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Gwiazda
Ze Zdzisławą Sośnicką
rozmawia Bohdan Gadomski··

ZDZISŁAWA SOSNICKA odżyła jako piosenkarka, pisze Zygnie
munt Kiszakiewicz w „Panoramie". Mniej wtajemniczeni
wiedzą, że państwo Zdzisława i Jerzy Bajerowie pracują z ołówki.em i kalkula•t orem w !fiku. Piosenka;rika i jej mana.g er (w
życiu prywatnym mąż) mają doskonałe wyczucie ~ynku! bacznie obserwują kto wchodzi, a kto z niego schodzi. Moze dla~
tego, że Zdzisława Sośnicka na swoje w~jście na. ogólnopolski
rynek piosenkarski czekała 9 lat?! W kazdy~ r"':zle mll:m pr~
wo uchodzić za najwierniejszego biografa teJ gwiazdy, Jako z:e
w ostatnich latach większość prasowych publikacji na temat Sośnkkiej była mojego autorstwa.
Na wywiad typu „ring prasowy" Sośnicka wyraziła zgodę po
półrocznym namyśle. Poprawki i skreślenia nanos~ła tei długo.
Jaką pozycję zajmuje dziś ta piosenkarka w naszeJ muzyce roz.
/
.
.
rywkowej?
I
Podczas gdy jej liczni sympatycy piszą listy do Tv, radia
prasy z p.rośbami o jej na.g rania, wywiady, Z<!ję~ia. ~ niektór zy
krytycy wyrażają opinie, ie pienia pań Sośnickich 1 .Jarock1c.h
kończą si.ą, bo iest moda na rocka, ona 1 sama wcal~ s'.ę tym me
pn.e'.\mu'.\e. S-pi.ewa w polonijnych klubac>.h USA, J.ezdz.1 po kraju z „Alex Bandem" i..„ zaskoczyła nas wszystkich nową fryzurą i nowym kolorem włosów.
W środowisku i poza nim mówią o niej - gwiazda. Zgadza
się, bo jest to autentyczna gwiazda ?a estr~dzie, ~a tę rolę
także w życiu. A może to już ostatma z gwiazd takiego formatu w nasze.i odmienioneJ teraz piosence?
Publiczność polska lubi być adorowana, nie. lubi być . zmu.szaną do \VY azanhr podziwu dla czy Je.is pracy 1 talen~u .. 1ez~h .aplauz ma być spowodowany samvm tylko przedsta\~;1emem .dz1e_specjaJ:iie dla pail.stwa.. specjalnie
ła, nie poparty okrzykiem:
na dzisiejszy wieczór, myśląc o panstwu, ciesząc się z Jmego
.
przyjazdu do„.
Zdzisława Sośnicka nigdy nie podlizuje się publiczności, dlatego jest kontrowersyjńa .
Dla tych, którzy ją uwielbiają l dla tych, którzy nie znoszą,
wyjątkowo
dedykuję wywiad z So śnicką, w którym jest ona
szczera i chyba mniej nii zwykle gwiazdorska.

-

Spiewać cbl'iała

Pa11i od zawsze?

- Spiewać? Niekon iecznie Zarówno ojciec, jak i mama byli
bardzo muzykalni ale ich życie ukladało się w ten sposób. że
nie mogli sif: kszt~łcić w tym kierunku Mama JUŻ jako dorosła
osoba zacięła uczyć się grać na fortepianie i stąd instrument
znalazł się w naszym domu . Do szkoły muzycznej chodziłam ~uż
wszystkich
od 7 roku · życia, występowałam jako pianis~ka na
okolicznościowych koncertach. W Liceum im. A . Jagiellonki w
Kaliszu stałam się „etatową" recytatorką, angażowaną do ws~y
stkich imprez I akademii. Na studia wybrałam się . do Poznania,
na Wydział Teorii Pedagogiki. ale w końcu postanowiłam się
goś
specjali zować w dyrygenturze. Jeśli dziś mam dyrygować
cinnie w Telewi1ji NRD . to uchod zi to za ciekawostkę . Ale rów·
nie dobrze mo·~łoby być odwrntnie Na piosenkę zdec y do w ałam
się pó7.no . a piO<:<'n ka na mniP ie s7cze później.
- W którym momencie doszła Pani do wniosku, :l:e piosenka.
winna odegrać najważniejszą rolę w Pani iyciu?

- Co najmniej parokrotnie zdawało mi się, :ie nadszedł właśnie ten moment Po raz pierwsiy w 1962 roku. kiedy kupiłam bilet n;ł koncert „Niebiesko-Czarnych", ale nie zagi:z:ałam miejsca na widowni, bo wystąpiłam wraz z zespołem w konkursie młodych talen-
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HENRYK SROCZY~SKI
ta nazwa wywoskojarzenia. , W
RosJan 1 Polaków
przeszłości
Maksym
lękiem.
napawała
krajem
ją
określił
Gorki
Były
„śmierci i łańcuchów".
bowiem te bezkresne i skute
lodem obszary .mie1scem, do
którego zsyłano kryminalistów
i więźniów politycznych Były
symbolem uległości i pokory
okrutnych
wobec
człowieka
warunków natury .
Dziś 5yberia to przede wszy-.
stkim symbol Eldorado, krainy najw i ększych bogactw: zło
ta, diamentów, ropy i gazu
ziemnego. wszelkich rud i miSyberia -

łuje

różne

....

niewyoczywiście
nerałów, i
zasobów drzewa.
czerpanych
Nie bez zazclrości pisze się na
za.chodzie, że Rosjanom oczy
bły'llczą . gdy mówią o Syberii,
ie to, co ukrywa ona pod
zmarzliną, może uczynić ZSRR
najbogatszym . krajem świata.
to oMo że . ale wymagałoby
gromnych finansów, inwestycji,
techniki, a przede wszystkim
milionów specjalistów. Na taZwiązku
kie przed•ięwzięcie
Radzieckiego jeszcze nie stać.
Przyszłość Syberii, cokolwiek by
o tym nie pisaru;>. jest przyszłoś
pokoleń,
cią dopiero dalszych
pokoleń XXI wieku.

Tymczasem postęp zmienia
wiele niekorzystnych wyobra·
i toruje drogę
i.eń o Syberii
do jej podboju. Kiedyś przerażały odległości na tym jakby
wobec
Dziś,
subkontynencie.
gęstej sieci komunikacji lotniczej, każdy · dystans ma tu już
inne wymiary. W Jakucku czy
Norylsku jest tak tłoczno w
na
jak
portach lotniczych,
dworcach kolejowych w Charkowie czy Jarosławiu: dla jednych i drugich czas podróży
a przebywane
j~st ten sam,
odległości wi~le razy większe.
dysię
wydaje
Ogromny
a
Moskwą
między
•stans
ybrzeżami Oceanu Spokojnego (różnica aż 8 stref czasorzeczywistości
wych), ale w
stąd do stolicy jest tylko 9 godzin lotu.
Jeszcze do niedawna nie bardzo wiedziano jcrk sobie poradzić z budową miast na- wiecznej :i;marzlinie; wyższe domy ·
z „wielkiej płyty" rozgrze'Mal y
swym ciężarem podłoże i zapadały się w nLm jak w bagnie ;
pękały też nkzym zapałki r ury
kawodociągowe i
nalizacyjne. Dziś np.
w Jakucku, wznosi
się na zmarzlinie nawet wieżowce
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JERZY KWIECl~SKI
Eugeniusza
Widz. współczesny, który zna
Scribe'a w najlepszym razie z jego „Szklanki
wody", grywanej z rz<.. dka pb wojnie w polskich teatrach, a dziś ogląda na scenie opero„Zyznaną
nas
wej jeszcze mniej u
zaskopewnyun
Halevy 'ego, z
dówkę"
wiadomodo
przyjąć
mógłby
czeniem
sc1, że jej libretto wysuo spod piora teg oż autora. Tak wielka jest bowiem odmientwórczych
ność zainteresowań i predyspozycji
ujawnionych w owej mieszczańskiej komedii,
charakteryzującej się realistycznym ujęciem i
w pełnym dramatyzmu romantycznym libretcie
którego
Scribe,
opery . To jednak ten sam
doświadczonemu
zapewniła sukces
współpraca
juił al~ ciągle nie dość fortunnemu kompozytorowi.
Nie mniejsze chyba, choć innego rodzaju zaskoczenie może stanowić usytuowanie akcji libretta na tle wydarzeń związany.eh z soborem
w Konstancji, zwołanym głównie po to, żeby
położj '· kres ro„łamowi w Kościele i gors zącym
walkom o władzę pomiędzy trzema jednocześ
nL funkcjonującymi papieżami, a przy tym ozostały ·
wojska
sądzić Jcina Husa, którego
rozbite przez siły katolickie. Był to zresztą o- ·

innowier.:ów
prześladowań
kres okrutnych
przez Swiętą Inkwitycję, ale rozpalane wów„neretyl(ow",
czas stosy płonęły głównie dla
odstępców od kościelnych dogmat:>w 1ub µ··zeciwników instytucji papiestwa, a chyba w daleko mniejszym stopniu dla n1ert· rze~c.,an W
naj c zęściej
Żydz i padali
ś rodkowej Europie
j f1arą sfanatywwanych rehg jnie ln,mów, nie,ednokrotnie inspirowanych p17ez kola inkwizycy ine.
osłabia
Ta hisloryczna „nietypowość " nie
zr-~s z tą szlachetnych intencji pr z y ~w if;cają;:ych
dziełu Scr!be'a i Hal evy 'f'go, które w swej oskarżycielskiej wymowie, jak bodaJ żadna inna opera, piętnuje zło nietolerancji a w tej
swojei warstwie znacLeniowej •est rlo <.!zis idetrafnego wyooru
owo .nośne . Dokonał więc
Halevy proponuj ą c w s pólpracę cieszącemu rn:
uzna YJ iem i p opularn oś cią libreC'i ~ cie
Nie bez glębszvch powodów tyle się zawsze
pisze w zw iązku z . , Z y dówką" o treści librt:?lta
historycznym
i wspomina o podłożu
jeszcze, ,
akcji, przypomniałbym więc
naże sławnemu soborowi (1414-18)
naszej
le ży s i ę poczesne miejsce w
której
świadomo ś ci historycznej (na
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CZY W 1933 ROKU
MOGŁA WYBUCHNĄĆ
WOJNA Z NIEMCAMlł
emwwą+•

Na pytanie to próbuje odpow „ŻYCIU LITERACKIM" (nr 7 z 13 lutego 1983 r.l
o
Chodzi
Olgierd Terlecki.
wiedzieć

wojnę

prewencyjną,

którą

przeciw Niemcom, gdzie zacho:
przyszłości
groźne dla
dziły
śvviata procesy polityczne i spoPolska.
łecwe, chciała podjąć
Otó7. właśnie, czy chciała?
Olgierd Terlecki cytuje opinię gen. Wacława Stachlewicza1
od 1935 roku szefa Sztabu Głó
wnego, który twierdził:
„„.Na tle tak niebezpiecznie
zarysowującej !ię
dla Polski
Marszalek Pilsuds~i
sytitacji
Wlfstąpil do Francji z sojuszn i. czą propozycjq wojny prew1mcyjnej, by w zarodku zapobiec
niemiecpotęgi
rozwinięciu
kiej„."

prześledził
Olgierd Terlecki
ogrom matE,riałów i z dedekniemal skrupulattywistyczną
owej
ślady
nością odkrywał
inicjatywy. W wyniku tej penetracji doszedł do wniosku. że
była
istotnie taka inicjatywa
podjęta. aliści była to inicj~ty
wa tajna, która spotkała się l
odmową we Francji. Stąd
utrzymuje Olgierd Terlecki
na
niektórzy Francuzi raczej
temat tej inicjatywy milczą. a
:i:apr_ze_czaią.
pytani wprost Inni natomiast piszą rózme, na
ogół tyle, ile wówczas do nich
na ten temat dotarło.
Długoletni ambasador Francj, w Berlinie (aż do 1938 r.)
Andre Fraco.is-Poncet w wv. danei również w Polsce książ
ambasadorem w
ce Bvłem
Berlin.ie" tak na ten temat pisze:

„Wydaje się rzeczywUcie, te
marszalek Piłsudski dość pręd
ko zrozumial niebezpieczeństwo
na przyszlość dojścia do wlai
dzy narodowego ~ocjalizmu.
re::imu hitlerowskiego. Przypuszczalnie zdal sobie sprawę, że
należy zdusić to niebezpieczeń
stwo. zqnie~ć je w. zarodku zanim stanie się zbyt groźne„."

O. Terlt?cki komentuje ten zapi<. jako „zestrzelenie się w

jedno trzech polskich dzialań":

polskiego
chodzi tu o wizytę
niszcz:yciela „Wicher" w Gdań
sku, wysadzenie na Westerplatte kompanii piechoty I sondowanie opinii we Francji o możliwości poparcia Polski w wypadku wypowiedzenia przez nią
1
woiny prewencyjnej Niemcom.
Większość zebranych I przeanalizowanych przez O. Teropinii i materiałów
leckiego
wskazuje, że istotnie taka Inicjatywa była przez Polskę podjęta. Do Paryża jeździli w tych
sprawach: Jerzy Potocki, Bolesław Wieniawa-Długoszewski i
Ludwik Hieronim Morstin.
„W tym czasie - pisze OlTerlecki - jednym z
gierd
by!
adiutantów Pilsudskiego
Mieczyznany pisarz, major
kwietnia
slaw · B. Lepecki. 18
1933 roku przepisywał 11a maPilsud·
szynie tekst pro.iekttt
skierio dla .prezydenta Mościc
„Na wypadek
ldeqo, dekret1t
wojn11 z Niemcami" przewidujqcepo powalanie w tak-im wy:
padktt rzqdu obrony i jeriności
narodowej. Lepecki zapytał. czy
trzeba liczyć się z napadem Hitlera. Piłsudski mial odpowie„Nawet gd11byśm17 my
rlzieć:
na nier10 napadli, to też bylaby
obrona". Nikt nigdy Lepeckiego
nie podejrzewał o fabrykowani„ fl7tc>(ldOt."
Był to czas. gdy trwała wojna celna z Niemcami. Miał ią
1930
zakończyć podpisany w
roku układ handlowy. ale nie
został ratyfikowany. W czerwcu 1932 roku „Wicher" udaje
siei do Gdańska. gd7.ie przyjmuje wizytę okrętów brytyjskich. Francja jest obo.ięt · a na
ro•m ące za\':rożenie iei soiuszniczki - Polski. W lipcu Hl32 r.
pakt o niePolska · zawiera
ae;resii ze Zwiąr.kiem Rad7.ieckim Wywołuje to niemal obuW styczn;u
rzenie w Paryżu.
1933 roku Jerzy Potocki - jak
wszystko na to wskazuje - udaj~ się do Paryża w tajnej
wybadania fran<'uskiej
mis.ii
wypowieopinii na wypadek
dzenia przez Polskę wojny preta
wencyjnej Niemcom. Ale
opinia jest negatywna. W lutym w Gdańsku policję Rady
Portu za · tępuje się polir'ją po5
miasta.
dległą \vładzom
mareą partia hitlerowska wygrywa wvbory w Gdańsku 6
na Westermarea ~ 933 roku
platte lądujt? dodatkowa kompania Wojska Polskiego . Wybucha międzynarodowa afera,

a1e senat Gdańska cofa uchwałę w eprawie miejskiej policj i.
Powoli napięcie wygasa. Ale
Ludwik
jeszcze w listopadzie
Hieronim Morstin uda się do
gen. Weyganda - ożenionego z
Polką i zaprzyjaźnionego z L.
H. Morstinem - aby zapytać
go. czy w wypadku wypowtewojny prewencyjnej
dzenia
Niemcom Francja ogłosi mobi·
lizację I wywiąże się z dalszych
zobowiązań sojuszniczych. Rząd
francuski zebrał się w tej spraOdpowiedź
wie dwukrotnie.
była negatywna.
wojny
propozycji
„Sprawę
prewencyjnej - pisze w zako11czeniu Olgierd Terlecki - widzieć trzeba i rozpatrywać~ powtórzmy, nie jako ,pewien odrębny incydent, lecz jako jedno
i
dzialań
z ogniw łańcucha
wydarzeń, lańcucha. w którym
ogniwo to mieści si~ najzupeł
niej logicznie."

Nasze zainteresowania histonie są ani przypadkowe, ani
okazjonalne, choć często je.~zcze
pisuje się na te tematy wł'l.S
nie z okazji rocznic. To zainteresowanie bierze się z nieustannej chęci poznawania prze,szło
że ona rówści. rozumiejąc,
nież w jakimś stopniu waży na
Dobra znajoteraźniejszbści.
tak się nam
mość przeszłości przynajmniej wydaje. a są tacy, którzy mówią, że to tylko
pozwoli uniknąć
złudzenie lepiej
błędów i
minionych
a
teraźniejszość.
ksHałtować
przez to i przyszłość. Właśnie
w przyszłość - i to najbliższą
wybiega Jan Grzędzielski we
niedawno miewznowionym
sięczniku „ZARZĄDZANIE" (nr
1 ze stycznia 1983 r.) w rozmowie z zastępcą kierownika WyJedziału Kadr KC PZPR rzyn'\ · Wójcikiem. Tematem rozmowy są" oczywiście
rią

ZASADY POLITYKI
KADROWEJ PZPR
FA44SQ

ł2

U

W

pobudzący
Jest to temat
wszechne zaintere~owanie, me
jest nam bowiem obojętne, kto
nami kieruje i na jaklch zasadach ma tym kierownikiem zostać. Jerzy Wójcik zapewnia. 7.e
partia „nie będzie wyręczała
ogniw kompetentnuch", ale „bę
dzie się starała o to, aby wszę
dzie tam, gdzie Tozstrzyga się o
gdzie
problemach kadrowych,
dba się albo powinno się dbać
o rezerwę kadrową, o przvgokadr - znane byly
towanie
naukowe podstawy tego pro-

blem1t''.
Każda partia na całym świe
cie ma stanowiska zastrzeżone
dla !WOich ludzi. „Chodzi jedo to - powiada Jerzy
nak
Wójcik - żeby stosowanie tei

zasady nie sz)!odzilo. żeby byograniczony
la stosowana w
sposób i tam, gdzie napr'awdę
jest konieczne. Chcemy Taz na
zawsze zerwać % tzw. karuzelq kadrową." Ale też „czlonkokierowniczych
wie partii na
stanowiskach muszą („.) przepartyjnej.
strzeqać dyscypliny
Co do tego nie może być żad
im wyższe
nej wątpliwości stanowisko, tym większe wyodpowie·
magania i większa
dzialność". Partia
że rekomendować

bowiem mona dane stanowisko, ale ma też prawo jeśli uzna to za niezbędne

cofnąć

Jak

rekomendację.
rekomendosię będzie

wać?

