastępc11,. Nazywam się Mał-ow - przedstawił ~ię
nie podając ręki. - Czym mogę
1łużyć?

C.:r:ernow milciał.
- Proszę usil\ść.
Czernow opadł na fotel dła m.teTesantów. W twarzy Małowa nit
dostrzegł nawet najmniejsMfO jladu życz.liwości.
- Do pracy? - 91>yt1ł Małow.
Czernow w milczeniu patrzył na
niego. Taki młody, a już :i:astępca.
Na pewno karierowicz. Zresztą, teraz wszysey
wyglądajlł na mło
dych i kariel"owicz(>w.
Małow nzekal.
- Nie powiemiał w ko6e\t
Ozer·nO'\ •. Jestem k-oemonau\ą.
- Ja.„ Nie tneba. I 11ak "tnzy-

.tko wiem.
Małow

pstryknął

•

wyłąnni~iem

i terai patrzył na niewidot:~ny 41a
Czernowa ekran.
- Czernow Anatolij Wasili1wic1.
Rosjanin. Rok urodzenia 1996. Zawodowy kosmonauta. Opuścił Ziemię w 2020 roku, wrócił miesiąc
temu. Przypuszczam, i-e uprzedzali pan.a. Teraz każd;r DO!li H •obił

- Wróciłem· zaledwie miesiąc temu. Wiele rzeczy mi się u
was
nie podoba. A zwłaszcza to. Ale
skoro wskrzeszacie mamuty„. Proszę mi powiedzieć, co zrozumiałem
niewłaściwie, a pójdę sobie.
Małow zdjął ciemne okulary. Jego oczy były z.męczone. Bardzo już
niemłode.

-

Nie, wszystko zrozumiał pan
Ale do drugiego etapu potrzebna jest energia. Kolosalne ilości energii.
- Więcej niż dla mamutów?
- Z mamutami
sprawa była
pro~ta powiedział
Małow. Postawiono narr. zadanie reanimowania kilku osobników, obojętnie
jakich. Samca i kilka samic. Ludzie - to zupełnie inna sprawa.
Proszę pamiętać, że istnieją problemy moralne nie mające z biologią nic wspólnego.
Czernow w milczeniu spoglądał
na dalekie kopuły w oknie
za
plecami swojego rozmówcy.
- W miarę upływu lat w komórkach organizmu nawarstwiają
się nieodwracalne zmiany konprawidłowo.

MICHAIŁ

mój towarzysz zajął m1eJsce w kabinie
kutra l rozstaliśmy
się.
Wkrótce okazało siE:, że na zawsze.
Coś w twarzy Małowa zmieniło
się.
.
- Na pewno domyślił się pan,
że kuter doznał awarii. Ale czło
wiek ocalał. Przeprowadzał zaplanowane badania i przekazywał mi
ich rezultaty. Kiedy potok informacji urwał się i kiedy ostatecznie
się wyjaśniło, że odremontowa·nie
kutra jest 1iemożliwe, pożegnaliś
my się i wystartowałem ku Ziemi!
- A on„.
- Tak - Czernow skinął głową
- pomóc mu i tak nie moglem.
Zresztą obaj uważaliśmy, że
to
bardzo ważne - dostarczyć
na
Ziemię informacje o biosferze planety. Ta1k, to było najważniejsze.
Malow nic nie powiedział.
- Służyłem Ziemi. Nie było mi
lekko, ale i·naczej nie mogłem postąpić. ·Teraz, znajdując się pośród
ludzi, których ta informacja chyba
nie interesuje. patrzę na wszystko

PUCHOW

Kwiaty ziemi.
MICHAIŁ GRIGORIEWICZ PUCHOW, ur. w 1944 roktt
w Tomsku. Ukończył moskiewski Instytut Fizyko-Teclutfozny
i również w Moskwie pracuje naukowo. Pierwsze opowiadanie
S-F młodego autora „Ekspedycja myśliwska" opublikowano
w radzieckim almanachu „Fantastyka 1967".
Opowiadania M. Puchowa ukazywały ,się w licznych
czasopismach i zbiorach fantastyki.

czył.

- Owszem now.

pr.1.)'ta•kn.i Czeir-

Małow czekał.
Wróciłem z trudnego lotu J'Owiedzitł Czern<iw. Dla Ziemian rejs trwał dwieś-cie lat. Ci,

-

którzy na.s wyprawiali, dawno jui
są martwi.
- Oczywiście.
- Po powrocie umieścili
mnie
w specjalnym ośrodku. Słuchałem
tam wykładów o technicznych osiągnięciach

ludzkości.

- Jasne. Wydaje mi się, że zawsze tak się robi.
- Z wykładów dowiedziałem si,,
że współczesna
nauka rozwiązała
wiele problemów, o których nam
się nawet nie śniło.
·
- Nic dziwnego przytaknął
Małow. Całe dwa wi~i.
- Dowiedziałem się, że i;właucza
w dziedzinie medycyny osiągnięto
znaczny postęp.
Rak· pokonany.
Nieuleczalnych chorób nie ma. Nauka znacznie zbliżyła siE: do rozwią
zania problemu nieśmiertelności.

tynuowa:ł Małow.

- Dla człowieka
prbg, poz.a którym reanimacja jest
niemożliwa, stanowi wiek trzydziestu lat. Jeśli śmierć nast~pi póź
niej - jesteśmy J::iezsilni. Ale nawet przy takim ograniczeniu polo!ttają miliardy kandydatur i powstaje problem wyboru.
Czernow milczał.
- Masowe ożywianie jest nie do
pomyślenia z powodu ograniczeń energetycznych. Inne warianty odpadają. Problemy etyczne są bardziej skomplikowane niż naukowe.
Proszę nie myśleć, że jest
pan
pierwszy. Jesteśmy bezsilni. Proszę
postawić się na moim miejscu,
a
wtedy i pan to zrozumie.
- Nie - powiedział
Czernow.
Nie wie pan o nmie wszystkiego.
Przecież ja wróciłem sam.
Małow czekał.
Był.o nas dwóch.
stronę zajął nam pięć

-

T,,ot w jedną
lat. Planeta,

koło

której się znaleźliśmy, była
okryta trującą, wedle naszych po-

to

to.

go porzuciłem„.
- Nie trzeba - powiedział Małow. Panu było trudniej.
On
był sika:r:any, a pan be:z&ilny.
Czernow nie odpowiedział. Patrzył w okno w prżeświt
mi-=:dzy
drzewami.
- Tym, którzy są bezsilni jest
trudniej - powtórzył Małow.
My również jesteśmy bezsilni.
Nad dalekimi kopułami piętrzy
ło się niebo. Błękitne Niebo-Zabójca.
- Nie, nie zgadzam się - pov"edział w końcu Czernow.
Wszystko zrozumiałem, ale się nie
zgadzam. Rzeczywiście, ludzkość nie

Małow przytaknął.
- Dowiedziałem się

jeszcze, ~e
odkryto sposób
ożywiania martwych.
Malow mikzał, chowając wzrok
za ciemnymi szkłami.
- Dowiedziałem się, że problemem tym zajmuje się wła!ni~ ten
instytut, Instytut Reanimacji
kor1Lynuowal Czernow. M6Will,
że

możecie

odtworzyć

Małow milczał.

- Wszystko jedno. Lermontow,
Goya„. Wielu takich było.
- Tak - zgodził się Małow. W tym cały problem.
- Nie. Mimo wszystko można
ich policzyć na palcach. Problem
nie w ilości. Ale wy„. Wy„.
Czernow zaciął się. Właściwie potrzebne słowa były, ale on nie od
razu zdecydował się je wymówić.
- Wy o n i c z y m n i e p am i ę tac i e!„.
Małow nie odpowiedział.
Przez
pewien c::as nieruchomo
siedział
na tle dalekiego nieba i w jego
oczach znać było zmęczen.ie. Potem wstał.
- Tak. My o niczym nie pamiętamy powiedział. Chodź
my.
Przez kwadrans stali na wąskiej
platforemce na szczycie ażurowej
wieży nad zwartym oceanem
listowia. W jaki sposób się tu dostali - Czernow niezupełnie rozumiał. Stracił orientację. Pamię
tał tylko, jak wychodzili z budynku instytwtu, potem długo dokądś
szli ulicą podobną raczej do alei

poryw wiatru.
- Dokąd pojed;i;iemy? - spY'tał
Czernow.
- Wszystko jedno - uśmiechnął
się Małow. M0>im zdaniem to
nie ma znaczenia.
Nowy wagon płynnie zahamował
przy platformie. Scianka schowała si-=:. Wesz.li do środka.
Wagon
clrgnął i pomknął nad zieloną równiną. Pajęczyna
dróg błyszczała
nad miastem pośród białych wysp
gmachów.
- Czy mógłbym dowiedzieć się,
dokąd mnie pan wiezie? natarczywie powtórzył Czernow.
- Uważa pan, że o niczym nie
pamiętamy. I nie chce pan zrozumieć,
dlaczego nie robimy doś
wiadczeń z ludźmi. Pomogę panu
znaleźć odpowiedzi na te pytania.
A dokąd• konkretnie jedziemy nie wiem: To naprawdę jest cał
kiem obojętne.
Czemow milczał przyglądając się
pasaż'erom. Same kobiety, z wyglądu zupełnie
młode.
Sukienki
krótkie i na dokładkę różowe. Kobiety przykrywały kolana wspaniałymi bukietami, wszystko przenikał aromat nieznanych
kwiatów.
Wagon monora poruszał się szybko, czasami zatrzymując się.
- Nie rozumiem. po co im tyle
kwiatów - powiedział Czernow.
- I kiedy one wszystkie pracują?
Południe ale ulice
zatłoczone
spacerowiczami. Kiedy ci wszyscy
ludzie pracują - oto czego nie rozumiem.
Wagon znów zahamował tym
razem gdzieś za miastem.
Widocznie był to końcowy
przystanek i wagon monora zatrzymał
się
wprost na ziemi. Dziewczęta
z kwiatami w rękach zeszły po
lekkich schodkach i szly . teraz wą
ską