„Rekomendacji na stanowisko
kierownicze - powiada J. Wójcik - będzie udzieiala organizacja partyjna. Takq samq procedu'Tę należy stosować w doborze kandydatów clo rezerwy
kadrowej. r jeszcze jedno
ciqglu ł
musi to być proces
partyjjawny w toku pracy
nej. Opiniowanie przed nomiPraqnę
naeją i po nominacji.
podkreślić mocno problem opiniowania. Zgodnie z zalożenia
opracowani• symi zostanie
stem permanentnej ~ceny warkieroumiczuch. na
tości kadr
który bedą sklaclaly się oceny
corocznych
na
dokonuwan.e
przeplqdach kadrowych i opico 4 iata
niowanie okresowe
Oceny te, w stosunku do zainwypraco·
teresowanuch, będą
w11wane kolektywnie. na podstawie jednolitych i zrozumia1.ych dla wszystkich kryteriów.
'Bedq one również .iawne w reprzelożony-podw1arln11
lacji
Stad. wiec z11..~adq polityki kaocena
ciqpla
drowej będzie
podsta11JOWY
kadr, stanowiqcn
element realizarji w praktyce
przi1jętych założeń."
To ~ą oczywiście

założenia.

Ma odbvć się plrnarne posiedzenie KC PZPR poświęcone
kadrowej, , a dopiero
polityce
później nastąpi praktyka która
nie od razu będzie pewnie dona
skoliała I prosta. Potrzeba
to czasu. jak na_ każdy proces.
zupełnie,
Nie wiem jednak
aż przeszło
trzeba
dlaczego
mie«iąca. aby l numer z I ~ty
cznia 1983 roku „WIADOMOŚCI PRODlJIZCY JNYCH" mógł
prawda
do dmie dotrzeć. Co
nie ma tam wiadomości, które

mogłyby się natychmlast zdezaktualizować, ale na przykład

„Sprawa z minionego roku.„"
Juliana Ciesonika mogłaby do
tego czasu stać się rozwiązana.
Ale tak się nie stało i CzytelProdukcyjnik „Wiadomości
nych" może prześledzić jeszcze
raz spór między ŁZR „Fonica" w Łodzi ::i Pab:anickimi
Zakładami Srodków Opatrunkowych. Spór toczy się o lokal. Jest nim hala produkcyjw Pabianicach
na budowana
dla „Foniki", a decyzją Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów z 3 marca 1982 roku
przyznana PZSO. Niedługo bę
dziemy obchodzili - Polak to
lubi! - pierwszą rocznicę tej
decyzji. W sporze głos zabierała
„Polityka" (nr 12 z 8 maja 1982
zabierał „Sztandar
głos
r.),
~\1łodych " (z 10 listopada 19:31
r„ )

SKANDAL WYBUCHł.
RÓWNIE%
W WARSZAWIE.

Odbył

z powodu mniej więcej podobnego. Mówiono o tym w DTV,
Wieczorny",
„Express
pisał
„Polityka", „Tu i Teraz" i wiele innych pism. Chodzi o plotki wokół kalendarzyka z goły
mi panienkami. Kto nie zdążył
kupić go w kiosku „Ruch" za
160 zł. może ., nadrobić brak,
ni~h tylko kupi „LITERATUna
RE" (nrr 2 z 1983 r.), gdzie
stronie w collage'u
ostatniej
Krzysztofa Karonia może obejrzeć C7.ęść z tego kalendarzyka.
Jedynie za 60 zł. W kolorach.

ZPAF):

OSTROŁĘCE
WYBUCHŁ SKANDAL

zamieścił
relację
Dokładną
TYGODNIOWY"
„PRZEGLĄD

(nr 6 z 6 lutego 1983 r.) pióra
Michała Bołtryka zatytułowaną
„Miłość prominenta czyli skandal w Ostrołęce". Oto wyja~
n!enie całej „afery":
„W „Tygodniku Ostrołęckim"

wydrukowano fragment powieKupiszewskiego
w
zatytulowanej · „Pokochać
Bierpnitt". Amory „światowca"

foi Edwarda

z .wiejską

kobietą.

1ię wsp6lczdw roku 1980, a dokładniej
- jak mi ujawntl pisa'TZ - 18
t 19 sierpnia.
Kto może być „§wiatowcem"
w powieści poświęconej wydarzeniom 1980 roku? Oczywiście
prominent.
Prominent, jak każdy czlo·
miloścf.
wiek, ma prawo do
Nawet jeśli kocha się z wiejsk-q kobietą i to nad Narwią,
jak w powieści Kupiszewskiego. Z tego powodu Ostrołęka f
przeżyć
okolice nie powinny
skandal
wstrząsu. A jednak
powstal. Bo oto autor zamiast
napisać ,,.„i wtedy zbliżył. i się
do namiotu.. Wyszti po paru godzinach zmęczeni, ale zadowoleni", rozbudował scenę erotyczną, do której wprowadzil ele„miłości francuskiej",
menty
w
jak _usluszalem
chociaż niektórymi za·
rozmowach z
ostrolęckimi ko·
wiedzionymi
bo
jednostronnej,
bietami tylko w wydaniu męskim.
Redąktor naczelny tygodnika,
Janusz Foss uzna!, że fragment
powieści jest drukowalny. Redakcyjny grafik uzupelnil tekst
dwoma rysunkami. Na jednym
z nich byly dwa serca zlączone
elementem męskości. na drugim
motywy ust i znów elementy

Rzecz dzteje

nłe,

męskości.

Cenzor nie wyraził sprzeciwu.
I tygodnik mógl wyjść z drukarni."

swoje kolejne posiedzenie Obywatelskt Klub Konsulttl•
społeczne ciało opiniodawcze, skupiające grono pned•
Temat, pnedstawicie!! łódzkiego środowiska intelektualnego.
•tawionv pod dvskusję przez prof. dr hab. Stanislawę Borkow1kq
dotyczył zagadnienia płacy s.prawiedliwej, a oscylował wokół problrmatv\,;i ~równr~ci i sprawiE>dliwości". które to pojęcia w naj•
szerszych .lon~.gach społecz.ny.ch wzbudzają nie od dziś wiele em<>cji i rodzą rozliczne wątpliwości.

cyjn.y -

O skandalu wokół kalendanyka pisaw nawet w prasie
zagranicznej. Miała to być kolo,alna afera. I co? I nic. Jak
S. OR O HAJ.Ę
u nas z aferami.
to zwvkle
w
Okazaio się, że producent
FABRYCZNĄ
NRD miał przeznaczone wolW PABIANICACH
' ne moce w poligrafii dla Polski.
Polska nie miała co drukować
- wiadomo kryzys, a chodziło
o reklamę. o ·foldery itp. Ktoś
trwa i Jego końca nte widać.
chwycil pomysł I zaprojekto„Fonice" pieniądze za wybudowano kalendarzyk na rok 1983.
waną halę nie są potrzebne, jej
Kto? Oto rejestr tych. którzy
potrzebna jest hala. PZSO są
na tym Interesie· zarobili:
niedofinansowane, a
bardzo
5rodki opatrunkowe potrzebne
Upo-·
„PTZedsiębiorstwo
„Gramofony CZY
wszystkim.
wscechniania Prasy i Książki
wata" - pyta Julian Ciesonik
„Prasa - Książka RSW
i stwierdza, że „hala nadal stot
Ruch", - 8 mln zl brutto;
pTzepusta, ale zimę chyba
trzyma". Też mam taką nadzieScang-raph - 10 mln netto;
ję. Póki co „Fonica" nie chce
Interpress - okolo 4 mln zt
się zgodzić na zastępczą w Laspotrafi'
(dokladnej kwoty nie
ku, innej jakoś nie widać. Czas
określić);
ucieka. „Polityka" ostrzegała, te
PZSO mogą rozpocząć pracę w
ZIMEX, czyli NRD-owska pohali „Foniki" gdzieś w 1985 rolfgrafia - 30 087 rubli i 48 koku. a Julian Ciesonik - optypiejek (cena kontraktowa);
mista - mówi już o 1986 roku.
18 proc. proA'Ta Palona Jak wszystko dobrze pójdzie,
wizji od tej ostatniej su.my rapo
to poczekamy do 1990. I
bankowy
drodze obejdziemy sobie kilka · 211 68 zł (aktualny
przelicznik Tu.bla), co czyni niedecyzji i
jubileuszów różnych
całe 400 tys. zl;
postanowień, bo jakże inaczej.
W Łodzi mamy spór o halę,
Wfodyslaw Pawelec
110
a tymczasem
(wg
tys. zl brutto
cennika

W

NA FORUM OKK O PtACY SPRAWIEDLIWEJ

Dla wyjaśnienia: Scangraph
zagraniczne przedsiębiorstwo
od 4 października
działające
1982 roku w Warszawie, Wła
znany fodysław Pawelec tografik, specjalizujący się mi~
dzy Innymi w aktach i portretach, autor ·wielu zdjęć do kawydalendarzy reklamowych
wanych przez liclne szacowne
krajowe firmy. I jakoś nikt n!e
robił z tego problemu, a przeciwnie, wielu czyniło wszystko,
aby mieć u siebie taki kalendarz.

-

Gdyby ci wszyscy kontrahenbiałym wypisani w „stopce", albo metryczce, to być może nie było by całej afery i potoku plotek. Ale była. Dziś wszyscy
zamknęli
choć
kontrahenci,
czują jakiś
sprawę zyskami,
niesmak, niezadowolenie. Czy
powinni?

ct byli czamo na

I na zakończenie, 'ak zawsze
(od pewnego czasu z-resztą)

Również w środowisku Lntelektual.nym dochodzi do głosu roz-

bieżne nieraz rozumienie ekonomicznych i społecznych uwarunko·
wań s-prawiedliwe.gQ wynagrodzenia za pracę, choć wszyscy w z;arndzie zgadzają się. że płaca powinna być \vspólmierna do wkfadu
rracy i do iei e'konomicznej efektywności. Ale jakie mierniki

oceny pracy? (to - gwołi sprawiedliwości). Ale jakie minimum
socjalne (niezależnie od wartośc · ew iejś pracy) które w naslvm
u!'troju pragniemy zapewnić każdemu z tej ra~ji, że ... tyje, ' że
jegt naszym w.~półobywatelem? (to znów - gwoli równości). Sło
wem - ile się każdemu, stosownie do aktualnych moźlfwokt
pań~twa„ należy z tytułu ochrony socjalnej najsłab~zych, a jak
dzielić to co zostaje wypracowane osobistą zasługą każdego •
na~.„

Wymiana poglądów - jak zwykle na tym forum - była ot,...
wiona, a odmienne ~tanowiska odznaczały sii: tak po:t!łdanlł pryn•
eyipial;nośdą, bez której ka7.da dysJmsja S'taje się jałm~:a, po.z.ba„
wiana ~zerszych odniesień i wszelkich pen;pektyw.

Z OKAZJI PIĘCDZIESIĄTEJ ROCZNICY
DZIAtALNO.SCI N. CEAUSESCU

\.

Tygodnik ROMANIA LITERARA (nr ~) opublikował artykuł pt.
„Wpisane w czas", informujący o okolicznościowych wydawnictwach, poświęconych jubileuszom Ceausescu.
Nasze oficyny wydawnicze -

pisze

tygodnik -

opubHlrowały

w tych dniach „najbardziej reprezentatywne utwory, czczące 50działalności Nicolae Ceausescu i dzieb
rocznicę rewolucyjnej

jego urodzin".
Wydawnictwo „Eminescu" opublikowało s tej okazji ~ t.om,..
poezji i pro:z.y pt. "Wpisane w czas"
Pierwszy - a-ntologia
przedstawia twórcrość 136 aut.orów.
Druga pozycja, wydana nakładem „Emlnescu" to książka Io-na
Cringuleanu pt. „Twórca od podstaw", która - jak pisze ROMA·
NIA LITERARA - zawiera wiersze .
Tom pt. „Ideały" Conreliu Va<lina Tudora zawiera - jak rn·
formuje tygodnik - ostatnie poezje i fragmellty publicystyki tego
autora.
Wydawnictwo wojskowe - kontynuuje ROMANIA LITERARA.
- oddało do druku 3 utwory beletrystyczne, „którymi czci rewolucyjną działalność I rocznicę urodzin najwyższego dowódcy naszych sil zbrojnych".

Naslę-pne dwa tomy wyda\•rnictwa wojskowe!(o - pi;:u> t:r1tod11lk - <ą Rntologiami ul\~·oró•,. iO \\-<pólczernych poetó..;,.· w<zy·tkich pokoleń.

250 ROCZNICA SMIERCI AUGUSTA MOCNEGO

-

W Dretnie odbyło się kolokwium naukowe posw1ęcone historii
księstwa Saks.oni! na przełomie XVI! i XVIII w., z udziałem 80
naukowców z dziedziny historii, hi5torii sztuki. architektury i nubyła 250 rocznica
mizmatyki. Okazją do jego zorgani:z.owania
śmierci Augusta ~Iccnego, elektora saskiego i króla sa~kiego {1.
•

II.1733).

ŁODZCY AUTORZY NA
OBCYCH ŁAMACH

Podstawowe referaty wygłosili: dyrektor Archiwum Państwo
wego w Dreźnie, dr Reiner Gross, który podkreślił, iż okres pa·
nowania Augusta Mocnego jest znaczący dla marksistowsko-leniriowskich badań naukowych historii Saksonii oraz dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, dr Jacek Staszewski.

„POEZ.JI" (je- 10 numer
szcze z 1982 roku, ale „Poezja"
ukazuje się z ogromnym opótnieniem, jak i inne tego roprzynosi
dzaju miesięczniki)
wiersze Jerzego S. Feliksiaka.
Tadeusza Chróścielewskiego i
Romana Gorzelskiego.

Naukowiec polski dokonał analizy aspektów wzajemnych •tosunków ówczesnej Polski i Saksonii i podkreślił, iż wymagają
one jeszcze dokładnych badań. Elektor saski i król polski u«iłował
wprawdzie opanować i ab!'olutystycznie zreformować oba pat'tstwa tak rozbieżne pod względem politycznym, społecznym i gospodarczym, jednak nie osiągnął zamierzonych celów.

„ŻYCIE

LITERACKIE" (nT 7
z 13 lutego 1983 r.) · artykuł
Gazdy ~ Stefanii
Grzegorza
i do„Los
Skwarczyńskiej
wier~iadczenie pokolenia",
sze Tadeus7.a Gicgiera oraz recenzie Tadeusza Błażejewskie1rn „Paradoksy i intymność poezji".
Przy okazji chciałbym wyjaśnić, ie wprowadzaiąc tę rumożna
jeśli to tak
brykę nie było i nadal oie
na7.wać -

jest moim zamiarem rejestroNumer rozkupiono w ciągu
wszystkiego.
wanie absolutnie
dnia. I zaczęło się. Do tej pory
co łódzcy antorzv l!dziekolwlek
w
do redakcji telefonowano
opublikuja. Nie miałoby to żad
sprawie ogłoszeń. teraz z obunego <ensu. bowiem „Od!!łoq•"
rzeniem. Ale byli tacy. którym
nie maia ambicji bvć ·przeglą
się to podobało. Ed \vard Kupidem bi11lio2rafieznvm. Cho<hi
szewski naoisał lisf do redakmi przede wszv•tkim o to. że
cji. wymie1iiając - złośliwie i
na
mimo <porei iloś<'i oism
przekornie - czego to jego zdarvnkt1 ezvtelnirzvm możliwości
niem mieszkańcy Ostrołęki nie
mu. że ·druku nle są aż tak '1.dPlkie i
robią. Bo zarzucono
spolecze1istwo. ofert:\ oubliknwania w :.0(li:tlo?:demoralizował
sach" iest nadal 11k1.u11lna. Dla.jeszcze
kupowali
Niektórzy
tei:to <wói orzeirląd rmb1il<-a<'if
„Tygodnik Ostrołęcki" z rozpę
01:1rani<'7.am
łóthkirh ~11torów
du, czekając na ciąg dalszy ponair,eśri<>i do pism najszerzej
wieści. Pytano o nią w księ
c-zvtanych.
garniach. Ale powieść ieszc;e
w całości nie napisana „Tyznów nie
godnik Ostrołęcki"
cieszy się taką popularnością,
jak cieszył się numer z „Pokochać w sierpniu".
Aby w życiu była równowa„PRZEGLĄD TYGODNTOga
WY" (nr 7 z 13 lutego 1983 r.)
donosi, że
LUCJAN BOGUSZ

Dr Staszewski zaznaczył wpływ Saksonii na rozwój manufaktttr
w Polsce oraz zwrócił uwagę na najno\\sze b.fldania dotyczące
wpływu saksoń~kiego na polski korpus kadetów w Dreźnie.

PODWYŻKA CEN

W JUG OSŁA Wił
'1!ł!i"

Na posiedzeniu Rady Konfederacji Związków Zawodowych .Jugosławii ostro skrytykowano decyzję o podwyżce cen tak żywot
nych dla społeczeństwa artykułów, jak wszelkie gatunki mięsa,
drobiu. ryb. Chodziło głównie o sposób jej dokonan~a. przewodniczący Ra<ly, BogoHu Nedeljkovic oświadczył, że rząd ustalil i
wprowadził w życie nowe ceny bez konsultacji i uzgodnier1 z
k-ierownictwem związków. i że z taką prakty·ką nie moźna się pogodzić. „Dowiedzieliśmy się o \rzroście cen z radia i telewizji''
powiedział

Nedeljkovic.

Na posiedzeniu podkreślono. że na związkach zawodowyrh ~po
nymi sposobami radykalnemu spadkowi stopy życiowej ludzi pracząl teraz ogromny obowiązek przeciwdziałania wszelkimi dostęp
cy.

SPROSTOWANIE
W poprzl'dnint numerze ,.Ody;losów" do i:11thlil<arjl pt. ,Dr.kad
im.ierza ZSI.'' Wkradł się błąd. zalstniah nir z wlu..- ~•1tora.
Otóż na wsi jest 220 tys. rzłonków PZPR i 3ZO tv~. cL!Onkow

-zsL.

li
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DzieWiętnaście

minionych
• •

m1es1ęcy

W

łódzkiej

48

tysięcy

aglomerac!t
osób!

odeszło

z produkcj 1

proces
ObFerwujemy, co prawda powolny,
normalizacji życia w kraju. ~owstaly warunki
pracowni zych,
samorządów
wp!'t wadzenia
dzialają związki zawodowe, sprawnie f;11\.1..jonuje system motywacyjny. Jednak nadal wiele
do życzenia pozostawia problem efektywności
gospodarowania.
Jade mylnie pojmowana jest przez wielu
luerownicza rola piii'tii. Wia'domo, jaką ocer1ę
wystawiła opozycja, co o tym mówią wrogie
nam ośrodki propagandy. A przecież kierownicza i przewodnia rola to między innymi obowiązek wnikliwego analizowania potrzP.b, najak
strojów i oczekiwań społecznych. Partia
wspomniano w refracie KŁ, „musi być' rzecznikiem społeczeµstwa wobec administracji paiistwowej i gospodarczej", ' która „w miarę ist•
powinna.
niejących i powstających możliwości
te oczekiwania i potrzeby zaspokajać wychodzić im naprzeciw". Łódzka organiza~ja p?rtyjna z uwagą i wnikliwością analizowała trudności występujące w pracy budownictwa mie-szkaniowego, komunikacji, służby zdrowia, itp.
Oczywiście, partia swoje działania opier ała i
będzie opierać na doborze kadry, bo o sukcesach i porażkach zawsze decy dują ludzie. Dlatl'~O całą uwagę skierowano na wy ko r z y~ ta n ie
potencjału intelektualnego, na ludzi z talentem
organizacyjnym. Stąd dobór kadry drogą konkursów.
Drugi jut rok obowiązuje nas reforma gos ·
podarcza. Partia ma w tym procesie szczególną
wyni~ają
rolę. Dla wszystkich jej instancji
r•ąd zadania inspiracyjne i kontrolne w proce~ie je! wdrażania. Zebrania organlzatji piirt:i)ny~ b muszą być tym forum, na który:n mówi się o sytuacji w przedsiębiorstwie, wska:-i!t:zuJe na osiągnięcia, lecz wytyka braki,
dbałość, marnotrawstwo. Partia powinna dokonywać analiz wykorzystania zdolności pr0dukcyjnych przedsiębiorstwa, wspierania iYlicjatyw
kosztów, zw•.· acać
zmierzających do obniżki
więcej uwagi na relacje zachodzące pomięr!zy
wzrostem płacy, wydajnością, '\vielkością pro11tosowanych przez
dukcji a poziomem cen
przedsiębiorstwa.

W ubiegłym tygodniu obradowała na swojej
Ko nferencji Sprawozdawczej łódz.ka organizacja
partyjna. Prasa codzienna· dokładnie informowała o jej przebiegu, uezestnikach, podjętych
uch w ałach. W niniejszym artykule chciałbym
natomiast odpowiedzieć sobie i czytelnikom na
jest
parę istotnych pytań. Mianowicie: jaki
stan i kondycja łódzkiej organizacji, z jakim
społeczeństwa,
.Programem wychodzi ona do
wreszcie, w jaki sposób chce odzyskać, mocno
przecież zachwianą, wiarygodność.

Właściwie odpowiedź można odnaleźć w referacie Egzekutywy KŁ, oceniającym 19 mm10kadencii instancji
nych miesięcy trwa)ące'.I

-party)nych wybranych w czerwcu 1981 r. i
wpro w adzającym do dyskusji. Był on obszerny,
wyczerpujący, wyczyszczony z pięknych słów i
bowiem ocenę syokrągłych zdań. Zawierał
to
tuacji w Łodzi po sierpniu 1980, kiedy
gwałtownie spadła produkcja (aż o 14 proc.),
a dochód narodowv w województwie obr:izył
się o ponad 13 proc. W zakładach pracy rozpanoszyła się anarchia, rozluźniła dyscyplina, iapdnował terror. Partia znalazła się w defensywie. Wielu ludzi nie wytrzymało tej presji,
z;,lamal1 się, inni - przeszli na wrogie pozycje Strajki sparaliżowały codzienne ży~te, opusto~zały półki w sklepach, więzy ekonomic·rne
pomiędzy miastem a wsią zostały zerwane, wydo
o luży ly się kolejki. Opozycja nawoływala
przerwania pracy, do bojkotu, do niep::>sh1&zens lv,;a, wskazując jednocześnie winnego - parti ę

W tej dramatycznej sytuacji, kiedy ważyły s1ę
losy kraju i narodu, właśnie partia pi.:t1 af•l&
dokonać konsolidacji naJwierniejsz.ych 5woir.h
czlo11ków . Zwolan . IX Nadzwyc7~jny jej ljazd
program
potwierdził tę prawdę, a wysunięty
był jedynym możliwym, który mógł uratować
k raj od katastrofv. I właśnie na zjeździe partia wysunęła propozycję porozumienia z każ
dy m, kto tego porozumienia pragnął · i kto w
ko nsolidacji sił postępowych dostrzegał odrod zenie się i umacnianie socjalizmu w Polsce.
Referat zawierał także część po~w·ęconą stanowi wojennemu. Wbrew insynuacjom opozycji
i opiniom ludzi niezorientowanych, wprowaod
dzenie stanu wojennego uchroniło Polskę
tragedii: zapobiegło wojnie domowej. HistoryC)' w przyszło ś ci właściwie ocenią to posunię
wojennemu
cie To przecież dzięki stanowi
ulimożna było zaprowadzić ład na naszych
carh porządek w zakładach pracy, kópalniach
i portach. Stan wojenny dopomógł także - w
p rvcesie oczyszczania partii. Odeszli z niej lujej
ó t.1 € przypadkowi , wątpiący w słuszność
szeregów nosicie 1i
pr '.l ;_;r amu. usunięto z jej
idei r ewizjonistycznych, oportizni> ow karierown·11, w, bezideowców. Proce• oczyszczan;a nie
jest z akończony, jego ciągłość i kontynu>tcja
ko„solida( ji
h~~ t g warantem coraz silniejszej
org:i .·izac:jc.
łódzka
\•·€'' nątr l partyjnej . Dziś
p'lttyjna iest mniej liczna, niż dwa lat:l temu
Li.·zy jednak ponad 87 {)OO członków W 1;;:st,1
:ei
ta\<żr ilo ś ć podań o przy ięcie w poczet
ludzie
kandydató w Zgla~zaią o:ie .irzew i.l'lie
i studenci. Partia , mimo
młodT.i. robotnicy
w ~z v<tkich zakrętów historii . musi być ta sama . choć nie może pozostać taka 5ama.
P r zeniesione na polski grunt węgierskie powi edzenie, .7.e „kto nie jest przeciwko nam, ten
jest z nami", r. ,b1 cra dziś st:czegó\ncJ wvmow:v .
D z i ~ uważa się, iż kto nie jest przeciw socjal izmowi, ten jest naszym potencjalnym sprzym ic; r zeńcem, na niego możemy liczvć w toczą.
ce . s ię walce o porornmirnie społeczne, o odpqezwvciężanie
r ;; dl:anie się gospodarcze. o
k ryzys u, o wµro wadzanie reformy gospodarczej.
pierwW s pomniałem o kryzysie. Tylko w
szym półroczu 1982 roku 7. powodu braku surowcó w lub ogranictonej ich dostawy tr i l5a
było ok resowo ogra n icz yr lub wstrzymać proWystąpiły
dukcję w 22 przedsiębiorstwach.
jednoc ześ nie nowe . nieznane dotąd, zagrożenia:
pracowników
spade r zatrudnienia w grupie
be?. po śr ednio produkrvinvch . 7lo7Vły ~ię na to
cealizd"Ja
zmian rlc mo!(rafkzne, powszechna
u<t? w' n możliwości wczE>śniejszego przechod7.eni<1 - 1>mrrvtury "<"niv rhorohowe, Nprowad zeni e z.a. ~ iłków wychowawczych dla kobiet.
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~:inn y ch,
zukanie
krytyka zjaw isk, z
stykamy
którymi
się codziennie, domaga.nie się zmian,
stały się modne. Przewijają się
poprzez szpalty pism, dyskusje
prywatne, znacznie tracą na
przy wypowiedziach
ostrości
·wygłaszanych publicznie.
Ileż to gromów spada na mło
dzież, a przy okazjL i na nauczycieli. Ci ostatni ponoć ponoszą winę i za wychowanie, i za
nauczanie, a tymczasem zapominamy, że trzy czynniki rów-

a~

Partia - jak to wynikało z wystąpień w dyw
skusji - ma nadal spóro do zrobier)ia na wsi.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa to dział
niezwykle ważny, mający duży wpływ na .nastroje społeczne. Błędy popełnione w latach 70
reostro wystąpiły dopiero teraz, w wyniku
strykcji wprowadzonych przez kraje zachodnie.
Dlatego zgodnie z uchwałą wspólnego plenarnego posiedzenia KC PZPR i NK ZSL w rolnictwie wszystkie zadania zostaną podporząd
kowane jednemu celowi: uzyskaniu samowystarczalności w produkcji rolnej.

nocześnie kształtują
młodego

osobowość

dom
człow ieka :
szkoła, środowisko

rospołeczne, w którym przebywa i
które bacznie obsen"uje.
dzinny,

Najłatwiej odpowiedzi alnością
wszystkie winy obarczyć
wiedzę,
dać
szkolę. Ona ma

za

do ż ycia
przy gotować
państwie i
podległym

w niemocno

sfrustrowanym społeczeń
stwie. Zadania, jakie c iążą na
nauczycielu, są olbrzymie. Czy
on sam z dyplomem magistra
w kieszeni jest w jakimś stopniu przygotowany do stawiania
czoła zadaniom, które wyrastają przed nim już w pierwszych
t ygodniach samodzielnej pracy
Jledagogiczno-wychowawczej?
dz iś

wano samodzletno§cl myśle
nia, już jako nauczyciele podo
stos1,1ją
kryteria
dobne
swoich podopiecznych.
W dalszym ciągu artykulu
będę posługiwać się przedmiotem znanym mi najlepiej
to :i;naczy historią, chociaż wiesię
rozprzestrzenia
le uwag
i
polską
filologię
także na
wszystkie neofilologie (rusycystyka, germanistyka, romanistyka).
Programy przedmiotów kierunkow ych dają dość szeroki
zasób wiedzy z danego przedmiotu. Równocześnie (np. na
historii) ich realizacja biegnie
dwoma odrębnymi strumieniami". W wiedzy studenta oorównoległe cykle:
wstają dwa
historia powszechna i historia
· ojczysta, tymczasem jest jeden proces historyczny i przeprowadzenie linii demarkacyjnej w wykładach i egzaminach
narusza jedność tego procesu,
a w wiedzy studenta tworzą
historii
ciągi
się jakby dwa
bardzo luźno związane ze sobą .
wiadomości
Egzekwowanie
odbywa się w czasie odręb
nych egzaminów z historii Polski i hi~torii powszechnej. Dlatego jako po~tulat pierwszy
wysuwam wspólne egzaminy 1

ARTYKUt DYSKUSYJNY

Jak kształcimy
,p.rzyszlych
nauczycieli

mówiono - należy niezwykle ostro
do przejawów biurokracji, klikowo:
sc1, korupcji, słowem - tego wszystkiego, co
partia
naru~za normy etyczno-moralne. Dziś
pozostaje w odczuciu społecznym synonimem
spos')\:.ami
Dlatego trzeba wszelkimi
władzy
dążyć do jej czystości poprzez śmiałą kry~v ]{ę
A i:·r~ecież bywa nadal i tak, że krytvku ; ący
ponosi karę za swą odwagę i obywatelską trow
<~ę. Tych założeń, głębokich przeobraz.::i'1
kierunku odnowy, nie da się wcielić w żvc:ie
bez poparcia klasy robotniczej, bez przywrÓce·
nia nale~nego miejsca partii w zakładach pracy. M.us1 ~tać się oczywistością fakt, że partia
f;.mkCJOnuJe w życiu robotników, robotnicy zaś
Jedr1ak7e
odnajdują swoje miejsce w partii.
1).ależy pamiętać i tę prawdę że klasa robotnicza jest dziś zróż11.icowana, j~j stopień świaclo
i;io~ci zo~tał zachwiany. Toteż potrzebny Jest
sm1ały dialog, przekonywanie, argumenty.
Ale -

odnosić się

Sporo miejsca poświęcono idei porozumienlil
narodowego. Jest to platforma dla współdziała
nia wszystkich ludzi, dla których dobro o jnaj ważniejs z ą.
c:yzny i narodu jest sprawą
Sił~ tego ruchu polega na autentyzmie działań,
a Je!!<.. rozwój odbywa się wspólnie z ZSL, SD,
Chrześcijań skim
ze Stowarzyszeniem PAX i
Stowarzyszeniem Społecznym . PRON jest zjawiskiem nowym, jego założenia często rozsadziałania
dzają stare formy i utarte szablony
lecz jest on szansą na zjednanie milionów w~
wspólnym dażeniu , które może na trwałe zaPolsce Lupewnić spokój w naszym domu dowej.
Jeden z dyskutantów, w nawiązaniu do konsolidacji, mówił o środowisku ludzi kultury i
sztuki. To prawda, że w tej sprawie należy uczynić wiele. Część twórców odeszła na tzw
emigrację wewnętrzną, inni stosują bojkot Pytanie: przeciwko komu? Przeciw władzy? Raczej już przeciw klasie robotniczej, pO'V'ldując
w +.Pn sposób jej odejście od kultury je.1 wyjalowi~nie. Inny mówca wskazy""•ał na sprJtyjedynie
że
kany jeszcze tu i ówdzie objaw,
rację,
mają
funkcyjni pracownicy aparatu
wszystko wiedzą i najlepiej wiedtą. Byli oni
najmadrzejsi przed sierpniem, po sierp!1i11 l ~ą
nimi dziś. Jest to balast, obciążenie , któM utrudnia partii marsz ku przodowi. Ktoś inny
twierdził z tr ybuny konfer.encyjnej, że w naszej pracy potrzeba więcej optymizmu i wiary
we własne poczynania.
Dyskusja trwała do późnych godzin. Zgło
szono w niej uwagi, postulaty. propozycje. Były głosy do1-1agające się wzniesienia pomnika
Matki-Polki w Łodzi, w mieście kobiet i noPostulowano
winien to być pomnik-szpital.
tamy
wstrzymanie spirali cenowej, położenie
spekulacji, wręcz żadano usuwania z kierowtwarzach,
niczych stanowisk lud zi o dwóch
itp.
instancji partyjne;
łódzkiej
wniosków
P T"l V 1ęła uchwałę programową i 90
d0 realfzacji. Teraz nadszedł czas na wprowadza'1ie ich w życie . Od tego. jak to zo~tanie
Konferencja

7.robione, będzie uzależniona ocena całej partii,
która nie jest samą ·dla 5iebie i na której spoczvw;i rl z.iś odpowiedzialno ś ć za to . wszystko, co
się dzieje i dziać się będzie w kraju.

EUGENIUSZ
IWANICKI

•

okres
Pięcioletni
prz yszłego nauczyciela

pobytu
w szkobezsparn!e
łach wyższych jest
przygotowawystarczający na
nie absolwenta do nauczania
wybranego na studiach przedmiotu w szkole średniej. Od
w klasach
biedy, zwłaszcza
także wyniż.szych może on
kładać przedmioty, z którymi
czasie swoich
zetknął się w
studiów kierunkowych (np. historyk obsługuje także propeo społec!:eń
deutykę nauki
stwie, nawet geogxafię; polonista powinien dać sobie radę z
łatwo
matematyk
historią;
przestawi się na fizykę). Dlaczego więc mówi się tak często
o złym przygotowaniu absolwentów szkól wyższych do
często
nauczania oraz o ich
wiedzy, wyniezadowalającej
niesionej z uczelni? Te opinie
są niestety często uzasadnione.
Moim zdaniem przyczyn tego
negaty,vnego zjawiska trzeba
szukać zarówno w organizacji,
jak i programach studiów oraz
liberalizmie spore)
zbytnim
części wykładowców. Programy
przeładowane, a
są
studiów
nacisk położono na
główny
wykłady i ćwiczenia przy pozostawieniu stosunkowo małej
ilości czasµ na pracę własną.
Jeśli chodzi o studia humanistyczne,. to · praca własna,
i egzekwowana,
sprawdzana
elementem
powinna stać się
rozwija
wiodącym.' gdyż ona
samodzielność my ślenia, pozwala na selekcję materiału , a
przede wszystkim przygotowuje do samodzielnego zdobywania, paglębiania i przemyślenia
nabywan ych wiadomości przy
pamięciowego
ograniczeniu
wkuwania podręczników.
Ileż to narzekań i utyskiwań
przy egzaminach
się
sły szy
wstępnych, że absolwenci szkół
nie umieją myśleć
średnich
samodzielnie i kojarzyć zjawisk. A przecież tE>n sam zarzut można posta w ić większo
studentów starszych lat
ści
studiów Skoro 9d nich w cyegzekwoklu 5-letnim nie

hłstorU",

czyli równoprzy egzekwowaniu wiedzy właśnie danego odcinka procesu historycznego, a nie odrębne dziejów Polski i dziejów powszechnych.
"obu
ległe

uwzględnianie

Przygotowanie się do takiego
egzaminu będzie wymagało od
wysiłku,
studenta większego
ale przyczyni się do rozwijania
kojarzenia zjawisk i samodzielności myślenia. To będzie wymagało także rezygnowania w
niewielkim stopniu z „autonomii przedmiotu", uwzględnia
nia w czasie wykładu i ćwi
procesu
równoczesności
czeń
historycznego u nas i w innych
krajach. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że student nie
zjakojarzy współzależności
wisk, a przyswojony 'Pamięcio
wo materiał ulega szybkiemu
Jako nauczyciel
odpływowi.
zaczyna uczyć tak, jak uczonó
jego. a więc przedstawia mło
dwa ciągi
dzieży przeważnie
wiadomości, a nie jedność procesu historycznego,
Uwaga ta dotyczy także filologii polskiej, gdzie literatura
polska jest podawana odrębnie
od literatury powszechnej.
W założeniach twórców programów dla humanistów wiedzę

kierunkową

wzbogacają

przedmioty dodatkowe. Histopow1men
filolog
czy
ryk
także
przejść kurs filozofii, a
logiki Są to przedmioty konieczne dla uformowania świa
topoglądu i pomagają w procesie prawidłowE>go myślenia.
studenci
by
Nie słyszałem,
kwestionowali celowość filozofii i logiki w toku studiów.
Gorzej jest z innymi przedmiotami dodatkowymi, takimi jak:
ekonomia polityczna, pedagogika, socjologia, teoria rozwoju,
psychologia. Na
demografia.
pewno są to dyscypliny przydatne humaniście. lecz zarazem
odcia~fliące od pr zedmiotu kierunkowego .
. Ministerstwo Oświaty jedno-

gtronnle widzi wady "'" przygoto wy \\·aniu do zawodu przyszlych nauczycieli w niedostadawkach
jakoby
tecznych
przedmiotów pedagogicznych. W
praktyce owa „pedagogizacja"
napotyka na opory ze strony
a równocześnie
studentów,
wykładowców
znacZ>na część
przedmiotów kierunkowych obserwuje bardzo malą efektywprzedmiotów dodatko·
ność
wych w kształtowaniu .osobowości studenta.
Moje wieloletnie obserwacje
do wniosku, że
upoważniają
„ pedagogizację" realizują przeważnie pomocniczy pracownicy nauki, czę$tO doktorzy bez
naukowego, którzy
' dorobku
gorzej · powielają
lepiej lub
podręczniki. :arak wystarczają
cej ilości kadry pedagogiczneJ
powoduje, że magistrzy, którzy w czerwcu uzyskali pierwszy stopień naukowy, już w
październiku