ścieżką

ginącą

między

lasem i• polem. Małow i Czernow zostali nieco z tylu. Scieżka
wznosiła się.
W górze szumiały
wysokie sosny, na polu kłosiły się
trawy.
- Teraz lato - powiedział
w
końcu Małow. Urlopy,
mówiłem już. Proszę się nie złościć.
Podejście k<>ńczyło się. Minęli ostatni zakręt i Malow zatrzymał
się, a grupa dziewcząt szla dalej
- tam, gdzie na ziemi pod wysokimi sosnami leżała prosta,
kamienna płyta i płonął Wieczny O-

żywą b1totę

na podstawie najbardziej
znikomych resztek.
- Nawet na podstawie skamieniałych kości powiedział Małow.
- Każda - komórka zawiera informacje o całości organizmu, z którego pochodzi. Proces reanimacji,
według naszej metody, składa się
l
dwóch etapów. Najtrudniejsza
jest reanimacja pierwszej komórki.
Drugie stadium, to ostateczna odbudowa organizmu. Ten etap pochłania dużo czasu i energLi, ale
w zasadzie jest prosty. Pierwsze
mamuty, z tych, które żyją teraz
na Antarktydzie,
odtworzyliśmy
właśnie w ten sposób.
Ma.low umilkł. Przez pewien czas
Czernow również milczał. Rozmowa zaczęła odbiegać od
tematu.
Wreszcie Czernow powiedział:
- Mamuty. Nie rozumiem. Czyż
by nie było bardziej godnych obiektów?„.
- Co pan ma na myśli?
- Ludz.i - wyjaśnił Czernow. Z wykładów dowiedziałem
się,
że ożywiacie tylko wymarłe stwory. To wzburzyło mnie znacz.nie
bardziej, niż sam fakt wskrzeszania. A może sit: mylE:?

niż

Smukły, opływ~r.vy wagon zaszeleścił obok, nie zwalniając biegu
i pozostawiając po sobie słabnący

Małow milczał.
patrzę na
wszystko
powtórzył Czernow. Zupełnie możliwe, że on jut wtedy rozumiał, że tak będzie.
Po
prostu udawał wobec mnie. I
że

Nie starsi

tu.

inaczej. Ale "'1tedy wydawało się
nam, że to jedyne możliwe 1'01twiązanie.
- Teraz
inacze1 -

-

w parku, potem wchodzili po wysokich, krętych schodach.
Pod nimi, aż po sam horyzont
rozpościerało się zielone
morze.
Gdzieniegdzie, jak góry
lodowe,
sterczały bryły domów. Nad miastem oddychało się jak w górach,
wiał wiatr
i po
wierzchołkach
drzew biegły fale. Cienka rura o
przekroju trójkąta uchodziła
w
dal. Wzdłuż rury, wprost na nich,
pędziło coś szybkiego, bezdźwięcz
nego.
- Monor - obja.śnił Małow. Kolej jednoszynowa. Teraz to u
nas podstawowy środek transpor-

biografię.

- A ja myllałem, n łe po .Pre>·
stu numer. Kombinacja cyfr i nie
witcej.
- Słwmie - ukftieehnął si4ł Małow. Takie urządzania, jak \l
mnie, zainstalowane są wsz~zie.
Zarejestrowało ono pański
l'l.Umer
i przekazało go
do
informacji,
gdzie przechowywane są dane o
wszystkich mieszkańcach
Ziemi,
de przecież nit po to przyuedł pa.n.
do mnie, żebym panu to tłuma

pomniał Malow.
trzydzieści lat.

gień.

-

I w ogóle proszę się nie zło- powiedział
Malow.
Wszystkie trasy monora kończą się
w takich miejscach. Wszędzie, którędy kiedyś przeszła wojna, ziemia
zmieszana jest z prochami poległych. Z każdej jej cząstki mogliścić

byśmy

Rys. Dariusz
jęć, atmosferą. Ale na jej powierztliło się prymitywne życie. To
było wszystko, co udało się nam
ustalić z orbity„.
Malow słuchał uważnie.

chni

- Tak. jak i ir.i.ne gwiazdoloty
pierwszeJ generacJ1, nasz
statek
nie był przystosowany do lądowa
nia.„ Na pokładzie znajdował się
kuter desantowy jednomiejsco-_
wa rakieta o bardzo ograniczonych możliwościach.
Jak
było
przewidziane w programie
lotu,
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Wąż

ma wobec nas żadnych zobowią
zań. Dla Ziemi mój towarzysz to
jeden z. miliardów. Niech będzie
Ale przecież byli inni.
- Kto?
- A bo to mało wybitnych ludzi żyło na Ziemi we wszystkich
epokach? powiedział Czernow.
- Ludzi, bez których wasz świat
byłby inny? Bez których byłby nieporównanie gorszy niż jest teraz?
- Niech pan nie zapomina o ograniczeniu wiekowym przy-

wskrzesić

człowieka.

Były

by ich dziesiątki mili0>nów. Więk
szość to prawie dzieci. Oni rówIl'ież niczego nie zdążyli
zrobić
dla ludzkości. Niczegri, oprócz najważniejszego. Oto o jaki
wybór
chodzi. Teraz pan rozumie?„.
Umilkł. Czernow
również milczał. Przedstawiciele
różnych epok
stali ramię w ramię. Kwiaty nierównymi wzgórkami upadły
na
ciemny granit, a dziewczęta
w
różowych sukienkach odeszły z pustymi rękami.

Tłumaczenie:

'DARIUSZ MILERSKI

uż

wkrótce ukaże się w kioskach
now;y miesięcznik
„Fantastyka",
który witamy w szczerym przeko•
nanju, że podobnego tytułu 'wyraź
nie brakowało na polskim czytelniczym rynku. Oczywiście
małe
„Odgłosy" wydzielające na science-fiction
zaledwie dwie kolumny, a dziś wyjątkowo nawet tylko jedną - nie będą dla wielostronicowej „Fantastyki"
żadną konkurencją,
postanowiliśmy przeto zachować nasz
skromny
dział, w którym przecież zadebiutowała i z którym współpracuje spora już grupka
młodych
autorów. W przyszłości o opinię w tej sprawie
poprosimy zresztą również czytelników.
Jednocześnie kolegom z „Fantastyki" której pierwszy numer, o ile nam wiadomo, ukaże
się w drugiej połowie października życzymy
wielu pięknych sukcesów. Witamy też nowe pismo obszernymi fragmentami wywiadu z ,jego
redaktorem naczelnym Adamem Hollankiem,
który zaczerpnęliśmy z krakowskiego „Dziennika Polskiego" (10-lZ wrześni<!- br.).
J. P.

J

Scienc·e Fiction
po polsku
- Czy nie sądzi Pa.n, że w dzisiejszych mało
spokojnych dniach, wydawanie pisma poświę
conego problemom fantastyki naukowej nazwać można przedsięwzięciem co najmniej ryzykownym? Czy znajdą się tak liczni czytelni·
cy? Nie zabraknie autorów? - tymi wątpli
wościami dzielę się z redaktorem naczelnym
miesięcznika' „Fantastyka", niegdyś moim kolegą redakcyjnym,
a później dziennikarzem •
„Trybuny Ludu" i autorem książek z gatunku -science-fiction, ADAMEM HOLLANKIEM.
- Zainteresowanie literaturą science-fiction
- a książek tego gatunku wydaje się w Polsce coraz więcej z każdym rokiem - świad
czy nadal o chłonnym rynku czytelniczym. O
konieczności wydawania podobnego pisma, jak
„Fantastyka", mówiło się od dobrych paru lat.
Byłem ostatnio w Monchen-Gladbach, na mię
dzynarodowym zjeździe twórców
fantastyki
i jej miłośników pn. „Eurocom VII". Tam, podczas rozmów z zagranicznymi wydawcami przekonałem się, że wysoko są oceniani polscy
autorzy science-fiction. ~lfgang Jaeschke, naczelny redaktor wydawnictwa „Heyne Verlag"
zamierza np. drukować całą serię książek naszych autorów, takich jak Snerb-Wiśniewski,
Andrzej Zwikiewicz, Krzysztof• .Boniń i inni.
Pan Jaeschke, doskonały fachowiec ·W tej branży, uważa, że polska fantastyka naukowa reprezentuje wyższy poziom literacki niż fantastyka w wielu krajach zachodnich. I - jak
twierdzi - „dobrze się sprzedaje„.". Dodam, że
głos jego nie był na tym zjeździe odosobniony.
- Pierwszy numer „Fantastyki" znajdzie się
w sprzedaży już wkrótce. Co zaproponujecie
czytelnikom?
- W każdym numerze mamy zamiar drukowa.ć obszerne fragmenty dobrych powieści. Zaczniemy od powieści Arkadego i Borysa Strugackich „Zu.k w mrowisku"
oraz . powieści
„Pieśń dla Lyanny", napisanej przez Martina
- wschodzącą gwiaz<lę amerykańskiej fantastyki naukowej. Martin dostał w 1976 roku
jedną z najważniejszych nagród w tym · gatunku, a mianowicie nagrodę Hugo. Nie otrzymuje się jej za byle co. Zaproponujemy . również
najciekawsze przekłady literatury
światov;ej
takich pisarzy, jak Del Rey, czy Peter Zsoldos, którego fragment powieści „Zadanie" drukował w „Oficynie" także „Dziennik Polski".
(„.)

- W kilku miastach, m. in. w Krakowie
i Katowicach, działają od lat kluby miłośników
fantastyki naukowej. Czy redakcja ma zamiar
szukać tam sojuszników, a może nawet autorów?
- Oczywiście.
Listę
książek-bestsellerów
science-fiction będą w każdym numerze ukła
dali krytycy i czytelnicy. Ciekawe, czy ich
glosy zbiegną się, nie sądzi pan?
-

Marzy ml się dobry komiks w takim mieNie ma.my wprawdzie komiksowych
tradycji, ale na Pana miejscu
zaryzykowałbym„.

sięczniku.

- Pomyśleliśmy oczyw1sc1e o komiksie, przezmaczonym głównie dla najmłodszego czytelnika. Nie jest łatwo znaleźć autorów, ale wierzę, że te trudności uda się jakoś przełamać.
Chcemy także prezentować w rubryce Pożółkłe karty" sylwetki polskich autorów, kiedyś z'.łjmujących się fantastyką naukową, takich Jak Stanisław Baliński, Jerzy Żuławski,
Antoni Słonimski. I oczywiście fragmenty ich
książek, często zapomnianych. Po prostu w tym
miesięczniku każdy czytelnik powinien
znaleźć coś dla siebie: i szkice na tematy filozoUczne i społeczne, mate1 iały o przyszłości
świata i społeczeństw, artykuły o wszechświe
cie i filo~ofii natury, a nawet.. wiersze, wywodzące się z baśni i science-fiction.
0

-

Przewiduje Pan podobno

duży

nakład?

- Krajowe Wydawnictwo Czasopism, któremu podlegamy, zamierza wydawać „Fantastykę" w nakładzie stu tysięcy egzemplarzy.
- Gazety, a także ambitnie redagowane tvgod!1iki i miesięczniki, zalegają kioski i zmniejsza.Ją nakład. Jakich Pan spodziewa się zwrotów?
tów.

Chciałbym,

żeby

pismo nie

miało

zwro-

Rozmawiał:

•

STANISt.AW M. JANKOWSKI

•
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Boso, 'ale
w szarawaraeh
z trudem, bo z trudem, ale udało się na:m zdobyć wręc~ sen~
sacyjne zdjęcie przedstawiajqce • obowiązu1ącą modę letnią, JUZ
na rok 1983. Modna kobieta. występować będzie w szarawarach
z czymś w rodzaju mankietów oraz w szaliku z tego samego
materiału
w ostateczności z prześcieradła. Bluzki dopuszczalne są' jedynie w dni wyjątkowo chlodne, zaś używanie obuwia będzie stanowiło wyraz pretensjonalności i zlego smaku.

i

usieliśmy sami nie o tym nie wiedząc spełnić jakiś okropnie dobry uczynek, skoro
nagle zaświtało dla nas słoneczko, a Pan Listonosz zaczął znosić przesyłkę za przesyłką ...

I.VI

Nikt co prawda, przynajmniej
dotąd.
nie rozwiązal konku-rsu „Czyja to noga!". co kiepsko świadczy o estetycznej wraż
liwości
łódzkich
teatrologów i
teatromanów. otrzymaliśmy natomiast miły list od kabaretu
„$ciąga" z Gilawy, wraz ze zdję
ciem zespołu i gustownym znaczkiem, na którym widnieje kolorowy ptaszek. Znaczek będzie
my nosić w dni uroczyste. zaś
list i zdjęcie - opublikujemy za
jak

tydzień.

Dlatego dopiero za tyd"Zlień, iż
dwie trzecie dzisiejszej Kolumny
Ajencyjnej zajmuje nasz świeżo
pozyskany sub-ajent Polikarp,
postać chwalebnie znana w Ło
dzi, jak również poza jej rogatkami. Propozycję Polikarpa pnY,jęliśmy
bez chwili
wahania,
„albowiem mądrość
tu już
cytujemy opowiadanie Stanisła
wa Lema „Kobyszcze" - polega Of'. tym, ieby zlecić komuś
innemu robotę, którą miało się
samemu wykonać".
Jeżeli
zaś
ten ktoś oferuje się z własnej
woli. tym rzecz zrozumiała
- lepiej. W razie sukcesu część
chwały spadnie i na nas. ajenta. zaś niezadowolonym bądź obrażonym będziemy mogli śmia
ło powied'Zieć: „To nie my. to
kolega".
Innych różności, zdjęć, rysunków. wierszyków - otrzymaliś
my też co niemiara. tak Lż wręcz
zaczynamy się obawiać posądze
nia o spekulację satyryczno-rmrywkowym towarem. Jedyna nadzieja w tym,
iż
dobrowolne

przyznanie

się

-

i

do tego na

piśmie w razie czego bĘdzie
stanowić poważną okoliczncśc ła
godzącą.

Naszego
jakże
szczęś.liwe,go
dnia nie zmacil nawet telefon
od Ciotkii. która zapowiedziała
kolejną porcję morałów na te-

SZCZĘŚLIWY
DZIEŃ

AJENTA
mat ~półdzielczości: trudno, bę
dziemy
musieli chyba
wziąć
Ciotkę do spółki. wtedy się •Odczepi.
A co do Juiki, owszem, pamiętamy
o uchwale koleg'um,
że jest śmieszny. ale miejsca już
po prostu nie starcza! Z tradycyjnych
rubryk
u trzy.mu jemy
dziś jedną iedyną . . Lektury przy
jedzeniu". wyjątkowo
n:e nmieszczamy hasła. a nawet pomniejszymy winietkę. c':toć za tydzień winietka znów będzie duża i znów od góry. Chyba
że
znajdzie się kolejny kandvdat na
sub-ajenta. któremu z góry za
dobre chęci serdecznie da:iękuje
my.
AJENT

• Lektury przy jedzeniu
Oto kolejny przepis zaczerpnięty tym razem z „Kuchni 11:ęg'.erskicj"
autorstwa Mari. Iwaszki~wicz i Stani,ława Włodka (Wyd. KAW Przy okazji przypominamy że na'z" orzeri•y n'.e są 1:irv Z!'laczone do realizacji (już przy samej tekturze 'kładnlków kręci się czło
wiekowi w ~łowie!), lecz wyłącznie do •malrnwitego czytar1ia,

1970 r.).