zaczynają

uczyć

„sztuki uczenia", chocia:l: sami
szkolę „poznali" tylko w czasie
praktyk studenckich i nie mieli czasu na zdobycie chociażby
minimalnego doświadczenia, jakie rezultaty osiąga się przez
stosowanie teorii pedagogicznych.
Ciekawe, że studenci stosuopór" wo}ąc często „bierny
bec przedmiotów pedagogizacyjnych, równocześnie z dużym
zainteresowaniem chłonil, : dydaktykę swego przedmiotu kierunkowego i poświęcają wiele
czasu na przygotowanie się i
wywiązanie się z praktyk szkolnych. Nadmieniam, ze dydak. tyka i praktyki szkolne są prowadzone przez praco'WII'lików
naukowych danego kierunku,
przy tym wykładowcy mają za
sobą co najmniej trzyletni stat
nauczycielski w szkołach.
Wydaje się, że efektywnoś~
„pedagogizacji" zależy i od rozprograsądnie przemyślanego
mu, i od odpowiedniego poziomu kadry. Obecnie 'v i:nacznej
mierze ta kadra sama wymaga szerszego opanowania przedmiotów, które naucza i legitymowania się większą ZJnajomością młodzieży i życia szkolnego.
jeśli chodzi o t:reść takich
przedmiotów dodatkowych .iak
ekonomia polityczna, demografia i teoria rozwoju społeczne10, to na historii powinna ona
znaleźć się w podawa.nym materiale kierunkowym. Wszak proces historyczny zawiera w sobie teorię i praktykę rozwoju
dobry wykła
stołecznego, a.
óowca konieczne elementy ekonomii polityczmej winien przedprezentacji mastawiać przy
teriału historycznego. Wymagałoby t<> dodatkowego wysiłku
ze strony nauczycieli. akademickich, ale jestem pewien, że
dałoby pożądane rezultaty. Natomiast demografia jest jedną
z nauk pomocniczych historii
i powinna być włączana d<>
kursu nauk pomocniczych.
Oddzielny rozdział stanowi
nauc:z:anie języków obcych, koniecznych dla humanisty. Studenci rozumieją wagę i Potrzebę lektoratów (nie mam na
myśli tzw. „migaczy", których
dewizą jest minimum wysiłku
w drodze do dyplomu). Od lat
obserwuję stosunkowo wysoki
poziom lektoratów i dobre od
strony pedagogicznej przygotowanie lektorów. Szczęśliwą prójest wprowadzanie przez
bą
własnych
uczelnie
niektóre
opracowanych
podręczników
specjalnie do nauczania języka
obcego na danym kierunku.
słownictwo
Uwzględniają one
typowe dla danej dyscypliny i
czytanki związane,
prezentują
przedjeśli chodzi o treść, z;
miotem kierunkowym.
Koronnymi błędami nauczania przedmiotów humanistycz. nych są: zbyt duża ilość egzaminów i przedmiotów dodatkowych, ograniczona możliwość
zaspokajania własnych zainteresowań studenta poprzez wybieranie przedmiotów dodatkowych, baordzo mała efektywność
perlagogizacji.
Są to sprawy, nad którymi
powinna rozwinąć się dyskusJa
w szerokim gronie i nauczycieli akademickich, ! studentów,
i dzia?aczy oraz admini:rtra toi szkolnictwa
rów oświaty
wyższe
wyższego. Szkolnictwo
przeszło w PRL poprzez wiele
zmian i reform, ale. glosy profesorów, docentów i adiunktów
brane
były
w malej mierze
pod uwagę przez decydentów.
Proponuję zaczać wcielać

w

ży

cie leninowską zasadę „lepiej
mniej, a'e lepiej". a różne glosy i argumentacje starać się
do rozsądnego,
sprowadzać
wspólnego mianownika i werypraktyce wynifikować Je w
czyli przyków nauczania gotowania oo wykonywani'! zawodu nauczyciela.
Wł.ADYSŁAW

•
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Wladyslaw Bortnowski - ·- 'Profesor , doktor hahilitowany, kierownik Zakladu - Historii · Narodów
ZSRR . dyrektor rnstytutu Hlstory·

cznego Uniwersytetu
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Którędy

do przodu?

Socjalizm tak! Ale jak?

się, że nasza praktyka nie zgadza się
Zlnienić praktykę Albo zmienić ideę. -

„OkauJo

więc

przecież

=leni!'.

że okazało się".

z ideą. - Trz~ba
Po co. Wy:;t.arczy

Ta anegdota, pQPularna w 1956 r. s·tala s i ę aż
nadto trafn}·m
:r.defLniowaniem nie tylko ówczesnych, ale i póżniE'}<zych t'asz.ych kło
potów, jawiących się jako rozbieżność między pięknq ideą ' :>ocjaliz.mu a nieponętnym jej realnym wcieleniem, Jak i ~edna uprzednich
prób Pl"ZelZWYciężenia tego przeciwieństwa- zarówno za pomocą korygowania praktyki, jak i idei pol kiego socjalizmu. Koń~zących się
jednak z reg\iły zagłuszaniem teg.o, że „okazalo się„." za pomocą
propagandowych u:z.a,sadnień, iż akl;u.alny ksztalt praktyki jest najdoskonalszym ucieleśnieniem id.Palu. Uzasadnień przekreśl<11nych l"dnak brutalnie przez k-olejne kryzysy, obnażające nieuchronnie dylemat sformułowany Lapi<la1'nie w powyższej anegdocie.
Znamienne i isl!obne, 7.e żaden z kryzysów nie zniechęcił do idei.
Najwyrazistszym i najbardziej aktualnym tego do·wodem powsz~ch
ność akceptacji hasła sformułowanego w sierpniu 80 prze.z. straJkUjących stoc2lruiowców: „socjallzm tak wypac-1.enia nie·'. je~noc~ą
cego ponad wszelkimi podziałami
większośc Polaków, opow1ada.ią
cych ~ię za właściwymi dla idei socjalizmu wartościami a przeciwko odstępstwom od nich w praktyce naszeg.o życia sp.ołe_cznego.
Wyjście z błędnego koła powtarzani.a wypaczeń rocjahzmi.~„ a 1..atem i kryzysowych zapaści. wymą~a postępu w na„zym zb1orowym
myśleniu. którego istotę najkrócej odzwiercie<lla tytuł nin;ejS?..ego felietonu, czy1i nastawienie się - powszechne, kons!?k;ventne i netelne - na uściślanie sposobów realizacji idel socJallslycz-nych odpowiednio do nowych wymogów praiktyki.
,
Zwolen.nikami takiej orientacji są i mogą być
wszyscy, .ktorzy
traktują i.dee socjalizmu jako zasady organi?Jujące
pracę zbiorową
zmicl"Żającą do udosk(l<!lalen!a rormacji społeczeństwa pol.s.kieg-0. W
marksistowskim rozumieniu bowiem ,,stosunki spolecrne są tak , sa.rn~
wytwarza'l'le przez ludzi, jak pł~1mo" (MM'k.s)" St~d e!ektyw.nos~ ~l
pracy, jak i każdej in111ej lud.T.k1ej aktywności zb1arowej, uzalezmona je.sit od zgodnoiici co do celów, metod i reguł tworzon.e go wspólnym wysiłkiem ustroju. Odmiennych od za!Sad organizujących wcześniejsze ustroje nie ze względów dogmatycznych,
lecz wymog.ów
pr&ktycznych. Sprawiających, iż podobnie jak postęp
pr~ukcYJnY
np. w tkactwie (a i w każdej innej dziedzinie} osiągalny iest tylko
przez wypracowanie nowych technik i technologii, tak I postęp ~!JO:
lecZ111y moi.na osiągać tylko przez konsekwentne
wypracowame 1
wdrażanie nowych z.asad organ:iz.acji życia Spolecznego. I tak jak
np. feudalne rasady musialv być in111e niż wła$-ciwe dla niewolnictwa, ka.pitalistycme zaś jakościowo różne od feudalnych. t.ak i postęp 2'..akładany przez socjalistyczną taz.ę rozwoju może być o<liągal
ny tylko w efekcie pełnego oSWojenia ooguJ życia spolecz.nego wła
ściwych temu ustroi<1Wi.
Z takie<>o traktowania procesu ks-z.ta.lrowa.nia nowego ustroju wynika. iż _.:: podobnie jak w p.rzypa<lku zastępowamia w procesie produkcji prostszej technologii przez bardziej złożoną i wydajniejszą konieczne jest uwzględnie'!lie. że początkowo efekty tego p-OSb}pu bę
dą nieuchronnie partackie. Tak jak za<;tąpienie
ręcz.nego tkactwa
przez maszynowe powodm.vało początkowo pogorszenie 1.ako~ci . tk~
nl.n. podobnie i wypieranie fe; dalnych sposobów orgaru.z.acJI zyc1a
sp0lecz.nego przez 1vlaściwe dla kapitalizmu
przWJ.milo przez ~oś~
dlugi okres efekty niezbyt spektakularne. Postęp tak w produkcv}neJ
jak i 'POłPcznej dziedzinie dokonał się jednak nie przez powrót do
qtarych tectlnik f zasad. lecz przez doskonalenie nQW;''Ch tak. by
wvi;:rvwaly nad starymi więk.ązą wyda:in-ością i lepszą jalro'kią. Również ·i teraz W)'łśc1a z zat)Jątań Polskiego
socjalimnu po<zukiwać
trzeba przez „u6~ćż.kę do przodu" - kon5ekweneję w u~ciślaniu i
wdrażaniu socjalistv<-znych stosunków. a nie prze.z rez~"gnację i p.rzy·wraca.nie roowiązań typu kapitalistvcznego.
Warunkiem sine qna non takiego postępu j~t · doskona lenle zaloteń socjalistycznej „technologii" żyda
iopołerznego przez naukowe
weryfilkowanie tak idei iak I praktyki. To <2.ś wymaiga prz.ezwyc1ę
żenia upowszerhnioneg-0 szczególnie w Polsce obyczaju poslugiwamia
o;ię naukowym socjalizmem do apologii. obrzędowego uświęca1nia ka7d'()I'azowej praktyki. z na'UkO\vym socjalizmem
bowiem mamy do
czynienia tylko tam i wtedy, gdzie spotykamy się z „bezwzgledną
krvtvka wszy~tkiego co istnieje: bC'zwz.ględoą w tym seinsie. ie krytyka· nie boi się
własnych wyników, ani konfliktu z istniejącymi
potęgami" (Marks). T;·lko takie podejście
umożliwia eli~d:nowar;ie
potencjalnych błędów i zaplątań za pomocą rozumu. oo Jest mmPj
koo;;zt<Ywne jak ta pomocą kryzysów i konfliktów w praktyce społecznej.
.
Warunkiem takiego postępu był. jest i będzie nne tytką dostatek
odpowie<lnio odważnych i rozumawch teorotyków. ale głównie dojr1..atośc' sil spoleC'znych ich zainteTesowa.nie w kon.tynuowaniu socjalislycznvch przeobrażeń, a zaitem I za.potrzebowanie na wspierającą ta.ki rozwój naukę. Twórcy naukowego socjalizmu podkreśla
li koniecmość „materialnych wantn.ków całkowi/tego orz.ewrotu", w
tym ?.aś w szczególno<ki uformowania s-ię „rewolucyjnej masy, która
bunt.uje się nie tvlko przeciw dotvch.-za,sowemu „wytwa:zaniu życi~"
(Marks I Engels). Dopóki taki po5tęp - niezbędny b:v idea stala się
silą matE>rialną nie następuie. „dopóty teoretycy są tylko utopist.ami, którzy pragną<' zaradzić niedoli klas udska'!'lvch
wymyślają
róż;n.e ;ystemat:v i starają slę stworzyć naukę o<lradzającą (.„) dopó.
ty widzą w nędzy ie<lvnie nędzę, a nie dostrzei;:aja jej strony rewolucyjnej, która obali stare społe=ństwo. Od owego zaś momentu
nauka - i1Jrodzona p~ ruch historyczny i łącząca się z nim z
całą świadomością rzeczy - prz~je być doktt'y'n.eirska. a staje si,ę
rewolucyjna" (l'v)'arks). Te konst.atacje są opisem ntie tylko sytuac)i
ubiei;?łowiecznej. minionej, ale wciąż Powtarzalnej proces rewolucvjny cechuje się bowiem zwrotami i odwrotami. I bo musi tlWzgl~niać takoż rewolucyjna teoria ma<rksistowska. by nie rozstawać
się Zt;> swą oozą spoJeczną jak to się nam właśnie współcześnie
w Polsce z<larzyło.
Następną istotną cechą twót'<.'zego ma<!"ksizmtt jest traktowanie roz..
bieżności miedzy ideą a praktyką, a i sprzeczności między
różnymi
orient.acjami co do sposobów ich przemvycięża.nia,
jako objawów
przeciwieństw miedzy różnymi grupami społeczeń<'iwa polskiego. 0powiada jąC'ymi się wpraw<lzie za socjalizmem. ale róŻinie rmumianym.
I upatrywaniP głównvrh przyczyn t"ch rozbieżności nie tyle w niedostatkach wie<lzy czy nadmiar7R z.lej woli. ·ale głównie w odmienności interesów i dążeń dużych ~up s:poleczn)"<'h,
które można
\rowmieć „jedy>nie w te<n sposób, że stawia się na miej!'ce conflic·
'ting dogmas (scieraiąrych sie ze sobą dogmatów) conflictinl? facts
(ścierające się fakty\ i realne prU'C'iwieńsitwa. które stanowią ukryte
tło" (Marks). r prze1 wydobvwanie na jaw tegoż „ukry,tego tla" sil ~połec.7.mych Y,aintE>rernwa.nvc-h w deformacjach socjalizmu - można racjona.lizować !lJ)Ór między różnymi oro..c:ocia!isiyeoznymi orientacjami i stwarzać warunki "J)rzyjające jego uiłag.od7.;€1niu. A przynajmniej - uiaśnienlu o ro i dlarzego toczy się walka.
Ostatnia z właściwości, jaką musi cechować się konsekwentna reorientacja na posługiwanie sie ma.rk~lzrnem ila doskoi;.alen.la forma~
eji polskiego ~potef!zeństwa, na która chciałbym zv.:rócie ~~agę w teJ
skr.Stowf'i prezentacji. jest pnyjmowaniP za r,enmem. tz naukowv
socjalizm .ni>!dy nie pretendował do wyiaśnienia wszy~tk!ego. leC'z
jedynie do wska,z.an.ia „je<lynle naukowej". we<llug wv-rażF>!lia Marksa
(Kapitał) . .,metod v wvj;1~niania dziejów" I wzorowanie sie na tym
kontym•atorze żvwego mark~fzmu. by w ob!iezu
:i:jawt~k nowveh,
którvrh Mark.• nle mńgł przewidziE'Ć - „nie wpadł na my$\. bv na.
pisać na ten temat rho<' jedno slowo. i zmarł. nie P">W<:tawiaią<'
ani jednego ściśle ~rormnl<>wane~o cviatu. ani też wska.7..ań nit' do
obalenia - konst<1tować i pO'<tepować jak Lenin: - Dlat.eg<> też musimy r11dzić ąobie "'amf". 'To je.,q; uściślać soos-oby
kontynuowania
prz€obrażen •ocjalistvcznych odpowiednio do doJ:zalości ~Il społec~-.
nvch i warnnków ni~teri~lnvch . •Tak na komunistow,tirzystało. By me
sprawiać Już wiece.i 7.<1wodu społeczeństwu, za którego l·Gsy wzięliś
my historyczną odpowiedzialność.

ani
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"\. 1. CZY TYLKO PŁACE1 ,
W warunkach re!ormy gospodarczej powodzenie przedsię
biorstwa, jego efektywność gospodarowania i . perspektywy
rozwojowe zależeć będą od inicjatywy i
przedsiębiorczości,
pomysłowości

ł

Innowacyjności

wszystkich pracowników, szybkości i gotowości na zmiany w
bezpośrednim i pośrednim jego
otoczeniu. Stąd też szczególnego znaczenią nabiera
system
motywacyjny, rozumiany najogólniej jako układ wzajemnie
powiązanych bodźców i instrumentów. które mają zachęcać
przedsiębiorstwo
i pracowników do realizacji swoich zadań. oczywiście zgodnie ze spo-

łeczną
racjonalnością działań.
Właśnie system motywacji decyduje o kierunkach l natęże
niu działania ludzi, kształtowa

niu ich postaw wobec pracy, o
ich woli i dążeniu do oszczęd
nego i efektywnego gospodarowania.
Dotychczasowy ~ystem motywacji nie stworzył korzystnych
warunków dla oszczędnego gospodarowania
i zwiększąnia
. tąrań o wyższą wydajność i
jakość pracy. U jego podsta>'1'
tkwił dość prymitywny model
człowieka
ekonomicznego, w
którego funkcjonowaniu decydującą

rolę

odgrywał pieniądz

bodziec, jakże często niezależny od wyników prący, ~ta
rannośC'i i przedsiębiorczości w
iej wykonywan iu. Doprowadziło to do pomniejszenia roli i
znaczenia motY\'lÓW bawjącyc:h
-

c:r.ynku - stanowi z pewnośdą
silny motyw, skłaniający ludzi
do. uzyskania wyższej płacy, a
więc i do lep'!tzej pracy i doskonalenia swych umiejętności.
Toteż wzrost płac mote i powinien odegrać ważną rolę motywacyjną
Wymagać to jednak
będzie ząsadniczej przebudowy
dotychczasowego systemu wynagrądzania. zapewnienia
stałego wzrostu
plac (realnych)
przy konsekwentnym umacnianiu związku między ich poziomem a charakterem pracy (zlożoność, uciążliwość, stopier1 odpowiedzialności
itp.) oraz jej
ilością i jakością. Taki właśnie
system mą stworzyć wprowadzana ohecnie reforma gospodarcza. W myśl jej zasad na
system motywacji ekonomicz,
nei przedsiębiorstwa składają
się: wynagrodz.enia indwicJualne, finansowane z gwarantowanego funduszu plac oraz . udziału zało!'i w zysku (stanowiące
go kwotę odpisu z zysku netto, która decy7.ią
samorządu
przedsiębiorstwa

może

być

przeznaczona
na zwięks.7.enie
stawek wynagrodzeń
indywidualnvch oraz na nagrody indywidualne dla pracown·i ków z
tytnłu: eksportu.
oszczędności
mąterialów.
poprawy jakości
itp.) l funduszu spożycia :r.b10rowe!?o
(fundusz
socialnv i
mie~zkanlowv}.
którv jE>~t · finansowąny dzięki odpow;ednim
orlpisom w cieźar ko•z+.ów we!iłue; jerlnolitej w r'>łei e:o$pf')darce stawki na iednef'O
zii trudnione~o. bad?. z uwz«1et'!nleniem <ne<:'yfikl
bran:l:rnve.1
oraz dzięki odpisowi z zy~ku

Co o reformie gospodarczej trzeba wiedzieć
siębiorstwu

nawet
zwiększać
pracowników o
niższym uposażeniu (mimo premii za jego zmniejszenie). gdyż
umożliwa to obniżenie przecięt
nej płacy, a więc i uwolnienie
się
od podatku.
Obciążenie
prlYrostu
przeciętnej
płacy
także i osób zatrudnionych
w
systemie akordowym powoduJe
r, kolei. że przyrost wydajności
je~t coraz gorzej oplacany (rośnie płaca przeciętna). a to chyba również nif' stanowi zachę
ty dla zwiększania
wysiłku i
uzyskiwania lepszvch wyników
pracy. Po<lohnie demotywu.iąro
może działać
oprocentowanie
na~ród z tytułu
np. eksportu.
jakości produkcji. oszcz.ednoki
surowców ito.
Po trzecie,
wyższą rentowność jako
funkrię kosztów i
zysku. można
sobie zape'..vr.ić,
zwię_ks:r.aiąc rna~ę zysku. a to,
jak wiadomo. można osiąe;nąć
przez wzrost produkcji, obniż.kę
kosztów własnych i wzrost cen.
Przedsiębiorstwo.
które wvkorzvstuie wqvstkie te możliwo
ści w'zrostu · zvsku osią!!a w:v~
~oką rentO'\'ność. a tym ~amvm
mn~i płacić wysoki pridatek dochodowv.
W
konsekwcncii
mo:i:e 0;10 tizv•kać mnietsze korzv~<'i dln Z?.łn!'i n'7. przeri<ię
biGr~łwo. które dziala nawet w
spo<:óh qprzecznv z i!1tere~„m
•nołec'T,tlvm l7mn;„;<„~ prrinukcie. obnl7:> i('i inko~t- i noc'!nri•i
CPnY\, gdyż jei;.o \vyhra ren-

ga głębokiej przebudowy, bardziej dojrzałych
i kompleksowych rozwiązań, umożliwiają
cych zbudowanie
sprawnego
systemu motywacji w rozumieniu „przyczyniania się cze.'ci do
powodzenia całości" (T. Kotar-

zatrudnienie

biński).

Kierunki tej przebudowy są
szeroko dyskutowane w ś rodo
wisku ekonomistów, a zełasza
ne
propozycje
usprawnieó
uwzględniane
przy opracowywaniu nowych założeń te~o systemu.
Propozycje te dotyczą
głównie rezygnacji
z progre,:;:ywnego opodatkowania przcd~iębiorsf.w w postaci
obecnego
podatku dochodowe~o i !)bciażenia na fundusz
aktyw'7.acji
zawodowej i ich zastąpienia
;rniowym opodatkowaniem zysku. zwiększenia zakresu, wagi
i aktywności cenotwórczej oodatku obrotowe~o. który skła
dałby się z dwóch części: opodatkowania wąrtości dodanej i
podatku kryzysowego. wprowa,
dzenia podatku antyinflacyinef!o. któl'V bv zabierał pl'zedsi«;<biorstwom korzyści pochodząee
z manipulac,ii
cenowo-nsort~·
mentowych (tzw. podatek
od
zv~kn niemoralnef!o). wprowad1.pnia do sy>temu poda+kow<"rro •h1lvrh ; zmiennvch elemr~n
tów. któ;f' bvłvb:Y ~vvkonv•tY
wane iako mirze<lzia bif'7ą„Pl
politvld r<o~uorfa.rcr.E'i. n~.n:·wró

cenia

powsze~hne1m

pro11rt> 0 .yw-

Od czego zaleiJ i może zależeć dobra praca?
JOZEF PENC
na tzw. potrzebach wyższych, a
także
do podniesienia
progu
wrażliwości pracowników
na
bodźce materialne. W konsekwencji, mimo doskonalenia polityki płac i stosowania nawet
tzw.
bodźców
agresywnych
(np. preferencje
płacowe dla
zatrudnionych przy tzw. budowach priorytetowych), jakość i
dyscyplina pracy nie stały się
przedmiotem
naszej chluby,
lecz niestety, wciąż wymagają
najwyższej troski i starań.
W praktyce
na motywację,
która pobudza do dzlałama, patrzy się więc w sposób uproszczony, najczęściej pn.ez pryz,
mat
spieniężania
motywów.
Niektórzy nasi menadżerowie
uważają, że jedyną
pobudką
skłaniającą
ludzi do lepszej
pracy są ich potrzeby ekonomiczne. Taki pogląd wynika z

utrwalanego, w praktyce przeŚ\dadczenia, że inne pozaekonomiczne
oddziaływania nie
dają wyraźnych efektów.
Oczywiście, żaden

rozsądny

kierownik nie może i nie powinien pomniejszać znaczenia
motywacyjnej roli płacy,
ale
nie może nie uwzględniać faktu, iż świat wartości człowieka
jest bardzo bogaty i wiele jest
innych równie ważnych pobudek ludzkiego działania.
Siła emitowanych przez zakład bodźców materialnych zależy nie tylko
od dynamiki
płac i ich proporcji, lecz także
od konstrukcji systemów wynagradzania, tj. od sposobu powiązań wzrostu płac z efektami
pracy: wydajnością, starannoś
cią wykonania, oszczędnym zużyciem środków produkcji itp.
Nie każdy więc wzrost płac ma
znaczenie motywacyjne i mobilizuje do lepszej, wydajniejszej pracy. Takiej roli nie speł
nia z pewnością ich przyrost
nie
potwierdzony
wzrostem
efektów pracy, doskonaleniem
wiedzy i umiejętności jej wykonywania. Przeciwnie, niszczy
on psychologiczne warunki dobrej pracy, rujnuje morale pracowników oraz starania o jej
wydajność . i jakość.
Znaczenie
płacy jako czynnika motywacji
wynika zawsze zarówno z jej
wysokości,
jak
i z uznania
przez pracownika, że jest ona
słuszna i sprawiedliwa.
Toteż
związanie jej wzrostu z osią~a
niem coraz wyższej wydajności,
jakości i sprawności pracy pobudza pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
podejmo- _
wania pracy bardziej odpowiedzialnej. wspinania się po tzw.
drabinie awansu, wyzwala ich
energię i inicjatywę. a w konsekw·encji
sprawia, że płaca
staje się ważnym
czynnikiem
wzrostu i doskonalenia produkcji.
W
spoleczeń.stwie
naszym
przez wiele jeszcze
lat płace
będą niewątpliwie jedną z najwążniejszych
sit nąpędowych
ludzkich działań. Dążenie
do
poprawy sytuacji mąterialnej,
zdobycia v,;ielu
cennych dóbr,
korzystania z kultury l wypo-

ustafanego

,przez

przedsiębiorstwa

S"amorząd

(fundusz

do-

datkowy),

l. DOSWIADCZENlE
1982 ROKU
Te składniki. systemu motywacyjnego zostały
zachowane
także w Uchwale
Rady Ministrów
precyzującej
zasady
funkcjonowania przedsiębiorstw
w 1982 roku, z tym, że jego zasilanie
zostało
osłabione wskutek oQciążenia ' zarówno
przyrostu przeciętnych płac, iak
i przyrostu wynagrodzeń z tytułu nagród progresywnym
opodatkowaniem na rzecz funduszu aktywi2acji zawodowe1,
a także wskutek zastosowania
silnej progresji podatku dochodowego (podatku
od zysku).
Zgodnie :r: tą uchwałą opodatkowaniu
nie podlega
tylko
wzrost przeciętnego wynagrodzenia do 3 proc. i wzrost -Yr;nagrodzenia z tytułu
nagród
do podziału
w wysokości 7
proc. przeciętnego wynagrodzenia, osiągniętego w 1981 roku,
natomiast każdy wyższy Przyrost obciąża zysk do podziału.
Wprowadzone zasady wyf'ta,
gradzania i rozliczania
przedsi~biorstwa także nie stymulują
właściwie motywacji do lepszej
pracy. Wyriika
to choćby z
trzech powodów.
Po pierwsze, interes prze<l~ią
biorstwa skierowany jest nie na
rynek, lecz na zysk i do tego
jeszcze maksymaHzowany
w
~kali rocznej. To zaś powoduJe,
że zmierza ono do takich działań, które najłatwiej i na.iszvbciej mogą umożliwić mu osiąg
nięcie wysokiej produkcji (ocenianej wartościowo} I w jej rezultacie wysokiego zysku.
a
więc i realne niebeznieczeństwo
deformacji produkcii, utrwalania starej jej 5truktur.vrnie zawsze uzasadnionego podwyższa
.nia cen. Można zatem \''ątpić,
r.zy w istnieiące.i sytuacji i:!osdarczej (pogłebione trudności
rynkowe. brak materiałów
~urowców. cze~ci
zamiennveh.
środków dewizowych itp.) dą.
żenie do maksymalizacji jedno·
rocznego zysku i zależnei t'Jd
niego płacy ~dzie skłaniać do
wzrostu wydajności pracy i jej
jakości,
czy
raczej do tego
zniechęcać.

Po drugie,'
oprocentov:anie
przyrostu płac i nagród. jakkolwiek zawiera słuszne pr7esłan
ki (taki fundusz jest bezwzl!'lę
dnie konieczny, ale to nie oznacza, ·że musi być zasilany z
tego źródła\ . zbyt silnie osłabia
motywac.ie starań dla jego uzyskania. Może ono z pewnością
sprzyjać doskonaleniu wewnę
trznej struktury zatrudnienia,
jako że przedsiębiorstwa samodr.ielnie decydują o wi<>Jkości
i formach zatrudnienia i wynagradzani11. ale
nie
sprzyja
zmniejszaniu jego stanu ani teź
wzrostowi
wydajności. Wohec
bowiem pro~re~ywne~o opodatkowania płac, opłaca się przed-

tO'w.nost, uzyskana· dzięki 11więk
szeniu produkcji i obniżeniu jej
kosztow własnych, spowoduje
reratywnie większy odpływ zysku, z uwagi na niewąpółmier
nie wysokie jego opodatkowanie. Tworzy to więc paradoksalne reguły gry ekonomicznej:
nagradzanie za brak wyników
i starań, za stymulowanie rentowności: cenami
umownymi,
kształtowanymi
na podstawie
kosztów własnych dość dowolnie ustalanych, a nie na podstawie kosztów normatywnych,
czyli „premiowanie" za mniejsze <lo'stawy 'towarów na rynt>k
i eksport, za zawężanie
skali
produkcji i brak starań o ie.i
jakość i wydajność oraz tro•ki
o stąłe obnifanie jej kosztów
społecznych.

Taką
konstrukcja
systemu
motywacji musi więc
budzić
poważne
obawy o przyszłość
naszych prze<lsiębiorstw i stan
naszego rynku. Twórcy zasad
reformy zdają sobie sprawę z
tych jego ułomności, ale tłuma
czą to tym, że „system podatkowy ma na celtt stworzenie
wla!mie zapór inflacyjnych, wś
jepo redukcja ulatwia procesy
inflacvjne". Nie trzeba
duże.i
dociekliwości, b:v zauważyć. iż
stworzoll'Y system
motywacji
nie zawiera skutecznych barier
antyinflacyjnych. lecz przeciwnie. wzma~a proces:v inflacyjne
w•kutek braku silnei motywacji dla v•.;zro'>tu produkriL co
powodu ie. że rosnac:v strum1Pń
siły nabywc1ej nie
jest równowa7.onv wzrostem wolumenu
ooniiżv. albowiem
racionalnf' i

społecznie

opłacalne

zwięks1a

n ie produkcji dla przedsiębior
stwa nie jest korzystne.
J"!st
więc paradoksem. iż mimo nicbywałe.e:o wzro,tu
cen (ceny
7vwności na przvklad wzro,Jy
3.5 raza) nie
udało
się zapewnić równo,.val!'i
na rynku
(szacuie się. iż luka inflacyjna
wvniesie niedłuQ'.o ok. -500 mlci
zł). ani też zlikwir1ować dotarii
budżrtowych (w · l!lll2 roku do
•amei żvwności
tnehri bvlo
dooJ;i„;r ?~? rn1d zł\. Toteż ro.
zumiejąc Ałuszne ich • intencje
stopniowee:o zamykania luki inflacvjnej. trzeba wvrażnie pndkreślić. iż przeciwdziałanie inflacji ma sem ekonomicznv tylko wówczas.
~.dy nie stwarza
przeszkód dla wzrn"'tu produkcii i poprawy efektviNnl'lfri trri~norlarowania. iak równie7 i to.
ŻE'
]imitow:łll;t'> <7.vhko rnsnarvch dnrhonów o:macza pneriwsta wianie s'P n:e przvczvnom.
lec7 ąkutknrn infl'lcii a P'"7E'ciE'7 „hra" i;. 7."'Rk:r.vf n'J1P7v
siee;ać do jej źródeł, a nie przejawów.

nego opodatkowania dochodów'
osób· fizycznych jako zmodyfikowanego
podatku
wyrównawczego, zastosowania do oceny działalności przedsiębiorstw
formuły
produkcji
czystej
(prócz zysku), miernika syntetycznego, opartei?o na metodzie
punktowej itp. Uwzględnienie
więlu z tych propozycji w nowym modelu motywacji poz- •
woli z pewnością przedsiębior
stwom lepiej łączyć swoje interesy z potrzebami :;połeczeń
stwa.
Niektóre z tych propozycji
jui uwzględnione w
zmodyfikowanym mechanizmie
reformy, który obowiązuje od l
~tycznia 1983 roku. W systemte
moty\\'.acyjnym zostaje z.lagodzona progresja podatkowa
i
podniesiony
próg, od którego
podatek dochodowy ma wzrastać progresywnie, co umożli1vi
zostały

przedsiębiorstwom
korzy~tanie
wi~kszej, niż dotychczas czę
ści wygospodarowanego zysku.
Ponadto stosowane będą różno

z

rodne ulgi przy obliczaniu podatku dochodowego, przy czym
tytułem do
i.eh zastosowania
będzie
przeznaczenie
przez
przedsiębiorstwo
odpowiedni<'h
nakładów
na pożądane ce1e
~połeczne (np.:
oodeimowa1l'e
szczególnie potrzebnej produkcji ochrona środowiska. poprawa warunków pracy, utrzymanie
szkoly
przyzakładowei).
Jednocześnie zmienione zosta 1ą
metody
obliczania wpłat na
funduq
aktywiząrj: zawodo"''e.i. Zależeć on będzie nie od
przyrostu płacy. \ecz od postę
pu w produkcji.
przy czym
fundusz płac wolny od f e110 podatku
może
wzra<tać o
0.5
proc. ~a każdy procent przyrostu produkcji. Podatek ten bę
dzie obowiązywać iecJvnie wtedv. P.'dy przedsiębiorstwo
ZPchce zastosować wyższą relację
opłacania produkcji. Te zmiany
stworzą więc warunk:. w których powinno
się
opła~ać
zwiększanie produkcji
(nadal,
rzecz jasna. w wyrażeniu wartościowym) ,
albowiem
iei
wzrost. ~akże dzięki wydajno~ci
prj;!cy, a rne tylko poprzez podwyższanie cen. zapewniać
bę
dzie wzrost
funduszu
płac.
Można oczekiwać. że zapowiedziane wprowadzenie
ustawy
antymonopolowej wymusi odpowiedni wzrost
wyd;ijno~ci
pracy i wyt>łiminuje nieckluhną

prakt.vkę

ns;ąeania

4. MAŁA REFORMA
PŁAC
I

3. MODYFIKACJA
DOTYCHCZASO·
WVCH
MECHANIZMÓW
Wobec wielu
o,grankzeń i
braków konstrukcja ta wyma-

wyż~'ei

produk<'ii popne7 manipulacje.
asortymentowo-cenowe.

#;;r . '__,,.4-ep

Zasady wynagradzania zostazmienione i
wzbogacone w wyniku wprowadzenia od l lrpca 1982 r tzw .
małej reformy plac. Przed~ię~
bior~two zy~kało możność -amod:rielne<!o nstalan\a zakłado
wych tabel płac w postaci tzw .

ły już wcześniej
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label widelk'ow:1ch (umożliwia
j-cyeh przyjęcie dla jednej ka·
t.gorM zaszeregowania różnych
stawek płac) na stanowiskach
robotniczych 1 nierobotnic17ch
oraz :zastosowania stawek wył·
Hych od dotychczas obowi-zu·
jitcycb o jedną lub dwie kate1orie w odn·i esieniu do robot·
nik6w posiadających wysokie
kwalifikacje
I wykonujących
prace o dużej złożoności
oraz
prace bardzo ciężkie, wymagające
dużego i długotrwałego
wysiłku, lub wykonujących stal~ dwa zawody
(specjalności).
Uzyskało ono także uprawnienie włączania do wynagrodzeń
zasadniczych
ruchomych elementów płacy, czyli składników
o charakterze fakultatywnym ,
takich jak: premia, częś~ nadwyżki akordowej (w przypadku równoległej
korekty norm
pracy), różneg~ rodzaju nagrody Itp. Jednocześn i e zwiększo
na została liczba kategorii zaszeregowa.n ia (na stanowiskach
robotnkzych) z dziewięciu do
jedenastu. a także określone zogtały (centralnie) granice stawek: najniższa w wysokości 16
zł na godzinę i najwyższa (jedenasta kate1rnria za.szeregowania) - 40 zł na godzinę przy
42 ~dzln·nym tnodniu pracy.
Uelastycznione zostały również
zasady wyna~odzenia pracowników na stanowi~kach nierobotniczych: przyjęto 22 kate·
j!:Orie zaszerel!'.owania i określo
no itranice miesi ec7.nej nłacY
zasadniczej,
u~tala1ąc nainit~"ll\ w wysokości
2800 zł dla
nierwsi>;e1 i naiwvższą w wysokości 12 OOO zł dla ostatnie1, tj.
22 kategorii :z:aszeregowania.

5. NfE TYLKO PŁACE
t&WWWWWJ

Mi

rozwiązania
stwaniewątpliwie
przedsię

Te nowe
rzają

biorstwom

szansę

lepsi;ego u-

kształtowania
wewnętrznej
struktury płac, a pracownikom
szersze możliwości awansu pła·

cowego. Mogą · one więc mieć
poważne znacżenie motywacyjne, zwłaszcźa wtedy, jeśli progi
obciążeń zostaną
odpowiednio
uelastycznione, choćby tak, jak
to się proponuje w projekcie
reformy systemu płac („Ile, k:omu, za co?"). Ale
ich wpływ
moie być nieodc2uwalny, jeśli
nie nastąpi 2ahamowanie procesów inflacyjnych i pełna stabilizacja kosztów
utrzymania.
Właśnie należy tutaj wyratrue
podkreślić, iż przyrost . płac może nie
pobudzać
motywacji,
zwłaszcza pozytywnej, jeśli jest
on pochłaniany
przez rosnące
koszty utrzymania. We wzbudzaniu tej motywacji
ważną
bowiem rolę spełnia tzw. fundusz swobodnej
decyzji (wydatkowany na zaspokojenie potrzeb wyższego
rzędu lub zaoszczędzony),
który dla wielu
ludzi wskutek
wzrostu
cen
przestał po prostu istnieć.

Sprawa gen. Włodzimierza Zagórskiego m
I
•

.._•"l.c.~f'.
..,..,,,>..<,,..~·..:tl',.,_,
.\łoat-."°l!>"''"
·· .. 'I·
.„j,-~,_
..,., .":"'"'{:
~4il.L
~ • ••
•
li .„ .~ .... lo
•
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2'7 sierpnia
1927 roku radziecki
dzien11ik „Izwiestia"
opublikował korespondencjt: z
Warszawy:
„Caly wrogi
Pibudskiemu
ob6z polityczny przeistoczy! się
w biuro Pinkertonów. Niektóre organizacje, w szczególności
pewne organa prasowe na wła
sną odpowiedzialność zorganizowaly dochodzenie.„"

We wrześniu
częła krążyć po
na

pocztą

1927 roku zakraju, rozsyła
ulotka, zaczynająca

się następująco:

„Opinia
publiczna w calej
Polsce
wstrząśnięta
została
faktem tajemniczego zniknięcia
generała
Włodzimierza OstoiZagórskiego.
Krążą
najrozmaitsze pomysły i rozsiewane
są różne plotki, mające na celu
zatuszowanie
sprawy lub co

•

riajmniej odroczenie· wy jaśnie·
nia prawdziwego stanu rzeczy,
który jest zbyt )'otworny„."