ROLADA Z BRASSO

Przygotowanie: 30 min.
Pieczenie: ok. 1,5 godz.
Produkty: 800 g łopatki wołowej • 500 g łopatki wieprzowej • 330 g
cielęciny • 250 g wątróbki wieprzowej łub cielęcej • 300 g wę:lzonkl
• 250 g pieczarek • 100 g tłuszczu
• IOQ g
wędzonego
' boczku
• łyżka posiekanej zielone i pietruszki • l/2 łyżeczki do ka wy pi2przu
• szczypta majeranku • 200 g śmietanki • sól I papryka • 2.50 g ugotowanego ryżu
Mięso rozbić na płaskie płaty I
wać.
związać
bawełnia"ą
nitką,
posolić
Na olacie mię~a wołowego
brzegi posmarować białkiem. Poło
roz,marować
oo,iekaną
Nedzonkę
żyć na. brytfannę
I piec w nieprzykryć
płatem wieprzowiny
powielkiej 1lośc' tłuszczu, pcdlewasypać posiekanymi
pieczarkami 1
jąc
w miarę potrzeby woda tub
posiekaną pietruszką. Przykryć pła·
wywarem z wędzonki. zrum;eniotem cielęciny. który
posmarować
ne t miękkie mięso wyiąć. a sok
wątróbką zmieloną razem z wędzo.
z oieczeni rozprowadzić śmietan
nym boczkiem posypać majeranką, dodając
trochę papryki. Piekiem, solą I pieprzem Nasteonle
czen pokroić ułożyć na półmis.ku.
wszystko mocnb I zgrabnie zrolo- zalać sosem. ugarnirować - ryżem.
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bodaj fińskim, Iilmie. „W RFN
z osobna, wymieniać uwagi, a
Widownia na pewno by gwiznawet ze sobą kłócić, nic to
im jednak zazwyczai nie p11dała" dodawał
zdezorientowany - „zwłaszcza ta intelimaga i z reguły dostają baty.
Jeden wybitny szachista umi'!
gencka, festiwalowa".
jednak więcej, niż kilku ety
Przykłady amerykańskiej pochoćby k.ilkun.astu zespolonych
lityki wobec Iranu,
najpierw
fuszerów; w tym akurat przytego cesarskiego, a potem repadku ilość dumających głów
wolucyjnego, wobec Chile, wonie przechodzi w jakość wykobec krajów Srodkowej Amerynywanych posunięć.
ki, a ostatnio Bliskiego Wschodu mogłyby być snem wariata,
2.
gdyby nie były
rzeczywistą
tragedią tysięcy ludzi.
Oto
Ze spółkami autorskimi jest
Izrael,
najbliższy
sojusznik
nieco lepiej,
w dramaturgii
Stanów Zjednoczonych z tamdawały niekiedy niezłe wyn·tego obszaru, wspierany przez
ki, że wspomnę
Cai\laveta i
nie ekonomicznie i uzbrojony
Flersa, czy - z rodzimych a•1w najnowcześniejszą broń, natorów - Gozdawę i Stępr.ia
pada na sąsiedni Liban, bom„Polityka, co wynika z gre(chciałem jeszcre dopisać Jabarduje, pali i zabija. Waszynckiej etymologii tego słowa, osnorzewską-Pawlikowską,
ale
gton, „zaskoczony" tym
fakznacza · „sprawy państwowe" i
w porę sobie przypomniałem.
tem wysyła swego przedstawiwywodzi się od „polites" c1.yli
że to jedna osoba
i do teg'J
ciela z misją pokojową, która
obywatel. W definicji możemy
kobieta).
tak
naprawdę służy
jedynie
przeczytać, że polityka to „orMnie, czy raczej l!lan;, s;.ło
najeźdźcy. Po powrocie
wita
ganizacja, kierowanie i admina to miast rozmaicie. n:e ma
się Habbiba jak bohatera, któnistracja sprawami wewnętrz
się czym zbytnh' chwalić, So··
ry uratował pokój i proponuje
nymi i zagranicznymi
pań
ma technika wydaje się natojego kandydaturę do nagrody
stwa", to - także - „działal
miast być obiecująca. Nie je;;t
Nobla,
notabene
tej samej,
ność mająca na celu zdobycie,
bowiem, wbrew pozorom, tak.
jaką otrzymał był przed kilkoutrzymanie i
wykorzystanie
że jeden z autorów
powia'h:
ma laty urzędujący
obecnie
władzy w państwie przez daną
- Wiesz, stary,
może byśmy
premier Izraela! A po kilkunaklasę społeczną albo jej
odnapisali o jakimś
żyjątku?!
stu dniach w Bejrucie dochołam". ów obywatel, który jak
Takie biedroneczki„ - Są w
. dzi do nieludzkiej eksterminasię okazuje uwikłany jest rówkropeczki woła ten drugi
cji
tysięcy
Palestyńczyków,
nież w źródłosłów nazwy. poli- Genialne!
Mamy
111awet
zbrodni
która
wstrząsnęła
opityka, z założenia będąc adrerym wewnętrzny!
Rym
nią
całego
świata.
Prezydent
satem i podmiotem działań powewnętrzny to my mamy Stanów
Zjednoczonych
wyraził
lityków, najczęśćiej staje
się
w lot chwyta pierwszy - al.!
swoje qbolewanie na
wiadobiernym spektatorem poczynań
obejdzie się bez „takie". „B;emość orbejruckiej masakrze tych, którzy w jego
imieniu
clroneczki są w kropeczki" b(
donosi nam nie
bez dumy
(oczywiście!) o nim samym dedzie krócej i bardziej biedron„Głos Ameryki".
cydują.
kowo.
Działania
polityków
przypoWysokie i gabinetowe rejony
Otóż tęn zmyślony
dialog
minają
zasady Kalego, bo jak
władzy sprawiają, że
zwykły
ani trochę
nie
odpowiada
inaczej rozumieć
informację,
człowiek albo polityką się nie
rzeczywistości. Czasa.mi zaczyprzekazaną przez wspomniany
interesuje („mądrzejsi
niech
ńa tekst
jeden z autorów, a
„Głos Ameryki" o wizycie predecydują"), albo rozeźlony nę
gdy się na czymś zatnie
zydenta Marcosa w Waszyngdzą codzienności robi rewolukończy drugi.
Częściej całv
tonie. Uznawszy go za
najcję (niejedno jej imię!) i zmietekst
wychodzi spod jednego
wierniejszego
przyjaciela
Stania.„ polityków. Ale tenże sam
- choć nie stale tego samego
nów Zjednoczonych w
Azji,
obywatel chciałby myśleć
o
- pióra, psim
obowiązkirm
polityce - i zazwyczaj myśli stwierdzono, iż stan wyjątko
wy, jaki wprowadził w swoim partnera jest jednak bezlito~
- w kategoriach
wpajanych
kraju, przeciwdziala anarchii i nie wybrzydzać. A że prozod'a
mu przez całe s.tulecia słowami
kuleje, a że rymy częstochow
w rzeczywistości służy zabezpraw, humanistów, pisanymi i
skie,
a że metafora
garbata.
pieczeniu
praw człowieka
nie pisanymi kodeksami moralWybrzydzający
proponuje pnswobód obywatelskich!
no-etycznymi, naukami pedaprawki,
poprawiany
broni
gogów społecznych, tych świec
Doktryna Kalego zawsze w
swego, ale też
główkuje, nc
kich i nie tylko, czyli w kapolityce amerykańskiej
i tak targ w targ czasem coj
obotegoriach nazywanych
spraz tego wyjdzie. Spółka autorwiązywała i nie trzeba być zawiedli waścią, równością,
brawodowym politykiem, aby każ
ska staiilowi wtedy coś w rcterstwem
ludów,
wolnością
dzaju podwójnego,
zabezp·edego tygodnia widzieć to wy„naszą i waszą" itd. itd.
Tym
czającego
sita,
przydatneg'J
raźnie. Wysłuchując żalów nad
bardziej, iż świat po kolejnym
z.właszcza
dla autorów o n·losem górników pracującyh w
katakliimie ponawia rozmaite
kłym samokrytycyzmie,
bątiź
wolne soboty i szlachetnych
przymierza („święte"), ententy
też zniechęcających
się zbyt
tre_nów, w
których „Solidar(„serdeczne") i wzajemne załatwo.
nosć" bywa odmieniana przez
pewnienia. One właśnie mają
przypadki, nawet te, jakie w
budować zaufanie do
polityjęzyku polskim nie
istnieją
li.
ków i polityki w ogóle.
(polszczyzna nie jest najmocPohelsinski spokój, w
raniejszą stroną „polskiej"
rozPiszę o tyn') bez przeko.pamach którego minimalizowano
gł~ni) spróbujmy zracjonalizonia, bo w przypadku
twó:-wszelkie spory, te zewnętrzne
wać waszyngtońskie perswazje
czości wszelkiego
typu 'ni te wewnętrzne, miał być dla
struktaże acz niekiedy 'n- polityczne 60 minut na goEuropy
stabilnym układem
dzinę.
teresujące w lekturze zd<>stosunków międzynarodowych.
ją mi się dziwnie mało przy.
GRZEGORZ
Wydawał się być zwycięstwem
datne. Można opanować techpolityków i źródłem wiary w
GAZDA
•
nikę, ale talent trzeba po P•l·
tzw. lepszą przyszłość dla zgoprostu MIEC.
nionych przez ekonomistów oKrz~sztof Drzewiecki
wca]e
bywateli.
szczegółowo próbował i próbuPo Sierpniu, który choć miał
je wprowadzać czytelników w
być finałem stał się
począttajemniczy świat piosenki, ale
kiem naszego
wewnętrznego ·
nie bardzo jakoś wierzę, że z
kryzysu, Polskę wepchnięto na
tego nowych twórców przybę..:
środek
areny
po li tycznej.
dzie. Przybywa natomiast gry-~
Właśnie
światowe
przetargi
maśników
twierdzących,
iż
polityczne narzuciły nam
konasz autor zbyt wiele d e7.ę
nieczność myślenia w kategosto pisze o 5obie.
riach „spraw państwowych".
'!;u go otbro!Ilię d t-o r>Owołu
Bez zbytniej przesady można
jąc się na Miistrza, który poby powiedzieć, że gdyby
np.
wołał się l!la jeszcze
inn"!g'J
„Książka i Wiedza"
wydała
Mistrza.
podręcznik „Mały
poiityk",
Melchior
Wańkowicz
we
byłby to bestseller dla
wszywstępie do swojej
książeczl'.'.
stkich czytających Polaków. Po
„Prosto od krowy" mówiącej o
znacznej części, jak się miało
technice reportażu, kreśli taokazać potem, ta codzienna i
kie zdania:
ta wiecowa polityka była me„Heywood Campbell Broun,
galomanią, perspektywą opłot
autor reportażu autobiografików i szermierką ideami jakże
cznego pt. „Antony Comstock",
nierealnymi
w
kontekście
Wywołany przez Krzysztofa
nagrodzonego pierwsz~ nagroprzetar<gów · polityki światowej.
Drzewieckiego
do
tsblicy
dą „Litterary Guild", spytany,
Zresztą jej nosiciele i
. twórcy
(tym czytelnikom, którzy :przedlaczego tyle pisze o sobie, odwypowiadając te same hasła i
kornie zwykli przeglądać pispowiedział·
że na ten tm„t
slogany
mówili jednakowoż
mo do końca, spieszę wyjaś
jest największym autorytetem
różnymi językami, a szary onić, iż interesujący l!las tekst
światowym.
Ze
Proust na
bywatel, ten naiwny idealista,
z nieodłącznym CZYLI w typewno byłby ciekawszym obiemógł co najwyżej domniemytule znajduje
się na str. 8
kt~m, ale
on mało może o
wać jakie cele i jakie
stratenin!ejszego
numeru „OdgloProuście powiedzieć„
gie stoją za tymi hasłami.
sów") rad nie rad muszę s!o:
Czy po Grudniu. kiedy wła
przyznać. Tak to prawda, ~rn
dze; w Polsce
tzw. „opinia
4.
pisałem w życiu kilkadzie~iąt
światowa" ubrała w
kostium
czy może nawet więcej tek>czarnego charakteru przestaliCytat zdaje się być celny
tów pioseiilek, a niemal wszyśmy politykować? Nie I
to
parę razy w życiu JUZ m.i ~!ą
stkie były nie tyl1",o grzeche:n
dobrze. Źle natomiast, że wieprzydał, teraz
niech posłuży
młod-0ści, ale i płodem autorlu, może nazbyt wielu, w bezko-ledze. Z kolei kolega
skiej spółki.
krytycznym i bezrefleksyjnym
wierzę, iż prostymi chodzący.
Spółki
bywają
różne: akdrogami
przesadził chyposzukiwaniu politycznego aucyjne, polonijne. z ogranicz0ną
torytetu. zwróciło się ku· świa
ba cokolwiek
w
felietonie
odpowiedzialn-0ścią.
a nawet
sprzed dwóch tyg-0dni, stwi~r
towej ostoi praw
człowieka.
-" być może - bez żadnej oddzając za anonimowym rozdemokracji i strażnika
praw
p<>wiedzialności, ale na tym amówcą co prawda obywatelskich. Pamiętam, jak
iż odk"~ ł
kurat nie znam się ani trociH~.
„„.wsz.vstkie tajemnice naszeg i
na festiwalu filmowym
w
Mogę
natomiast powiedz'eć,
zawodu".
Krakowie, w czerwcu bieżące
że jeżeli kilku
szachistów zp ..
Prócz świata pio·senki istn 'ego roku, jeden z zachodniochce „wespół-zespół" zmierzyć
je półświatek, a obok prostyc'1
niemieckich uczestników prósię ze znanym
mistrzem, to
dróg do kasy
ZAiKS wiodą
bował się dowiedzieć, co miały
takich szachistów
nazwiemy
również
kręte,
zacienior1e
oznaczać rzc;siste oklaski
na
uczenie
KONSULTANTA'.Vll.
ścieżki. Sporo
urlopowałem.
rzecz Ronalda Reagana, który
Konsultanci mo~ą drapać s;ę
może coś prze.gapiłem, ale jamignął na ekranie w
po gł-0wie, myśleć zbiorowo i
jakim.ś,