Co stał<> się wówczas takiego?
Nim jednak przejdę do odpowiedzi na to pytanie, trzeba
cofnąć się w czasy jeszcze bardziej odległe. Tam bowiem Jety, jeśli nie wyjaśnienie owej
zagadki :z: 1927 roku, to w każ
dym razie tam znajdują
si~
.tródła i przyczyny wypadków,
jakie miały miejsce w sierpniu
1927 roku.
Tr2e'oa zacząć od odpowiedz.{
na pytanie:

KIM BYŁ GEN. WŁO·
DZIMIERZ
OSTOJA·
ZAGORSKU

mysłowej.
Był
spółki akcyjnej

Obecne warunki naszego rozwoju wymagają więc przebudowy systemu motywacji, znllcznego wzbogacenia form kierowania ludzkim
postępowa
niem. uaktywnienia wielu czynników psychospołecznych. których rola we wzhud zaniu ml)tvwacji pozvtywnej był::! pr7ez
dłuższy
czas nie rorC'n iana .
Równolep.:le do
do~konalenia
polityki płac i ścisłego ich w;ą
zania z efektami pracy. trzeba
też wydatnie
podnieść ranP-ę
motvwacji etyczno-mor;i lnvch.
wynikających
z <o<"i"łlł~ty„z
nych 7asad w<n6ł:i:vri;i mieo7y
ludźmi i k~7.tałtow:rnia <o~iali
stycznych stosunków pracy.

JOZEF PEMC

•

'

·

korski. Powstały druzyny strzeleckie
zorganizowane · przez
młodzież Zarzewia, a przez PSL
- 'Drużyna Podhalańska. Obejmowały one w sumie 12 tysię
cy osób. Na czele
„Strzelca"
stal .Józef Piłsud ski.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że kontrolę nad tymi drużynami, jak i nad innymi musiał sprawować · wywiad austriacki.
Jest zresztą na to dwoj3.kie
potwierdio;enie:
Po pierwsze - Andrzej Garlicki stwierdza to niedwuznacznie,
pisząc, że „dopiero 2
sierpnia uzyskal Pilsu.dski
od
przedstawiciela
wywiadu
austriackiego, kpt Józefa Rybak.a, zezwolenie nci przeprowadzenie mobi!izacji
oddziałów
strzeleckich".

n1enaw1se

konywać się wyłącznie
dzięki
bodźcom ekonomicznym, albo-

społeczną.

~

e ;. ;

Motywowanie do lepszej pracy nie może i nie powino do-

w

•· •

Odwzajemnion3

Urodził sie we Francji w lipcu 1882 roku. Ukończył szkolę
handlową, zaliczył ~ześć semestrów prawa oraz dwukrotnie
ukończył
studia w akademii
wojskowej. Władał
sześcioma
obcymi językami. Poświęcił się
całkowicie służbie
wojskowej,
ale kiedy odszedł z wojska już w Polsce niepodległej poświęcił się działalności prze-

wiem same motywy ekonomiczne zazwyczaj nie wystarczają,
aby uruchomić cały potencjał
ludzkiej motywacji. Jeśli np.
pracownik uzna, że preferowane przez niego potrzeby materialne
zostały wystarczająco
.zaspokojone, wówczas
będzie
dążyć do zaspokojeni&
innych
potrzeb związanych z pracą, takich jak na przykład: pragnienie uzyskania osiągnięć, uznania
kolektywu, doskonalenia
~wojej osobowości, wykonywania pracy bardziej interei:ują
cej,
lepszych warunkach śro
dowiska fizycznego itp. Szczególnie ważnym motywem je~o
działania może być dążenie do
zaspokajania ambicji i aspiracji
.zawodowych, czy zdobycie uznania dla własnej osoby
ze
!<trony innych ludzi: umacniaią
ee przeświadc2:enie o własnej
wartości i ~połecznei przydatności
wykonywanej
pracy.
Człowiek pracuje• przec i eż nie
tvlko po to. żebv zdohvć ~rodki
do życii:i, ale także dlate~o . że
chce bvć notn:ebny i po:i::vteczny, chce bvć kimś.
zaimować
znaczącą pozycję zawodową i

„·

założycielem

„Francopol".
Pó~niej , ponownie
wrócił do
WOJ Ska.

1900 roku wstąpił do &raustriackiej. W 10 lat pófukończył studia w AkadeSztabu Generalnego.
Po
ukończeniu tych ·studiów został mianowany szefem sztabu
8 Brygady Piechoty stacjonują
cej w Krakowie. Następnie został
przeniesiony do oddziału
wywiadowczego Sztabu Generalnego armii austriackiej. W
tym czasie przeszedł też przeszkolenie lotnicze.
We wrześniu 1906 roku zdarzyło się coś, co :z: pozoru nie
mogło mieć nic wspólnego z
losami Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego. Do Przemyśla, gdzie
stacjonował 10 Korpus
armii
austriackiej, przybyło
dwóch
mężczyzn,
aby spotkać się z
szefem
sztabu tego Korpusu,
płk Franzem Kanikiem. Byli to
- Józef
Piłsudski i Witold
Narkiewicz-Jodko. Zaoferowrlli usługi bojowców PPS
do
walki z Rosją. Podobną propozycję w czasie wojny japońsko
rosyjskiej składał już Józef Pił
sudski wywiadowi
japońskie
mu. · Obie propozycje
zostały
odrzucone. Józef Piłsudski poszukiwał zewnętrznego wspar·
cia dla . swojej niepodległościo
wej działalności. ale pos7.ukiwania te - jak to podkreśla
Andrzej Garl icki w książce ,U
źródeł „bozu
belwederskie~o"
- uznano za jedną z „najści
W
mii
niej
mii

ślej strzeżonych tajemnic".
Narastające
napięcie w ówczesne.i sytuacji międzynarodowej ~powodowało,
że władze
Austrii
zaczęły
przychylnie
spoglądać na poczynania Polaków
dążących
do tworzenia
własnych organizacji bojowych.
I tak w 1910 roku w oparciu
o
PPS·- Frakcja Rewolucyjna i PPSD
Galicji powstały
drużyny
„Strzelca"
powstał
\eż Zw i ązek Strzelecki. którełnu przewodził Władysław Si·
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widzący się serdecmie mężczy
źni nawet się nie spotkali. Po
zajęciu Warszawy przez Niemców udał się tam Józef Piłsud
ski, zamieszkał w Hotelu Francuskim, pod którym urządzono
mu małą manife s tację. Władze

niemieckie poprosiły go o opuszczenie miasta.
Wtedy przenió s ł się do Otwocka.
Do Warszawy przybyła równie:i grupa z Naczelnego Komitetu Narodowe~o. której człon
kiem był kpt. Włodzimierz Zagórski. On
to zaproponował
aresztowanie Józefa Piłs ud s kie
go i oddanie go pod s ąd w samowolne opuszczen iP. brv gad"'
Propozycji tej nie przyjęto, ale
kto wie czy nie dotarła ona do
J. Piłsudsk i ego. A on ur11zów
nie zapominał.
Po „kryzysie przysięgowym'',
k iedy wielu legionistów odmó wiło złożenia
przysięgi
na
wierność cesarzom austriackiemu
i niemieckiemu, a Jó7.efa
P i łsudskiel!o osadzono w Magdeburgu, Włodz i mierz Zagón;ki
przysięgę złożył i znala~ł się
w Polsj{im Korpusie Po'r okowym.
Julian Kulski wspomina („Z
minionych lat życia 18!'l2-1945)
:;tarcie z płk
Włodzimierzem
Zagórskim:

„.„zjawia stę oficer dyżurny
wzywa mnie do pu.lkownik.a
Zagórskiego. Zag6rski mnie pyta: „Czy pan zamierza złożyć
tyrzysięgę?"
Odpowiadam negatywnie. „W takim razie proszę niezwlocznie opuścić teren
koszar" - dostaję rozkaz."
ł

Po drugie - potwierdza ro
sam Józef Piłsudski, pisząc te

„w

1914 r. niedlugo )'rzed wy·
buchem wojny
Austriacy Postawili mi bcirdzo 011tre wcirwn·
ki pod względem technicznym".

No i żeby już nie było żadnych
wątpliwości w sierpniu
1914 r.

KAPITAN
W ŁODZI·
MIERZ ZAGORSKI ZO·
STAŁ SZEFEM SZT ABU
W KOMENDZIE LEGIO·
NOW
Jak pisze Zbigniew Cieślikow
ski w książce „Tajemnice śle
dztwa K0-1042/27" - „pow11zechnie uważano, że nominacja
ta miała zapewnić wywiadowi
austriackiemu kontrolę nad Legionami, i;b.ocia.ż. w Legionach
znaldzło się więcej
oficerów
związanych z tym wywiadem".

Czy Włodzimierz
tknął się w czasie

Zagórski zepracy w wywiadzie :r: Józefem Piłsudskim,
czy tylko wiedział o jego poczynaniach z wywiadowczych
materiałów
trudno 1dziś
stwierdzić. Nie ulega
jednak
wątpliwości, że dużo wiedział ł
że domyślano się, iż dużo wie.
Nie należy się więc dziwić, że
był :z: miejsca
znienawidzony

zarówno przez samego Józefa
Piłsudskiego, jak i oficerów i
żołnierzy I Brygady Legionów.
Nienawidzono go przede wszystkim dlatego, że był oficerem
austriackim, a nie legionowym,
a po drugie
dlatego, że był
pracownikiem wywiadu.
Poza tym wszystkim
;Józef
Piłsudski nie uznawał ani NacielneJ!O Komitetu Na<rodoweJ!O, któremu podlegała Komen·
da Legionów, ani tejże Komendy Legionów. Chciał i toczył
5amodzielnie walkę, licząc, że
też sam będzie kiedyś korzystał z jej rezultatów.
Zapałał
więc nienawiścią
do Włodzi
mierza Zagórskiego i była to
n·ienawiść odwzaiemniona.
Cytowany tu Zbigniew Cie-~
likowski wspomina o liście J.
Piłsudskiego
do Ignacego Daszyńskieii;o z 26 lipca 1915 roku, w którym J. Piłsudski pisze: .,osobiście staję do walk..t
bez względu. na następstwci, jakie mnie moqą spotkać".

Z kim miała to być walka!
Z Naczelnym Komitetem Narodowym, a szc7.ee:ó1nie jego
Departamentem Wojskowym I
i Komendą
Legionów. Józef
Piłsudski walkę tę wygrał. W
1916 roku Włodzimierz Zagór~ki otrzymał dymisję. Ale
w
kilka miesięcy później również
Józef Piłsudski podał się
do
dymisji i przestał być Komendantem I Bryii;ady Leii;ionów.
Wówczas Włodzimierz Zal!órski
napisał do matk'i: „oriromnie się
cieszę. że naTeszcie Piłsudskir
go wyrzucili z
Legionów. To
wiPlkie szczęście".
Włodzimierz

Zagórski przewówczas
d9l TI Brygady
Legionów,
dowodzonej przez
innego antagoniste Piłsudskie
go, przez Józefa Hallera. Początkowo dowodził batalionem ,
nasteonie pułkiem piechoty, a
w 1917 roku - pułkiem artylerii w Polskin:i Korpusie Posił
kowym.
Nim jednak· do tego do s zło
7.darzył się pewien incydent w
Warszawie, chociaż obaj niena!lzedł

Komenda Legionów zwolniła
'Juliana Kulskiego ze służby w
Legionach, ale zaprosił go do 5
Pułku Piechoty Stefan Starzyń
ski. Razem z tym pułkiem udał
się do obozu internowania legionistów w Beniaminowie:\

.A W BENIAMINOW1E
legioniści

nudzili się. Wymyśla
no więc różne gry, zabawy, robiono gazetki, bawiono się w
teatr, a w Sylwestra 1917 roku
wystawiono szopkę. Wystawie- .
niem tej szopki zajął się Wacław Kostek-Biernacki. Jeden z
kupletów lei szopki nosił tytuł
„Kupiec". Tekst tego kupletu
zamieścił
w książce -o Wa:rlawle Kostce-Biernackim „Diabeł pr·z egra'lly"
J.erzy Rawie.z.
Oto ten tekst:
,;Ja. jestem kupiec wszystkim
panom dobrze znany -

~ Kasztele kupiec jestem jaT

Ja

10szędzie

kupne uszy
wstawiam w ściany
ł p!acę z kasy AOK

Komu niepotrzebne jest
sumienie,
zlotci w
dobrej cenie,
zci)'lata be.i blagi oTdery,
cula.qt,
·ersatz tlote g6ry - synekury!
ku)'uJę M

wagę

A kto Me ehce

sprzedać się

jaskrawiła".
Wincenty
Witos
na to się nie godził, a hr. Bawoworowski
uprzedził go, że
robi się :z: tego aferę honorową.
„Jakoż za parę · dni ws.pomina W. Witos - kurier przywiózł mi do dom.1t (.„) pismo,

podpisane przez Włodzimierza
Zagórskiego oi. Adama Nieniewsk.iego z żądaniem dania satysfakcji i wyznaczenia
świad
ków."
Nastąpiła
dalsza
wymiana
pism. W jej wyniku Wincenty
Witos wyu:iaczył
zastępców,
ale „do spotkania jednak. nie

doszlo, gdyż idące wypadki nie
tylko zatarly i zmieniły wiele
rzeczy, ale w dużej mierze potwierdziły tę prawdę,
przeze
mnie wypowiedzianą. Przyz11al
to sam p. Zagórski w osobnej
rozmowie ze mną".

Inni tego Wincentemu Wito!'owi nie wybaczyli. ktoś nawet
próbował
strzelać
na Plantach do niego, a w wiele lat
później ode~rał s i ę na nim w
Brześciu Wacław Kostek-Biernacki. Ale jest to już zupełnie
inna opowieść.

NADSZEDŁ
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ROKU

w Kasztele -

• tym

ftiedlugie u mnie
ceregiele:
„Rlłformy" ł „Glosy" suspensu, donosy,
niech pilsudczyk zna,
kto ja!"

Tekst ten wymaga
wyjaśnień. Internowani w Beniaminowie legioniści zaśmiewali się
do rozpuku.
Ale współczesny
Czytelnik może niczego z tego
nie zrozumieć.
Otó:i ów Kupiec - to płk Włodzimierz Zagórski. Kasztele - to K-Stelle
- nazwa austriackiego wywiadu. Culaga - dodatek żywno ·
ściowy. „Reforma" i „Głos" gazety propagujące współpracę
z państwami centralnymi. Teraz jest wszystko jasne. I żeby
było jasne do końca, to Wacław Kostek-Biernacki wydał tę
sz<Jpkę po
odzvskaniu nieP.odległości przez Polskę i zadedykował ją „Ukochanemu Komendantowi".
Decyzje tycli oficer6w ~ tolnierzy. którzy złożyli przysięgę
nie spotkały się z uznaniem.
Wincenty Witos wspomina. że
w 1917 roku na posiedzeniu
Koła Pol skiego
wypow i edział
kilka ostrych uwag na temat
postępowania z legioni stami a
także .. zachowania sie niektórych oficerów i oddziałów l.egionowych, które zatracily dawną myśl. a poszly na slużbę".
Zareagował

na to bardzo ostro
profesor

„konserwatywny
Dembiński,
użytych

żądając

cofnięcia

wyrazów". Rzec7 na-

brała ro z ~łosu iak wspomina W. Witos w „Moich w spomnieniach" - i radzono
mu,
aby oi:!łosil w prasie sprostowani e, gdy7 prasa ówc7e<na •vszystko „mocno prz ekręcila i prze-

Traktat w Brześciu oddawał
Chełmszczyznę
Ukrainie,
z
czym Polacy n ie mogli się poNa takim stanowi sku
stanęła II Brygada
Lel!ionów.
Przeszła ona linię frontu.
W
trakcie przechodzenia tej liriii
pułk
dowodzony
przez płk
godzić.

Włodzimierza Ostoję-Zagórskie

go został okrążony i 'internowany. 100 zasłużonych,
obsypanych austriackimi i niemieckimi orderami
za waleczno ś ć,
stanęło przed sądem.

uj ęty

i postawiony przed sąd
jako ;:drajca i buntownik bylby się cofnął?
Na to
Zagórski
odrzekl
grzmiącym głosem: N ein!
Po rozprawie pytalem się Lowensteina o cel takiego pytania, które przecież przed trybunałem moqlo podsądnemu tylko
zaszkodzić.
że to bylo

Dowiedziałem

się,

umówione z majoTem Zagórskim, któremu. prze~
de wszystkim chodziło o obfo·
nę wobec polskiego 1 spoleczeń
slwa."
\V Polsce tworzono
wojsko

polskie. Włodzimierz Zagórsk·i
bierze udział w pracach przy
odradzaniu i formowaniu te~o
wojska. Ale w listopadzie 1918
roku odchodzi z wojska, aby
wrócić w roku 1920.
Józef Piłsud s ki budując arm i ę polską zdawał sobie sprawę. ż.e · musi się ona składać z
ludz,i , którzy służyli w różnych
fo r macjach. Bez wątpienia najw i ęcej za sług prżypi s ywali sobie legioniści i oni chcieli nadawać ton w nowej
polskiej
armii. Na to nie nadszedł ies7.cze czas. Dlatego Józef Piłsud
ski w październiku 1919 roku
oświad0>z;ył legioni stom:
„Pierwszy a:kt . życia skończo
ny. Legiony pr z eszły 'do histoTii.
Legiony jako takie 'Il.marły nie ma jtl.ż bowiem
różnic .
Wszyscy jesteśmy sobie rów-

ni."
Ale legioniści · ·n ie mogli
- jak pisze Andr zej Karlicki
w k s'iążce „U źródeł obozu belwederskiego" :.._ „pogodzić się
z myslą. że zpstaną potraktowani na iówni z Sikorskim czu
Zariórskim, pooardzanymi ofi·
cer'ami z armii
austriackiej,
bqdż na wpól zru.syfikowanumi oficeramf z armii carskiej".