My

•

I

polityka

Spojrzenie
znad
szachownicy

•

Przy tablicy
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koś nie przypominam
sob~e
niczego o „lewych
lista-:h"
sporządza,nych
po
lokalach
gastronomicznych, ani powiedzmy - o takich dyreklorach od nagrań, którzy lubili
swego czasu byle jaką własną
piosenkę umiesz.czać na płycie
razem z wylansowanym
j•Jż
szlagierem.
Płyta
szła, 'io
szlagier był w modzie,
ale
autorzy knotu też mieli pr ~e-

Obecnie nastąpi pięć minut
przerwy, w czasie której miłośnicy nowej formy zaopatrzenia ludności wystąpią z tyradą
obnnną. Na poczesnym miejscu znajdą się tu „tirudności
obiektywne", „kłopoty surowcowe", brak „wsadu importowego",
wdrażanie
reformy,
kiepscy kooperanci i wszelkiego rodzaju przeciwne wiatry
oraz rzucone pod nogi kłody.
Ale nie przejmujci·e się kochani; kłopoty dopiero przed
wami. A spekulacja berllie
kwitła
nadal. Bo jedyną na
nią metodą
jes.t zapewnienie
przyzwoitego
zaopatrzenia
sklepów. Bez tego wszelkie antyspekulacyjne działania będą
zawsze walką z wiatra·kami.
Chyba że za handel reformami grozić będzie kara śmier
ci„.

stym piątym, już koronę nosił,
mimo że dopiero bulla papieża
Innocentego II w 113-6
roku
przesądziła

całkowitą

niezależ

ność

polskiej hierarchii
kościelnej od metropolii magdeburskiej; tak to wtedy było, że
zależności świeckie były
odwzorowaniem zależności
kościelnych.
Tyle o orle, którego dalsze
losy jeszcze mogą ewoluować,
cież swoją dolę.
jak wszystko na tym świecie.
Wiem dobrze że podobne zaA teraz o inżynierach.
rzuty dość trudno udowod·"l ć.
„Polityka" z 28 sierpnia br.
można narazić się na proce~ik
streszcza wyniki sond socjoloi inne
nieprzyjemności,
są
gicznych, przeprowadzonych w
jednak tematy mniej skand-iśrodowisku inżynierskim w rolizujące. a też
ciekawe. ~ra
ku 1980 i 1981. Za pierwszym
przykład taka mała zagadka z
razem (przed
wydarzeniami
pogranicza psychologii
tw6rsierpniowymi) wynikło, że
aż
czości i ekonomi: skoro w Pol65 proc. inżynierów uważa za
"ce tantiemy biorą autor teknajbardziej godną zachodu, za
stu i kompozytor, zaś aranżer osiągnięcie życiowe, taką prai wykonawca już iie, to c~y
cę, która nosi znamiona włama to jakieś artystyczne kondzy, kierowania, rządzenia masekwencje i daj y na t•J
terią i ludźmi.
- jakie?
,T
Za drugim razem, w polano i zamieniliśmy się m'.~jscami, teraz
Krzysz;!of
st,):
wie 1981 roku,
taką
samą
przy tablicy.
_ większość 65 proc.
stanowili
wyznawcy poglądu, że najlepsza jest praca wszystko jedno
JERZY P.
jaka, b)<le dobrze płatna. Nie
przeprowadzono jeszcze badań
w roku bieżącym. Sądzę,
że
większość opowie się tym razem za pracą
. „jakąkol wiek,
byleby za granicą" - oczywiś
cie: za tą zachodnią
granicą.
I to jest też ewolucj::i.
Ewo~u~ja . pog.ląd.ów polskiej kadry
mzymery]l1eJ.

Lewym
okiem
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Kto czytuje dokładnie czasopisma, a nie tylko prasę
codzienną, ten zauważył zapewne
śmieszllą

wymianę

zdań

na temat orła polskiego:
czy
go koronować, czy nie? Na użytek tych, którzy nie czytają,
streszczamy ową burzę
w
szklance wody:
„Głos Szczeciiiski" (mniejsza
o datę, sprawa już zamknięta)
w jakimś artykule wspomniał,
że działacz „Solidarności", Marian Jurczyk, wysunął postulat przywrócenia korony
w
naszym
państwO"l\7ym
godle,
tzn. przywrócenia godła w jego
postaci z 1939 r.
· Na ·to w „Życiu Warszawy"
ukazał się list rzekomo nadesłany przez posła i pisarza, Janusza Przymanowskiego, że to
on pierwszy, a nie
Jurczyk,
żądał ukoronowania orła. „Polityka" dodała od siebie, że nie
Przymanowski był pierwszy z
koroną, tylko Bolesław Chrobry. „Przeg-ląd Tygodniowy" dorzucił oprócz Chrobrego
Wła
dysława
Łokietka, gmatwając
całą
historię,
bo
przecież

dwóch pierwszych nie
mogło
być tylko jeden.
A potem pułkownik
Przymanow5ki oświadczył, że żad
nego listu nie pisał, i że ktoś
popełnił jego kosztem mistyfikację. Koniec sprawy.
Od siebie moglibyśmy
dodać, że korona w godle
polskim raz była, raz nie była, i
że to nie komuniści usunęli ją
pierwsi. W roku 1919 Minister
Spraw Wewnętrznych,
ludowiec Stanisław Thugutt, kazał
usunąć koronę, która
pojawiła
się w godle Odrodzonej Polski.
Pojawiła się, mimo że legiony
Piłsudskiego, które otoczyły się
przecież legendą
prawdziwych
wskrzesicieli ojczyzny,
nosiły
czapki z orzełkami bez korony.
Takiego orzełka nosił aż
do
śmierci, n<r swej słynne.i maciejówce,
marszałek
Piłsudski,
którego bezkrytyczny kult usiłują wskrzesić niektórzy działacze z tzw. opozycji. Ci
sami,
którzy
najgłośniej upominają
się o koronę.
Chrobry i Łokietek byli jak
wiadomo Piastami. Jan Szeląg
(Zbigniew Mitzner) napisał w
jednym ze swych powojennych
felietonów („Szpilki' nr 10 z
1948 r.), że orzeł
piastowski
nie miał korony, bo Piastowie
byli lennikami cesarza niemieckiego, i zyskał tę koronę dopierci wtedy,
gdy lennikami
być przestali, tzn. w roku 1025
(koronacja Chrobrego).
Czyli
ściślej należałoby mówić o naszym orle. że jest orłem wczesnopiastowskim, bo ten później
szy, po roku tysiąc
dwudzie~
być, mógł
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że
nair1cle1t
zdolny, co to z THP.jednego pieca chlebuś jddł i
„jak chce - to potrafi". Najnowszy przykład dali pra :ow~
nicy Zakładu Nap.·awy S 11110chodów w Brzesku, którzy jak podała PAP - z części odpadowych wytwarzają„. trad:tory. Są podane i szczćgćiy
„konstrukcyjtne": skrzynia biegów z „War;zawy'', opony tylne od kosiarki, a silnik ze
strażackiej motopompy. Załoga
odgraża się, że gdyby mieli
akumulatory to podjęliby se-

--of•
!'-·

ryjną

Kalesony
na talony„?

produkcję!

Całe

szczę

:lcie, że z akumulatorami krucho, a i strażackie motopompy zv,;ykle dobrze jeszcze słu
żą
swoim właściwym celom.
Gdyby tych elementów było
pod dostatkiem, załodze „Ursusa'" prędko by widmo plajty
zajrzało w oczy. •A swoją drogą cóż to za kłopoty, czyżby
złote
rączki
z Brzeska nie

Wła.ściwi~ wszyscy . się tego
spodz1ewal!, ale jednak Jih:,alne komunikaty z.irytow:iły każ
dego: buty, rajtuzki i b'~lizr a
- :na talony. My tu gad 1 "adu, szybkie wyjście z kr; ~ysu
nam się marzy, ktoś tam wów
podjął pracę w soboty, wszy.
stko „zabezpieczone na odcin~u" .- a t\l barchany, „araby"
i . s1rnrpetk1
dostaniesz przydz1.ało·:ve: . Jeszcze ci na tym
na3wazme3szym z dokumentów
- wkładce zaopatrzenia odno-

umiały

wykorzystać

zużytych

batedi z latarek? Nawet nie
zastrzegam sobie praw autorskich, niech już robią te cudne
traktorki odpadowe. Tylko jak
tak dalej pójdzie, a przykład
zaraźliwy, to pracownicy punktów skupu surowców wtórnych pójdą :i: torbami (p ~sty
mi). Ileż to doskonałych, Ulytkowych przedmiotów wy,cJ•1a~
moi.ina ze szmat, makulatury i
pęczka drutu!„.

tują.

Ej, będzie znów wesoło, znów
życiowych iacjecji nam przybędzie. Bo chyba nikt nie wierzy, że ta operacja przeprowadzona zostanie gładko i bezZ ery kamienia łupa
nego z trudem, ale jednak się
wyrwaliśmy i jak tu teraz zaspokoić ludzkie gusta i guści
ki? Jak rozwiązać „drobiazg":
sprawę numeracji, fasonów kolorów? A jak chcę trzy ~ary
skarpet to mogę zrezygnować
z. przydz.ia~owego kożucha czy
me? Mozna by mnożyć takie
pytania, o których jeszcze niedawno nawet się nam nie śni
ło. Chyba, że wszyscy otrzymamy jednąkowe mundurl<i
filcowane butki i ciepłe majta:
sy. Będziemy się jeszcze trochę
odróżniać?
Do
czasu,
gdy
wprowadzi
się
k.rarwaty
apaszki na talony„.
Niech mi też nikt nie wmawia, że buty na kartki mają
zapobiec spekulacji. To dobre
tłumaczenie
dla rodaków co
jeszcze z obuwia na szydełku
robionego korzystają. Przecież
doskonale wiadomo, że natychmiast ruszy handel... talonami.
Dotychczas
„babcia"
przed
sklepem odstępowała potn:ebującym swoje przydziałowi" oół
litra, obecnie chętn 'e odspr.,eda wyjściowe kozaczki z cielęcej skórki...
Sprawa jest na pewno b<•.rdziej skomplikow:.ma niż z rrglamentacją madł:l czy papie1rosów, ale wszy-;tkJ zak 'c?Wa
jednak na zdięcie
choć
częfoiowe odpowiedzialn"l~c·
z przemysłu i handlu. Nie•1doln0ść producenta i dystry':Jutora
przysłopić
ma obecnie nieuchronny cyrk z rozdziałem
obuwia i odzieży.

szc.zęście,

Cale

jesteśmy

Felieton
•
pesymistyczny

Ewolucja
poglą ów
dość

Tak czy owak, by zakończyć
obuwniczy temat, _ rue · grozi
nam chyba
dyskwalifikacja,
jaka spotkała naszego mistrza
olimpijsk,iego Jacka Wszołę. Zamienił sym,patycmy pan
Jacek przepisowe adidasy na
jakieś inne (chyba .nie gorsze?)
i za ka•rę przez rok nie będzie
sta:rtował. Może
go uwierały
te adidasy? Nie nasz w sumie
kłopot, ale fakt faktem, że reglamentacja sięgnęła już i
olimpijskich championów. A
swoją drogą jakie konsekwencje zostaną
wyciągnięte
w
przypadku bosego :faceta, który
odm6wi kupna przydz.iałowych
butków z „Chełmka", bo mu
się
będą
marzyły
lep;ze, ze
słupskiej „Alki" choćby?„.

,

DziWQ1ym
jakimś
mządzeniem losu ta bynajmniej nie
primaaprilisowa informacja nie
znalazła się w serwisie dziennika telewizyjnego. Ostatnio odnosi

boleśnie.

·

się

wrażenie,

że

największym,

życiowym

problemem dla zasiadających
pod
szyldem
Dziennika Tv jest sprawa wywoławczego sygnału. Ileż prób,
przymiarek, kombinacji, wychodzenia naprzeciw sugestiom
telewidzów! Zmieniają się na
świecie
rządy,
koalicje, tu
krwawe
walki,
gospodarcze
przemia!Ily, taru tragiczne wydarzenia,
katas-tr.ofy,
a na
szklanym ekranie - globus w
prawo i jakiś wesoły „kawałek" (Ctajkowski?), albo plansza z k·ontynentami· w lewo i
inna muzyczka („Taniec z szablami"?) To są te wa2lne tematy! A teraz siądź telewidzu i
napisz list, która propozycja
bardziej ci przypadła do gustu.
Jutro przedstawimy ci kole.ine.
Przecież i tak nie masz żad
nych
kłopotów
na
głowie,
więc pisz,
wybieraj, czekamy
na Twoje zdanie„.
się to pełnym zwyformr nad treścią.
A warto by chyba jeszcze zastanowić się nad ustawieniem
stołów. kolorem telefonów, systemem przekładania kartek.
W końcu to waż„1e czy odkła
da się je na lewo. czy ·pa pr8wo„.