Józef . Pił~udski zresztą
sam
nie mógł się z tym pogodzić, ale wied.z ial, że ze wzglę·
d<?w taktycznych jest to n iezbędne . Czas rozprawy należało
Jerzy Rawicz w książce „Ge·
odłożyć na później.
nerał Zagórski zaginął.„"
cyW cza ś ie
wojny polsko-ratuje fragment pamiętnika Jana
dzieckiej Włodzimierz ZagórHupki:
'
ski był szefem Sztabu Frontu
„Po traktacie brzeskim. qdy
Północnego. ktorym
dowodził
wydano rozkaz przedarcia się
gen . .Józef Haller.
za kordon, pójść mu.sial, tym
W kwietniu 1921 roku przewięcej, że przez szerokie kola
szedł do rezerwy.
polskie z partii lewicowych i
Powrócił do wojska w 1923
endeckich okrzyczany był za
roku. Początkow" kierował wy·
zdTajcę i szpiega austriacki ego.
działem, a następnie DepartaByl to dla niego przymus niementem Przemysłu Wojennego
odporny. Albo mu.sial sobie w\.. w Ministerstwie ·Spraw Waółeb strzelić, albo pójść z innyskowych Na poc?.ątku 1924 romi. Wiedzial, gdzie idzie, wieku zo5tal mianowany generad?ial, że to jest z pu.nkfu wtłem· bry~ady , a w · sierpniu tedzeni a austriack.ieqo zbrodni q,
go rnku ohiąl Deparh•t'nent że~
ale byłby pn.necll w kat dym
gh.tg; ' PciwiPtrznej w MS Wojrazie bez względu. na ną.
skowych · To też stało się póź·
stępstwa.
niej powo'Clem oskar:ienia go.
Ale o tytn już · na s tępnym
Audvtor Bartak zo,pytal Zarazem:
też

pórskiego,
czy
pr.zypu.szczal,
przedarcie uda, na ćo ten
odpowiPr1zial twierdząco, rlodając, że Hallerowi z więks :· „~rią
legionistów pr~edarcie się pr ;iecież u.dala.
ż e się

Obro~ca, dr Lowenstein; zapyta/ Zagórskiego, czy - gdyby wówczas wiedz iał, że przedarcie się nie uda, że będzie

.·
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Tam; gdzie .najwyżej.„

a przestrzeni

N

JACEK BINKOWSKI
Osiem tysięcy mieszkańców,
39 ulic, dwie linie autobusowe
i dwie tramwaJowe. Jedenaście
aklepów, szkoła, stacja benzynowa, poczta,
kino, ośrodek
zdrowia, szpital, 2 przedszkola,
tło bek.
Ni~gdyś najbardziej wysunię
ty na wschód rejon Łodzi, do
dzisiaj najwyżej położony, i
najwyższym wzn iesieniem.
Dzielnica „zabita deskami"
jak mawiają niektórzy.
STOKI.
Dzielnica mało znana, n1eJak:o egzotyczna. Większość mie~zkańców Łodzi nigdy tam nie
była. Sam byłem na Stokach po
raz pierwszy, kiedy
zacząłem

zbierać materiał
Paweł

do

reportażu.

J.:
- Stoki? Jest tak.ie ktno. O
dzielnicy wiem tule, że
jest
gdzieś
za
studenckim
Lu·
mumbowem.
Nigdy
tam nie
bylem.
Zofia K.:
- Stoki kojarzą mi się nieprzyjemnie. Ze szpitalem, gdzie
leźala moja matka. Najgorzej
wspominam komunikację, zatvsze mialam problemy z dojazdem. Zastanawialam się wtedu.
fak tam ludzif? mieszkają.
W
takiej odludnej dziehiicy.„
Już egzotyką

pachną ~ame

r111.zwy ulic: Pieninv. Giewont.
Zbocze. Przełęcz. Krowie. Wieś
w mieście. Poeta ,Terzy Waleń
ezvl< napi~ał kiedy~:
Mieszkalem w najmlodsu.i
dzielnicy
Ledwie wykluta, nie
· ovierzona tynkiem
W śród prz1mlywu
f „.,.m1mtuiących pól
Stoki, echo Sródmieścia„.

DAWNIEJ
sez:uscs

z;q

ten rejon należał po państwa
Stokowskich, bardzo znanej rodziny,
mającej w posiadaniu
m.in. Chojny. Nazwa zapt>wne
wiąże się ze specyficznym położeniem i warunkami terenowymi.
O Stokach jako wsi wiadomo
gdzieś na przełomie · ·lat sześć
dziesiątych XIV wieku. W tym
czasie pojawiły się na ten temat _pięrwsze wzmianki i zapisy.
w XV-I natomiast wieku
wieś Stoki posiadała: szlachecki folwark, karczmę. 15 zagród
:i była własnością
Stanisława
Stokowskiego. Było tego łąrz
nie 8 łanów gruntów (ok. 140
ha przyp. J.B.)
Wiek później zagród było ~uż
tvlko dziewięć. a tuż po powstaniu
st:vczniowym
zostały
t:vlko 3. Od te!!o
czarn Stokaw~cy przestali być lei właś
cirielami. Pozostała nazwa.
Tyle historii.

•

Stoki

DZISIAJ
•dalej wsią prawie

zo s tały.
Na przykład
krańcówce tramwajowej

a
poprzy

taj mieszka? Toi to wiei praivie.
·

Zatrzymuje się, stawia wiadro, patrzy podejrzliwie. Że niby jak się mieszka.
- Ano, mieszkam tutaj od
urodzenia. trzpdzieści parę lat,
::naczy. Na dzielnicę nie nar::e1,·am, tutai cicho i zdrowe powietrze. Fabrvk nie ma Trochę na odludziu to fakt. ale na
centrum bvm sie nie zamienila.
Niewyaodnie troc;he? Owszem,
najgorzej z komm1ikacjq, dłu
go trzeba czeka6. r bar by się
przydal. Samoobsl1uiowy.
- A van co. 'Oe+m~iP. zbiPra
nn mieszkatic6w? Komisja jakaś? ·
I w ~tronę chałupy.
- Józek. chodź no na chwile!
- Ni~. .fa tak z ciekawoki,
nimłt/ tuta; nie bvlem.
Po co ferment· worowan?::ił .

lurh:iom snokói zaklńcnł Żvia
ilobie snokoinie.
chocia:Z w
swnipf dzielnicv.
Dale( n::i Pieninach taki" tvl'Xlwe ·wiefskie l'entrum. ~zpital. klo~k
'Ruchu,
kio•k z
kwintami.
nMt.ói · t. „k!<~wPk.
k~ieJYa!fnia. Obok. n11 p„zPlel'?Y
S1<1en !<'OO~VWC'?V , naJei in:!: W!1ski10 i Jr„efe 11liczki. narfarowe
• d0....,1d. T ri!<71L.

W r'l n iarh kiedv •a l'lńwl<> n?f
nv 'V ~?nitaln l"IP" m;p wiP."Pi
tnh:!i 11Tn7i. hnr1"7iPi
'"'"'""no
hl<o~. 1111'n:7o hv +<•k nr7f'Wl'\Anik::i 7;:il:itwt~. . 7ehv nnrl'IWl'l!iT'ł
1'/'I '""?Of.Vl'?l"l"l'h
111l"'l"h l"ll'li'>•Vfo?V • zc r.vt '" 'f ochi nl'llr"7"l,

6
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Tomasze wski si ę u ś m iec ha, n a czelmk się usm iecha, dy r ektor
PGM też si ę u śmiecha.
- Na Stokach stok narciarski z wyciągiem? Nigdy nie bylo o tym mowy, kto podał takie
informacje.
Nie, nie planujemy.

Tyle anegdotki.
ganda sukcesu.

DZIELNICA.
„ZA.BITA DESKA.Ml"
'D Z 7 'P • ma swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą jest cisza, spokój i świeże powietl'Ze.

Cóż,

propa'"

A swoją drogą taki stok z
wyc i ągiem bardzo by si ę przydał. Ta dziel n ica aż si ę o
to
prosi. Tak mało tego w Łod zi

mamy, a w Malince tłok niesamowity.
Nie, nie ma w planach."
- Niektóre jednak instytucje
Z-ca naczelnika
dzielnicy
rejon
„zabity deskami" ro ..m- Łódź-Widzew Lucjan Pierzmieją
dosłownie i
jesteśmy
chała:
traktowani po macoszemu
- Wiadomo, że Stoki są „syskarży się Grażyna Walczak przewodnicząca

Samorządu

Osiedlowego.
- Na ten przyklad taksówki,
nie wiem jakim prawem i na
jakiej podstawie Stoki są w
drugiej strefie
taxi. Prżecież
tutaj jest bliżej niż na przykład
na Widzew-Wschód.
- Albo komunikacja
mieiska. Mamy dwa
tramwaje i
dwie linie
autobusowe. Ano,
malo. Gdyby jednak autobusy
jak i tramwaje jeździły punktualnie, byloby to do zniesienia.
Tymczasem
jeżdżq jak
chcą, bez żadnego rozkładu. W
godzinach tzw. szczytu
czeka
się nieraz pól godziny.„

Walczakowa do pracy na Widzew-Wschód jedzie rano około godzciny, jej mąż, który pracuje w „Obrońcach Pokoju" na
Przędzalnianą jedzie tak: najpierw
czeka
na 53: ładnych
parę minut, później przesiada
się na tramwaj przy Radiostacji, później jeszcze raz na tramwaj. Zajmuje mu to razem ponad J:l'Odzinę . Na.l~orzei jest ze
Stoków wyjechać, później jakoś ujdzie.
Tyle kłopoty komunikacyjne,
nie da się ukryć, najważniejsze
dla lokatorów.
Poza tym nie oświetlone ulice. Rzeczywiście, kiedy przyjechałem wieczorem
na Stoki,
pierwsze co
rzuciło mi się w
oczy to ciemne rejony. Podobno ąświetlenie jest jeszcze na
starych lampach i fachowcy od
światła przyjeżdżają tylko
co
' jak.iś czas ·zmieniać
żarówki.
Inni mówią. że na pewno tych
zarówek
brakuje . Fakt
jest
faktem - na Stokach jest c'emno. Kobiety
pracujące
na
drugą imianę
boją ~ię same
chodzić wieczorami. Często s ą
napady, wyrywają torebki. Cóż,
okazja czyni złodzieja.
Mieszkańcy
Stoków skarżą
~ię, że bez zgody Samorządu
zlikwidowano punkt pralnirzy
l skład opałowy .
Podobno są
tru.dności z dajazdem do tego
składu.

na Telefonicznej. Torowisko
jedno~zynowe, obok brukowana droga, z boku mały lasek i gospodarstwo prywatne - zagroda. Pytam kobietę niosącą wodę z hydrantu:
!.- Kochana pani, jak się tu·

Poc'!ohno

stoi szkoła. Siedemdziesi ąt metrów wyżej
od PI. Wolnosc1.
Wyżej niż Naczelnik.
Dz.iwna to dzielnica i Judzie
pewnie mniej problemów mają.
spokojniej żyją niż w metropolii. Jak ta kobieta z wiadrem
przy krańcówce.

- Tyle lat się dojeżdżało, a
teraz są trudności. My starsi
musimy taki kawal chodzić.
Coś nie tak zrobiono - tali się

babinka.
Owszem, trudno sobie wyobrazić Stoki bez ,składu opałowego. kiedy wtaj
wszyscy
węitlem opalają.

Antoni
Rył I sekretarz
POP na Stokach
widzi inne
niedopatrzenia wład~:
- Jest tutaj 5 bloków, k.t6re

mają wlasnq; kotlownię. Obok,
okolo 200 metr6w je$t żlobek i
kino. Apelowaliśmy, żeby podłączyć kino i żlobek do lokalnej kotlowni, bo częś6 kotlów
!toi bezużyteczna.
Kino, owszem, podlączono. Żlobka nie.
Dlaczego, ja sie pytam. Można
przecież za jednym zamachem
oorza6 WS7tJStko. Tle się koksu
zaoszczędzi?

NIE

B~DZIE

WIEKSZYCH
INWESTYCJI
mówi Andrzej Tomaszew~ki
- kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej UD Łódź · Widzew.
- Przewidujemy, co najwy·

~ej. budowę piekarni na· Telefnnicznej, ucieploumienie o.~ie
dla i ewentnalnie naprawę nawierzchni To wszystko.

Przytaczam
włarh:om
t„eść
notatki z Expres~u Tl. z 1976 r.
„Kolorowe Stoki" Napi~ano:
„Trwa
budowa · osiedlanie.i
°§wietlicy i innej vlac6wki TJ"'Z1J
tt7 SaneczkowP'i. no przeiel.'in
lokalu po
ila.wnum
k111.bie
„F1tchu". W dalsze? TJ<'rsnektuwie my~T.i si<' n roz~11nowie hazu Tekrearvinei· na pewno be(17fp no Sfokach ha~en i urzac1zi sie stnk nar<'irrr.~ki, but mnie 111111iet z mcłym
wyciqgi•"m „ ."

Takie

były

plany. Kierownik

pialnią Łodzi'.
Tam nię ma
żadnych fabryk, ludzie do miasta dojeżdżają. Dlatego też nie
możemy

wybudować

samoobsługowego,

ani baru

ani

ostatnich kilku lat
nogi dla służ
sprawa tzw.
remontów gruntownych. Coraz trudniej o wykonawcę, a jeśli nawet
takowy się
znajdzie,
nigdy nie wiadomo,
w jak im momencie porzuci rozpoczęte prace„
Ta k np . postąpiła Rzemieślnicza S!;>óldzielma
, Budow lana" w Łodzi z ul. Górniczej 30/36,
która r e mo n towała obiekt w Chełmach.
Przed nies pełna rokiem Wydział Zdrowia
i Opieki Społecznej podjął słu s zną decyzję prze•
ka zania budvnku Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych w Zgierzu-Chełmach dla potrzeb opieki. Zwykle od października do marca był on
praktycznie nie wykorzystywany, stał pusty,
niszczał. Po adaptacji, ko sztem zaledwie ośmiu
milionów złotych, zrobiono z niego dom• pomocy społe cznej. Dużo materiałów odzyskano stolarkę drzwiową ,
okienną ,
wykładziny w szystko to będzie s łużyć jeszcze wiele lat.
Przerobiono imtalację elektryczną. c.o„ blok
żyw i e nia, ur z ądzono wokół park.
Lecz Spół
dziel nia przeprowadzająca te prace we wrześ
niu ubiegłego roku zabrała ~woich pr acowników na inne budowy, między innymi do !irm
polonijnych. W Chełmach pozostawiono tylko
jednego robotnika i nic nie wskazuje na rychłe ukończenie remontu.
Plakaty reklamowe tejże Spółdzielni, rozwieszone wszędzie, gdzie się da, zachęcają zakłady,
osoby prywatne, obiecują solidne, szybkie i terminowe wykonywanie usług.
Czyżby łapano naiwnych?
- Mam pretensje - mówi dyrektor domu,
Feliks Milan - Zarząd Spólclzielni nie odpop r zysłowiową kulą u
by zdrowia stała się

wiada na żadne moje pisma, prośby. Os tatnio,
wiceprezes, pani Bergman, poinformowala mnie
w ro zmowie telefonicznej, że jak nam się nie
podoba, możemy zerwać umowę. Oni nic nie
muszą robić dro służby zdrowia, mają inne zlecenia, bardziej opłacalne!

składu

opalowego, ani Domu Kultury.
Nikt z tego nie będzie korzystał.
Fakt,
że na
Stokach
mieszkają emeryci, ale oni do
baru na obia.d
przecież nie

Wydaje mi się, że tak pojęte gospodarowanie
na własnym rozrachunku daleko kraju nie zaprowadzi. W budżetach podobnych instytuC"j1

pójdą.

Istotną

natomiast sprawą jest
brak oświetlenia. Jest co prawda sieć
oświetleniowa w
tej
dzielnicy,
ale
te
iarówki.
Prawda jest taka, tych żarówek
nie ma. W najbliższym czasie
postaramy się to załatwić. Tak
samo komunikacja, przewidujemy spotkani e z MPK, :!l'araz po

Na pełnym etacie w Chehnach pracują tylko
cztery pielęgniarki, łącznie z przełożoną, a powinno być co najmniej osiem. Przejściowo sytuację ratują pielęgniarki ze szpitala zgierskiego, zatrudnione na godzinach. ·
Personelu średniego w łódzkiej służbie zdrowia brakuje nie tylko w opiece. Krótkowzroczna POlityka Wydziału Zdrowia, który swego
czasu ograniczył nabór do ~zkół pielęgniarskich,
ba. nawet część etatów zwraC'ał do ministerstwa
jako zbędne - doprowadziła do krytycznego
stanu. Absolwentki liceów medycznych miały
ogromne kłopoty z zatrudnieniem, w efekcie
odeszły od zawodu do handlu, rzemiosła,
dziś na ich powrót liczyć nie można. Na młoda
kadry trzPb'ił będzie poczekać!
Skąpa liczba pielęgniarek jest między Innymi
przyczyną opóźnień w oddawaniu do użytku nowych obiektów. Tak np. było z pawilonem.
psvchiatrycznym w szpitalu pabianickim.
Tylko dla budowanego obecnie Centrum AM
potrzeba będzie około tysiąca pielęgniarek. Już
teraz należy myśleć przyszłościowo o zabezpieczeniu dostatecznej ilości personelu średniego
dla nowego szpitala pediatrycznego, którego
budowa, po wielkich perypetiach, ma '\\Teszcio
rozpocząć się w tym roku!
Problem kartek dla domów pomocy społeca
nej jest szczególnie uciążliwy. Reglamentacja
istnieje już dostatecznie długo i nic ni~ wskazuje na to, aby w najbliższym czasie została
zniesiona, dlatego trzeba się zająć rozwiąza
niem drażliwej sytuacji. Kartki są kością niezgody pomiędzy rodzinami podopiecznych a zakładami, przyczyną stałych stresów pracowników, ciągłych awantur. Otrzymuje je zakład,
wycina się mięso, masło, pozostałe artykuły mogą pensjonariusze realizować sami. Tam, gdzie
'ą chorzy leżący, zakupy załatwia pracownik
socjalny - oczywiście z wyjątkiem alkoholu,
a kawę tylko za zgodą lekarza.
Zofia Szwarcbach, pracownik socjalny Pat\stwowego Domu Pamocy Społecznej dla Doro•
słych w Zgierzu-Chełmach:

Grube tysiące i kartkowe premie dla „kukułek"

podwyżce.

Najgorzej na Stokach
jest
jednak z kulturą, której prawdę mówiąc, po prostu nie ma.
Jest co prawda jedno kino, ale
nic poza tym. Kiedyś na Nowotki była, zbudowana zresztą
przez samych lokatorów, . świet- ·
lica osiedlowa. Dzisiaj nie ma, .
po prostu rozebrano.
Je.st jeszcze taka mała świet
liczka na osiedlu, ale tam czasami tylko
młodzi grają
w
ping-ponga. Tak samo stadion
- nic się tam nie dzieje.
Były projekty,
żeby z kina
zrobić
spory
Dom Kultury,
skończyło się
na planach, za

EDWA.RO BRYL
- Jesteśmy ciągle napastowani przez dzieci
pensjonariuszy, dalszych krewnych. Wszyscy
przychodzą po kartki, nawet żądają
gotowych
produktów Przed świętami zgłosi! się pan Edward Ada.mczyk, zamieszkały w Zgierzu, u.1.
Witkacego, bl. 53. Zlożyl zapotrzebowanie na
dwie butelki szampana, szynkę, slodycze. papierosy. Oczywiście, nic nie otrzymał. Wyzwal
nas bardzo ordynarnie. krzyczal, że okradamy
chorych, żywimy swoje rodz.iny ich kosztem,
etc. Na koniec odebrał własnej matce kilogram
cukru. który otrzymała z magazynu.
Ponieważ zorientowal się, że kartek n i e bę
dzie otn:ymywać, przestał staruszkę ndwied"aĆ.
Pr::ed u.mieszczeniem jej w zaklad::ie ::upel111p
się nią nie interesował. Podobnych sytuacji 1ia
co d:::ień vr::e:?ywamu zna.c<:nie więcej.

duże ponoć nakłady.