Nazywa

cięstwem

STEFAN %VCIOWV

•
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zyzn al s i ę , że nie ma odwagi wymojego nazw iska - za dłu
gie i za bard zo skomplikowane .Jdpa rłem , że mo że zadowolić się mdm
tmieniem i dod a łem, odpłacając mu
p i ęknym za nadobne, że nigdy nie ldołam zapamiętać jego pełnego imienia i nazwiska.
P .erwszy ohywatel Zairu nie nJzywo się bow .em tylko M •butu Sese Se ko Kompletne okr e ślen i e jego toż sam oś c ; brzmJ n•emal jak powieść Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa
Za Ban.ga Same tylko ostatn ie trzy słowa m1'czą : „potężny Whjownik, który tdąl' wznieca ogień I dąiy od zwycięstwa do zwycięstwa". jest
to cały program, chyba, że przyjm i em~ to za
próbę bllan&u
Wymiana uprzejmo śc i co do naszych im ion
stworzyła swobod ną atmosferę na samym początku mojtj dwu .?;odzi nn ej rozmowy z prezydentem Republiki Zai ru . Przyjął mnie w jednym z salonów swei rezydencj i, położonej .~:e
wnątrz ob0zu
Tsh1tshi na stoku Ngaliema.
Później zaprow a dz i ł mnie na taras. wychodzą
cy na ogród gdzie puszyły s : ę pa·wie, z widokiem na majesta tycz n ą rzekę Zair Przybywszy przed wyznaczoną g odzi n ą. zostałem przyjęty niemal nat.vchmia t
Bez swej czapki z
lamparciej skóry Mobu tu wydawał się j:i kh.y
bardziej przystępny, m;mo surowości nadanej
jego twarzy prze2 okulary . Niedbale rozp ; ę
ta, różnobarwna kurtka dopełniała obrazu obywatela, jakich
wielu. I zaskoczenie - ten
człowiek sprawujący niemal nierodzielną wła
dzę na 30 mil ionami Zairczyków. umie si ę 1iśmiechać Kiedy- zdał sobie sprawę z tego, że
zaczęliśmy rozmawiać na długo przed ustaloną godzina. wybuchnął śm i echem: „Mam wielką wadę! Ni!l'dy nie patrzę na zegarek". Nie
dowierzałem
temu
pierwszemu wybuchowi
śmiechu, ale były potem inne śmiał się do
rozpuku.(„.)
Na samyro początku naszej rozmowy, poszedłem na całego mów i ąc „Obywatelu prezydencie, czuję się w obowią.zku pana przestrzec,
te moje pytania nie będą się panu podobały.
Wydadzą sie panu być moie, zbyt bezpośred
nie, czasem airresywne, często
zuchwałe. ale
mój zaw6d poleg-a na stosowaniu pytań". Przerwał mi. „Odpowiem na wszystkie pańskie pyta.nla", I clotrzymał słowa _ („ .)
Wszystko zresztą co ma do przekazania swoim współpncownikom, to wyłącznie rozk'lzy
- do bezzwłocznego wykonania Twierdzi, że
nie podejmuje sam swoich decyzji, ale jedyne
prawdziwe decyzje w Zairze pochodzą od Mobutu . Pojęcie wodza jest głęboko zakorzemon,,. ·
w sp-0łeczeństw ; e zairsk im i wódz Mobutu jest
szczerze zdumiony kiedy na płaszczyźnie prywatnej ktoś zuchwały czy nieświadomy ośmie
la się kwestionować jakiekolwiek jego żąda
nie.
Jednakże Mobutu Sese Seko nie spędza CU\·
su tylko na wydawaniu rozkazów. Sam pilotując samolot, robi częste eskapady do swoich majątków w Gbado-Lite. Dogląda swoich
plantacji ativokado, mango, ananasów, czy t~ż
palm olejowych; doi swoje krowy na farmie
mlecznej w Ngaza, dające mu 650 'litrów dziennie; łowi ryby w swoich sadzawkach. Jak P<'·
wiadają jego bliscy, lepiej nie łowić w tym
samym czasie J tym samym miejscu, co on
- często bowi!'m ryba nie hierze, co wprawi&
go w nie najlepszy nastrój Drugą pasją Mo~
butu są warcaby. Jest nie najgorszym
graczem. Kiedy może. przetrzymuje partnera całą noc. aż go rozłoży na obie łopatki Nie zn.,_
si jednak, żebv pozwalano mu wygrać - ten
urodzony zawadiaka nie lubl łatwych zwyPrezydent Zairu Mobutu Sese Seko.
cięstw I ta właśnie przebojowość stanowi o
należy - delikatnie mówiąc - do
jego sile.
postaci wysoce kontrowersyjnych. Warto
Pewien zachodni ambasador, którego rząd
bynajmniej nie przyklaskuje każdemu krokojednak poznać 'jego poglądy, które
wi Mobutu. powiedział mi: „To Jest bardzo
przedstawia
w wywiadzie, jaki dla
silna osobowość - fascynująca, a nawet priyparyskiego tygodnika „JEUNE
ciarraJaca" Zapewne dlatego 52-letni Mobutu
AFRIQUE 0 uzyskał Sennen
Se.se Seko sprawuje niekwestionowane rządy
od 1965 roku w kraju, który przed nim przeAnd riami rado.
żył najstraszliwszą
wojne domową w dziejar::h
Wywiad publikujemy ze skrótami, wstęp
niepodległej Afryki Narzucił swoją osobow'lść,
charakteryzujący prezydenta Mobutu
władzę, stanowczo i bez upiększeń. Dziwi się
pochodzi od autora.
nawet że można się go o to pytać. Przecież
jest wodzem ( l
- Jest pan bardzo bogaty! Zdaje się, te
pański majatek się-ra ~ inllłard6w dolar6w!
- Ha, ha ha! Pewien belgijski parlamentarzysta twierdzi, że mam 6 miliardów dolarów Słyszy pan?
to dociera do nas w postaci ryżu, kukuryd:>:y, ,._
- All' nl4' powie ml pan, że jest pan biedny!
konserw, części zamiennych lub broni No i
- <ze zdumlen iE>m) Co takiego?
wszystko, z wyjątkiem broni, jest sprzedawa- Nie .fest pan biedny.
ne do sklepów.
·
- MIE>szkam niE>źle . jak pan widzi. Jestem
- A co się robi z pieniędzmi pochodzącymi
j!'dnak niewątpliwie jedynym szefem państwa
s teJ sprzedaży?
ałrykańskiE'l!'O. który nie kazał wybudować so- Wpłacamy je na tzw. 'Fundusz Kontrol- bie pałacu Dom. w którym mieszkam. należy
ny.
do mnie M 1E>szkam w nim od t!l60 roku By- Mówi się, źe pan nie rozróżnia kasy osołem zastęp„ą ~zpfa "?tabu, ońźniej ~zefem •zt::i.bistej od państwowej.
bu. a nastennlP 'iZE'fem pańc;twa, ale od 19f'>O
- (zdumienie) Ależ to niemotliwel
Tym
roku „l„dv nil' zm;E'n!łE>m •vnia1nl
Funduszem administrują wspólnie nasz minis- w„ń~mv dl> uafl„kirł fortnnv . Jeśli pan
ter planu l ambasador Stanów Zjednoczonych
POZW"tł Pnl'cfeł n:p .łP•t to ,legl'nffa!
w Zairze. Nie m<>że pan go tknąć bez zgody
- Proszę oo~łurh:oir !uśmiech) Bawia ·m'lie
obu stron Zastanawiam się, kto może utrzyte wasze '1istoriE' Z11 7.vcia mniej .Zony nnzwomywać, że sprzeniewierzam amerykańską poliliśmy sobi" n11 kupnn naru domów w Brukmoc
seli - to orawda.
My51ell5rriy o przyszłośc;
- Nie wszystkimi kasami w Zairze adminisnaszv<'h dz'rci
truje się wspólnie z amerykańskim ambasado- -Co pan na.zvwa „na~oma dnmaml"?
rem.. Ma pąn również własne kasy.
- Cztery albo pięć Ale to przecież nie f:>r- Ależ :iczyw1ściel Zair jest państwem i za:.
tuna!,
ir ma swojP instytucje, swoje
mechanizmy
- Nie posiada pan niczego wlę<'e .i? i\nf plan- kontrr.li. W 1978 roku parlament zr<>bił prawta.cjl. a.ni ak('ji ~oółek -zagranicznv('h?
dziwy ;,alot na bank Zairu _ Parlamentarzyśc i
- UpraVlriam 7iPmie w 7.i-i rze Al!' orowadzić
ze swoim orzewodniczącym na czele. zdjąw~zy
, unrawe e:d'li!' indziet, mieć z8graniczne akcje ..
marynarki ' krawaty,
kazali sobie ookazać
Nib:v oo co?
wszy~tkle ks•ęe:
Banku! Sprawdzi!' wszystko!
- Po -to, 7eby się wzhoita<'lli.
- Czy państwo nie finansuje pańskich ferm?
(...)
- Ha, ha ha' Nłor'lwde pan mnie śmlE'<:zv!
Mam mies11<,n E' w P'lrvżu · mam wiE>lkie oo- Ale one nie są moje. Są państwowe . Osiadłości we Franci L -;zumnie nazwane 1amkawszem pow•tały z mojej inicjatywy, ale nie
m i; mam- w11le w GPnPWiE' No i mam -z!em·e
należą do mnie
Na początku -zainwestowal'ś
i mojp fermy tutaj w '7,:l ' f7e , w Gb<irlo-Lite.
my w nie 17 milionów dolarów Kierują tvm
Ra7eTY. mam na „ich ?n nno <:7t11k hvdfa
Żydzi - jak pan sobie wyobraża, że mógłbym
tego dotknąć?
- Poml.fa .ial' oań•klp olant~ril' . riy ni; ma
pan knnrl''lj; na o1<Qolo„ brlp <ft:imrntt.w?
- W swoim kraju może pan wszystko.
- (śml!'_ch ; r.r!umion!' <;pnjrzE>niPl Ale:!: ja
- Nie! ro także rozgłaszacie za granicą.
nie mam nic w<;11ńln!'1?n 7 rliam„•itami! To, co
Mów · ę przecież
że
mamy nasze Instytucje
pan mówi , !Pst 'lir>tnRI "h r<>71lw!'! I .)
Zair iest '1.-1ństwem MQbutu jest szefem p~ń
stwa - nie> test państwem.
- Prasa aml'rvkańska tw' P•d"i. i;e sprzeniewierzył p:in co najmnid 250 milionów d1>la- Obywatelu prezydencie, jaka jest pańska
rów.
filozofia władzy?
- Ostatnie słowo powinno należeć do szefa
- (u~miechl Nie iestem poinformowany Jak
państwa
Te~tem tym szefem, ale mam wspMpan to sobie w y nb r aża - sprzeniewienvć?
pracown ików - P ierwszy Komisarz oaństwa
Kiedy Sbm:v 'Zjednoc1one przyznają nam. 'la
i Komisarze pań s twa, tworzą Radę Wvkonawprzykład 20 milionów dolarów nie rlostajeczą, innymi słowy, rząd. To oni odpowiadają
my, drogi przvj-.icielu, ani d'>lara! Wszystko
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Niech pan zaczeka, proszę mi dać skoń
W chwili uzyskania niepole-glości nie
było nawet 10 Zairczyków z wyższym wykształceniem
W ubiegłym roku wyższe szk o ły
ukończyło 400 la1rczyków. Ci Zairczycy, których Belgowie w 1960 roku zostawili na poziomie szkoł}' porl~tawowej, opanowali pilotaż
samolotów DC-10 przed Belgami i wylądow'łli
na międzynar<Jdowym lotnisku
w
Bruks, li
przed Belgami! A więc? Czy to nie wspaniały postęp?( )
- Libia zerwała stosunki z Zairem!
---; Właśnie przypomniałem to wysłannikowi
Kadaf iego Oświadczył mi, że nie chodziło o
zerwanie, lecz tylk<J o zamkn i ęcie ambasady
Libii w Kinszac;ie. Może pan jednak sprawd..: : ć .
Nic nie jest zamknięte. Ambasada dz i ała Jest
charge d'affa ires.
,- Kadafi wezwał naród zairski do powstanb przeciwko Mobutu.
- Ludzie się tutaj z tego śmieli! Ja, pierwszy . Znając mojego brata, Kadafiego, nie wz ' ą.
łe m jego we1wania na serio (śm ieje się).
- Co pan mvśli o Kadafim? Czy on jest taki szalony, .iak mówia?
- Byłem iuż u niego dwa razy. Nie mog·~
j ednak nazwać koleg; szalonym_ KażC:.1 n aró 1
ma przywódeę. na 1a kiego zasługuje.
- Nie boi się pan Kadafiego?
, - (wstaje_ zdumiony) Bać się? A niby, dbczego?(.„) /
- Dlaczego nie potępił pan natychmiast izraelskiej inwazji Libanu?
- To bardzo istotne pytanie. Nie potępiłem
natychmiast
inwazji na Liban, ale byłem
pierwszym, praktycznie jedynym szefem pań
stwa afrykańskiego, który potępił natychmia st
z a jęcie Wzgón Golan W tej sprawie me muszę być zawsze rzecznikiem Afryki. Niech pan
zada to pytan ie innym szefom państwa1
- Ale ponieważ wznowił pan stosunki dyplomatyczne z luaelem, Izrael Uczy się o wiele
bardziej z panem, niż z innymi.
- Myślę, że błąd polega . na tym, iż sądzi
się, że zawsze trzeba mówić, krzyczeć na cały
gbs. ale ponieważ wznowiliśmy normalne stosunki z Izraelem, mogę pozwolić sob ie na pewne działania o charakterze dyplomatycznym,
których nie widać _ To wszystko.(.„)
- Czy nie odnosi pan wrażenia, że wznawiając stosunki dyplomatyczne z Izraelem, Za,ir
wla.cza się do porozumienia o koordynacji strute ·icznej i politycznej między Izraelem, Stana.mi Zjednoczonymi i Południową Afryką?
- Od razu P<-Jwiem ranu, że nie Jest to pogląd rozwijany I broniony przez JEUNE AF~I~UE Izrael to Południowa Afryka, przyJac1ele Izraela są przyjaciółmi Poludn'owej
Afryki (z naciskiem) Mnie to nie dotyczy.
Jest to problem JEUNE AFRIQUE.
- Jak przebiegało pańskie spotkanie z Reaganem?
- Bardzo d<Jbrze. Był bardzo miły, a nawet
zwi;acał się do mnie po francusku.
- Mówi · po francusku?
- Nie, nie mówi po francusku, ale zapam·ętał kilka oderwanych zdań w tym języku z
czasów, kiedy był
aktorem i nakręcił parę
scen we Francji.
- Według prasy amerykańskiej, Reagan nie
zna się na tematach, które porusza.
- Nie jestem Amerykaninem. Trudno to osądzić. Jest to prezydent Pierwszego moca;-5.
twa na świecie. Cieszy się zaufaniem narodu,
kt6ry go wybrał t>tz.yllaczaiącą w.ększośc:ą
czyć

irn ów 1 ć

.~

-;'

~

•

~. ~

;

1

głosów .

za swoje sprawy. Ja interweniuję tylko jako
ostatnia instancja.(...)
- Stąd kult jednostki, którego pan je!>t
przedmiotem .•.
- Ha, ha. hal Między nami
mówiąc, ten
kraj zaznał wojny . jakiej nie znał żaden inny
kraj: w latach 1960-1965 zginęło 500 .000 ludli.
Temu krajowi. jesteśmy winni pokój, jesteś'lly
winni jedność Dawniej Zairczyk, przenosząe
się z. miejsca na miejsce. wszędzie natrafiał
na bariery celne Kraj był poszatkowany na
22 prowincje Dziś mamy zaledwie dziewięć
Dziś Zairczyc' · mogą podróżować, gdzie zechcą
Wszędzie 'Są u siebie
No cóż, ludzie wied·m,
że ich wód2 przyniósł im pokój i zjednoc-rył
Ich. Toteż, mój drogi przyjacielu, naprawdę
nie potrzebuję reklamy.( ...)
- Jakie kontakty ma pan z ludem?
. - Coś oanu powiem Sam pan o s ądzi . W
maju 1978. roku dokładnie w czwartek. 18 maja 1978 r . - pojE>chałem do Kolwezi, w peMi
wojny w Szabie. Sam pilotowa łem samolot
dow6d-ztwa Wokół lotniska w Kolwezi jeszl!z~
trwał)> walki Wylądowałem Żołnierze puśc . 1 1
się b ięgiem do mnie. otoczyli
mnie. całow1li
mnie! Nie można ich było- powstrzymać!
..;.. Niczego pan .nie ryzyk-0wał. Lotnisko 'l:llStałÓ uprzednio oczyszczone!
- ((Jbu-rzony) . Co tak ·ego? Odbito i oczy-; ~
czono lotn i ~ko oo moim odlocie
- Jeśli przy11naja panu pewną odwagę fi.
-zyczną, to widzą w panu również autorytatywnego wod;.l.
- (szczerze zdumiony). Jak pan sob ie wyobraża kierowanie tym krajem bez autorytetu?
Czy pan .Wi.e że ~u była wojna? Czy pan l'J;e,
że mamy tutaj ponad 450 ludów? Jak p;~n
chci; rządzić takim krajem bez stanowczo~
ci?( .)
- Czy można mówi6 o demokracji w Zairze?
._ Ależ oczyw i ście! Kiedy byli tut!1-j Belgowie, _nigdy nie .p'ozwolili glosować 'k()bietom.
Przychodzi Mohutu . Mamy referendum konstvtucyjne. Po raz. p1erwszy kobiety gło~ują w
kwietniu 19fi7 roku W kwestii
praw kobiet
nie można oow edzi eć, żebyśmy byli na ostatnim miehcu w Afryce>_
- A w kwestii praw człowieka? .

- A Mitterand?
- To coś zupełnie innego. Był przywódcą
opozycji, Jego partia zajmowała bardzo wyrazne stanowisko w sprawie stosunków między
Francją a Afryką.
- Kiedy socjaliści byli w opozycji, bynajmniej pana nie oszczędzali.
- Odkąd są u władzy, stwierdzam, że j;'!st
wprost przeciwnie Wszystk<J rozwija się bardzo, ale to bardzo dobrze, i nowy rząd idzie
nawet dalej w tym, co dla nas robi, niż stary.
- Na przykład, współpraca wojskowa.
- Ta się utrzymuje
- A wsp6łpraca gospodarcza umacnia się?
- Tak jest M_ogę panu dać przykład. Poprzedni rząd Giscarda
miał nam dostarczyć
2.000 ton pszenicy. Ładunek ten miał zabrać z
jednego z francus}tich portów statek zairski
Dochodzi do władzy Mitterand i podejmuje
decyzję: .,Potwierdzamy 2 OOO ton, ale dowieziemy je statkiem francuskim aż do sameg<J
portu Mataru·•_ Było nie było, jest różnica.
- Pomówmy o Belgii.
_
- I co powiemy? Nigdy żaden były kraj kolonizatorski nie uwziął się do tegQ stopnia r.a
swoją dawna kolonię . Belgowie nigdy mi nie
przebaczyli
nacjonalizacji
miedzi Państwo
belgijskie odpowiada za wszystko, cokolw:ek
złego dzieje się w Zairze . Gdyby nie istniało
państwo, które nazywamy dziś Belgią, sądzę,
że w moim kraju w ogóle nie byłoby dz'ał;i.1. ności wywr•>toweJ . ani prób destab ilizacji!
- Zna pan SW<lich opoiycjonistów w Betirii?
- Ooozycjoni<;tów? Raczej frustratów. którzy zabawiają tamtejszą publ ' czność Muszą
czytać prasę behdjską, żeby sobie orzypomn eć,
że istnieje jakiś Nguza, czy jakiś Mungu! D'. aka_ Ja o nich zaoomn i ałem Nie mam czasu o
nich myśleć Ma pan jeszcze jak 'eś ovtan;n?
- O~tatnie Zair ,jest .i ednym i lłwócb, trzech
krajów afrykańskil'h o cr:romnvch możliwoś
ciach z punktu wld:renia tl'eotl'raficznego, dcmo"raficznego,
ekonomicznel!'o. Jak pan spoż~·t
kował - . pan. panie prez:vdencie te mflż!i
WflŚCi i jak pan zamierza je wykorzystać obecnie?
- Mamy wszystko, z wyjątkiem ropy naftowej i to nas ko$:1tuie 22 mil iony d0larów miesięcznie żeby zaooatrzy ć kraj
Kiedy ob1~j
mowałem wład1ę , nłac ' liśmy 6 milionów d11arów m ie<;i ę„m1e
- Nie lldpow:edział pan na mo.ie nytanic.
Zair .la.ko wielkie morarstwo - ile trzeba czasu, żeby sie to ... iśriło?
- ldziemv naprzód
spokojnie, powoli, ale
w spokoju PQwnła niem mojego kraju jest b y ć
jutro. w samym ~e-rcu kontynentu afrykańskie
go, wielkim krnjE'm na ~w()ja miarę.
- Ryzvkulecil' że będą wam zazdrościć.
-

Dlac1ee:o?

- BędzjeciL zbyt potężni.
- Pomyślnie rozw i jający się Zair to
b;·a
rzecz dla Afryki. Zair. w którym sprawy nie
idą jak trzeba - wprost przeciwnie.

•

NR 16 (1279) ROK XXV 1 PAtDZIERNIKA 1982 r