Współczuję
młodzieży.
Do
centrum daleko, na miejscu nic
nie ma, co robić wieczorem?
Zenon Witczak - z-ca inspektora Wydziału
Oświaty i
Kultury UD:

Kwestię
zamkniętej

-

To prawda, kultura
jest
„bialą plamą" na
Stokach. Nic nie będziemy, niestety, budować.
Jeżeli cho(lzi o
czas wolny - to młodzież ma
możliwość ucze~tniczenia w imprezach organizowanych przez
naszą

szkolę.

starsza młodzież,
znaczy, nie ma żad
nych możliwości. Tylko, czy oni
są w ogóle kulturą zainteresowani. Nikt
nie przychocjzi z
żadnymi propozycjami...
Wtrąca naczelnik Pierzchała:
No, fakt -

pracująca

- Ja nadal się upieram przy
tej „sypialni miasta". Nie możemy na Stokach wybudowa6
wszystkiego. Trzeba się liczyć z
realiami i możliwościami. Stoki
to nie caly Widzew - takie
same problemy są tutaj w cent1'urn dzielnicy Nie ukrywam,
że jest to ważni ejsze. W tym
stwierdzeniu, że Stoki są dzielnicą marginesową coś jest. Nie
znaczy to wcale, że Stoki nas
wcale nie interesują. Ale, cóż
, by powiedzieli mieszkańcy, na
ten przykład Widzewa-Wschodu, gdybyśmy na Stokach postawili olbrzvmi Dom Kultury
czy inną placówkę. Jak pan są
dzi. byloby to sprawiedliwie?
Niezupełnie się zgadzam
„ sypialnią miasta". To. że

z

tą

na
Stokach nie ma przemysłu o
niczym
jeszcze nie świadczy.
Rozmawiałem ze starszymi ludźmi, którzy nie byli już w
mieście
od kilku lat. Jeszcze
trochę i zapomną , że żyją w
dzielnicy
Łodzi.
Wiadomo
również. że młodzi ze Stoków
odchodzą. Za kilka. może kilkanaście lat Stoki będą dzielnicą ludzi starszycp . p rzebywają
cych w swojej niejako osadzie,
caly czas.
I co? Nic im nie będzie potrzeba z wyjątkiem
sklepów,
pralni i czegoś tam jeszcze?
A

mieszkańcy Łodz i ?.apomną

o Stokach. Gdyby jednak zainwestować w bazę rekreacvi n ą
- to i frajda
dla amatorów
sportów zimowych.
Ale ciszy nie będzie -

powiedział
ła.

jak
naczelnik Pierzcha-

Może to i pr aw da.
Wśród przyplyw u

już dziś nie ma m1eJ sca na intere społeczny.
Co będzie za kilka lat? Czy znajdą się chętni
do remontowania czegokolwiek?
Łódzki Szpital im. Babii1skiego od kilku lat
szuka bezskutecznie wykonawcy przebudoivy
przepompowni ścieków. Katastrofa grozi w każ
dej chwili. Zagrożone jest pobliskie osiedle,
dom pomocy społecznej dla dzieci przy ul. Spadkowej.
W Ozorkowie blisko dwa Jata niszczał obiekt
Panstwowego Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych. Pensjonariuszy na czas
remontu z
trudem porozmieszczano w innych placówkach,
problemy z tym były ogromne, miejsc przecież
brakuje! Po długich pertraktacjach, namowach,
prośbach Ozorkowskie Przed s iębiorstwo Budowlane podjęło s ię
wreszcie przeprowadzen ia
remontu. W obecnych warunkach jest to dla
wyk.pnawców gest prawie filantropijny, praca
żmudna, cza s ochłonna, zysk mały.
Trzeba by tę kwestię uregulować. Remonty
gruntowne ktoś musft robić. Na marnotrawstwo
nas nie stać. Absurdem jest budować wszystko
od podstaw, tylko dlatego. że firma na tym lepiej zarobi. Interes społeczny powinien się liczyć przede' wszystkim!
Przydałby się jakiś „rozdzielnik
remontów",
które poszczególne instytucje wykonywałyby na
za sadzi!" przydziału!
Do Domu Pomocy Społecznej w ZgierzuChełmach pierwszych pensjonariuszy wprowadzono już we wrześniu 1982 roku. Jest ich
trzydziestu. choć obiekt zaplanowano na ~ze~ć
dzie s iąt miej sc. Niestety. nie może on ruszyć
pełną parą. Przeszkodą jest brak budynku gospodarczego. gdzie pomieściłyby się magazyny,
warsztaty, szwalnia, pokój ~ocjalny dla obsługi.
Teraz wszystko pracuje w salach przeznaczonych na użytek podopiecznych. Np. pokój fizykoterapii oddano na kuchenny magazyn podręczny„.

Wprowadzenie ograniczeń inwestycyjnych byni t>wątpliwie
słusznym
posunięciem .
Nie
mo żn a jednak w każdej sytuacji podchodzić do
tego za kazu z całą bezwzględnością Budowa
zaplecza gospodarczego dla istniejącego już zakładu to konieczność. Myślę. że decyzję o jej
rozpoczęciu trzeba podjąć natychmiast. Na łóż
ka czekają chorzy!
ło

fe r m ent u i ąrvch

Stoki, echo

Foto: M. Zajdler

Sródm i e śc i a„.

pól

•

reglamentacji dla zakładów opieki
trzeba generalnie rozwiązać. Odpowiednie przydziały potrzebnych produktów powinny być zapewnione zgodnie z listą podopiecznych indywidualne karty zaopatrzenia s ą tu
zbędne .. W istniejącej sytuacji są nimi premiowane rodziny. któ re f)rzecież pozbyły się swoich
bliskich, składając całkowitą troskę o ich los
na barki państwa.
Pierwszą w kraju próbę rozwikłania tej sprawy podjąl prezydent Łodzi Józef Niewia domski. Opieka zamknięta będzie otrzymywać
1vszystkie reglamentowane towary zgodnie z zapotrzebowaniem Jest to na razie eksperyment,
trzeba przyznać, że bardzo odważny.
Sygnały o trudnościach
wynikłych z reglamentacji w opiece Ministerstwo Zdrowia otrzymywało już od dawna. nie zrobiono nic w kierunku unormowania sytuacji...
Łupem przedsiębiorczych krewnych stają się
także tzw. końcówki rent wynoszące obecnie
nierzadko powyżej pięciu tysięcy złotych. Naj wyższa opłata za utrzymanie w domach opieki
to tylko J 600 zł. Swiadczenia emerytalne W7-TO sly. doszły rekompensaty - reszta pieni ędzy po
odtrąceniu kwoty za utrzymanie różnymi kolejami losu wędruje do kieszeni rodzin.
Faktyczny koszt jednego miejsca w tych do mach waha się obecnie w granicach sześciu
-siedmiu tysięcy. Pieniędzy na pomoc społeczną
nie jest za wiele. podarowywanie ich rodzinom
pensjonariuszy, to absurd zupełny. Ludzie. których materialne warunki pozwalają na to, winni w znacznie większej mierze partycypować w
kosztach własnego utrzymania. Rozważyć tę
kwestię w trybie pilnym musi Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej!

- Każda placówka tego typu ma swoja atmosferę mówi pielęgniarka dyplomowana
z Domu Pomocy Społecznej w Chełmach, Bożena Kubera - i nawet gdyby była ona na1lepsza, najmilsza. nie zastąpi rodziny. W clnvili
przybycia do nas chorzy narzekają na dzieci,
blwkzch, ale już po dwóch, trzech tygodniach
rodzina Jest najwspanials::a, ńic złego nie moż
na na nią powied zieć.
Bywają i tacy, któr;:y nie potrafią się zupeł
nie dostosować do życia w nowych warunkach.
Kończy się to bardzo srn11tnie, czężkq chorobą ,
przedwczesną śmiercią C z ęsto podopieczni wyobrażajq sobie, iż trafili do
szpitala, < os t aną
WJ/leczeni. aby w ko1icu powrócić do .~wo ic h
domów Przed nami wylewajq żale. że ich ro dziny nie odwiedzają. Z dni a na dzień c zują s z ę
gorzej, tęsknią„.

Dom w Chełmach sprawia wrażenie pt>nsjonatu, małe, przytulne salki, dokoła las. Starzy
ludzie znaleźli tu ostatnią przystań. dobrą opiekę Mimo wszelkich aspektów natury moralnej,
psychicznej - bo w większości są tu bardzo
nie<:zczęśliwi. wręcz czują się
odizolowani nie jest to dla nich wyjście złe, przeciwnie,
optymalne dobro. jakie mogło ich spotkać w zapomnieniu, nierzadko skrajnej nędzy, w której żyli.
'

•
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mówi się
ostatnio sporo. , To,
co się w tych roz·
mowach . powtarza
to stwierdzenie, że jest jej w
Polsce wciąż mało.
- Obserwuję rynek zarówno jako czytelnik, jak i wydawca. Sledzę również z uwagą
te dyskusje i podzie1am pogląd,
że książki dobrej i potrzebnej
w księgarniach trzeba uporczywie szukać.
Główną przyczynę niedostatku na rynku książkowym upatruję w wieloletnich zaniedbaniach. Sygnały o tym, że z
książką działo się źle, odnotolat
kilka
już
wywaliśmy
wcześniej. Dla przykładu POP
PZPR przy Oddziale Warszawskim ZLP opracowało jeszcze
przed VIII Zjazdem PZPR dramatyczny memoriał w tej kwestii. Alarmujące sygnały do
·wladz szly także od wydawców: 'A. Wasilewskiego, S. Bę
benka, A. ·Kurza. Stąd trudno
usprawiedliwienie
dziś znaleźć
dla tych zaniedbań, które wynikały. m. in. jako skutek określonej koncepcji, w. której preferowano przede wszystkim telewizję. Książka była sytuowana na dalszym planie, jako dobro o charakterze prawie elitarnym.
- A co I na Ile się dziś ju:i
książce

zmieniło?

- Na szczęście Sl><Jleczeństwo
nie zaakceptowało tej błędnej
koncepcji. Nie notujemy „odWprost
książki.
~Totu" od
książki
przeciwnie. Mimo że
dziś są relatywnie drogie, trudno dostępne, to jednak zainteresowanie. nimi nie maleje.
- A co się czyni, aby Jpeł
popyt
nlć ten niezaspokojony
na książkęT
- Myślę, że to co jut zrobiono upoważnia do racjonalnego optymizmu. Do tego typu
powołanie
zaliczyłbym
Rady do Spraw Książki przy
premierze. Dobrze, że Rada ta
powstała, bowiem Ministerstwo
działań

Kultury i Sztuki samo problemu llrzyszłości książki w Polsce nie rozwikła. Potrzebna jest
koordynacja wysiłku kilku res-ortów i mobilizacja społeczna.
Z działań 'dorafoych wspomnieć należy or dokonanym w ostatnim okresie 25-procentowym
wzroście produkcji ksi.ążkoweJ.
Jest to w porównaniu do lat
ostatnich poważny skok iloprawdy
część
ściowy. Druga
wygląda tak. że jest to w zai;adzie powrót do sytuacji, do
poziomu, który kiedyś już w
protlukcji książkowej mieliś
my.· Poza tym ów skok dokonał się głównie poprzez wzrost
nakładów książek kosztem ilości tytułów.

Cz:v to źle?
Dobrze, że chociaż osiągco osiągnęliśmy,
nęliśmy to,
a 1c czytelnik czeka także na
nowe książki, na szeroką ofertę . Ale mimo tego zastrzeżenia
tructno bvloby decyzję o wzro~cie nrodukcji książkowej nie
i znaczącą.
ważną
uznać za
Przv okazji je.i realizacji okazało się, że jednak moi.na pro-

dukcję

książkową

traktować

się wolepsza niż dotąd atmosfera Ufam, że ona się utrzvma. że będzie zjawiskiem
poważnie.

Wytworzyła

kół książki

trwałvm.

' - A .iaki ,jest udział w realizacji tl'go „skoku" wydawnictw? Jaka .iest sytual'ja w
wyrlawnktwach dziś i co przewidu li' się na najbliższą przyszłość?

- Krajowa Agencja Wydawnicza, a więc firma, którą reprezentuję nie jest klasycznym
wydawnictwem. Jest agencją o
zakresie działcrlności o wiele
szerszym niż tradvcyjne wydawnictwa. Centraia warszawska i 10 oddziałów KA W daje
w skali kraju 15 proc. produkcji ksiażkowej.
stosunkowo
wszedł
KA W
późno na rynek czytelniczy, a
w tej branży trudno zdobyć renome. na która składają się
przede wszystkim książki, ale
i kadra. krąg· autorów i współ
dorobek
Ten
pracowników.
KA W budowała w oparciu o
rzec by można najniższe pię
tro piramidy instytucji wydawniczej, a więc książkami z zaliteratury ~pularnej.
krC'sU
Byt więc KA W swoistym pomostem do literaturv. do sztuki najwyż.<;zego lotu biorąc na
siebie zadanie edukacvjne i popularyzatorskie, próhując zyskać w pierwszym rzędzie tego
czytelnika, który po ksiażkę
sięga rzadko, okazjonalnie. Takie by.ły początki.
obowiązkiem
Statutowym
KA W bvlo szybkie reagowanie
na bieżące zjawiska społeczne
i polityczne. Stąd dział książ
ki z zakresu literatury społecz
no-politycznej zajmował tradycyjnie ważne miejsce w naszej
edytorskiej. Prodziałalności
dukcja plakatu. folderów, kalendarzy, przewodników, pocztówek, fotokronik, to też była
nasza domena. Do tei:io trzeba
jr.szcze dodać płyty i kasety
„TonpTessu", który jest naszą
filią.

Czy w tym względzie za·
zmianyf
czytel- Potrzeby rynku
dotychczasowy
niczego, nasz
dorobek i aktualne możliwości
głównie w nazachęciły nas,
szym Oddziale do robienia tego, co dotąd bylo domeną tradycyjnych i uznanych \V tym
wydawnioficyn
względzie
czych. Reprezentuję pogląd, że
nie zaszkodzi nikomu, a rynek
może odnieść tylko korzyść, jeśli odejdziemy od dotychczasowych praktyk „specjalizacji",
czy wrę.cz monopolu wydawniczego. Te obszary dotąd „nie
nasze", które chcemy penetroczasie to
wać w najbliższym
literatura młodzieżowa, dziecięca i współczesna.
-

1zły' Jakieś

Rozumiem więc, ie klasypozostawiacie daw.nym, tradycyjnym monopolistom.
podobnie i
- Klasyka, a
przekłady literatury zachodniej
wpływów trależy w orbicie
dycyjnych wydawnictw, które
się w tym niejako wyspecjaliw przypadku zazowały. A
chodnich przekładów jest to
także sprawa posiadania środ
ków dewizowych. Myślę, że klasykę i przekłady powininy druwydawnictwa, które
kować te
to potrafią, posiadają niezbęd
Z
ną ku temu kadrę i środki.
drugiej strony zastanawiam się
czy w sytuacji głodu książki
nie byłoby rozwiązaniem pradrukowanie części
widłowym
klasyki w szacie edytorskiej
skromniejszej niż dotąd, ale za
to w :i:aluesie, który zaspokoiłby zapotrzebowanie.
Jeśli KAW wchodzi dziś dość
energicznie, a niektórzy nawet
agresywnie na tzw.
sądzą, te
-

kę

KAW-u. Gdzie nalefy upatry'
wać jej źródeł?
- To przede wszystkim sprawa naszych ambicji i możli
wości i jak już wspomniałem
potrzeb rynku czytelniczego.
iż
Trzeba także powiedzieć,
naszą aktualną aktywność należy oceniać w kontekście tego, iż nasz pułap startu był
relatywnie niski. Jesteśmy dziś
konkurencją w stosunku do innych wydawnictw dzięki szybkiemu procesowi wydawniczemu. Nie mamy teczek które zapo 3-4
legałyby nasze pólki
lata, jak jest w innych oficynach. Nie zdążyliśmy jeszcze
obrosnąć w ' tzw. poślizgi. To są
nasze atuty. Poza tym, nie da
się ukryć, że osobiście sprawy
mnie najważ
książki są dla
niejsze.
- A jak.ie rokowania najbliższe?

naszą ofertę

wyw znacznym
stopniu sami autorzy. Pragniemy, aby w najbliższych latach
plan wydawniczy tworzony był
wspólnie. przy zachowaniu nieinicjatywy
prawa
zbędnego
wydawniczej samego Oddziału.
Pragniemy mieć na ten plan
wydawniczy (w sensie merytorycznym i artystycznym) · jak
największy wplyw. Na to czy utrzymamy dotychczasowe tempo, czy też nie „zatkamy" się
jak inne wydawnicnva mają
niebagatelny wpływ ci, którzy
nas drukują. Na dziś mamy
zapewnienia naszego głównego
partnera, Łódzkich Zakładów
Prasowych, że drukarze będą
wspierać nasze wysiłki.
- To na razie było o lloAcl
I szybkości produkcji wydawniczej. Ale pneciet to mo!e
-

Obecnie

dawniczą

tworzą

alizmu" redagowanego przez
naukowców i literatów jest juz
gotowy.
To prawda, że startujemy w
momencie trudnym, kryzysowym, ale nie możemy pozwoluksus czekania
lić sobie na
na lepsze czasy. Trzeba dziapomimo tych nie
łać nawet
zawsze sprzyjających tego typu inicjatywie warunków. „Realizm" to nasza najnowsża próba propozycji intelektualnej o
znacznie węższym niż literatura popularna kręgu odbiorców, ale propozycja ze społecz
nego punktu widzenia potrzebna, oczekiwaina.
Zgodnie z podtytułem „Reakultura-nauka-społe
lizmu":
w jego kolejpych
czeństwo,
numerach zamierzamy drukopublicystykę,
eseist y kę,
wać
literaturę faktu oraz w formie
popularnej artykuły o rzetelfachowości,
nym podkładzie
przedmiotu z dzieznajomości
dziny kultury, nauki i nurtują
cych nas zjawisk społecznych.
„Realizm" redagować będzie
naukowców i
zespół łódzkich
koletwórców, społecznemu

gium energicznie przewodniczy
prof. dr Stefania Dziecięlska
-Machnikowska. Do współpracy
zaprosiliśmy także autorów spoza Łodzi. Pragniemy, aby znaczna część nakładu tego periodyku skierowana została do bibliotek w całym kraju. Bierzemy na siebie nawet rolę dystrybutora, czego wydawcy dotąd nie praktykowali.
- A druga s nowych Inicjatyw?.„
- Jeśli wiceprezydent Zbigniew Polit · dotrzyma słowa
wkrótce uruchomimy przy ulicy Piotrkowskiej salon wydaw-

Nie możemy sobie pozwolić
na luksus czekania na lepsze czasy
Rozmowa z redaktorem nacielnym Oddziału
K11jowę) Agencfl Wydawniciel w todii JERZYM WAWRZAKIEM
raczej w
pola niczyje, albo
dziedziny nie do końca przez
wykorzystywane,
potentatów
dotychczasowe „zaszułamiąc
flad~owanie", to zachęciła nas
rynku
do tego sytuacja na
księgarskim, potrzeby czytelnicze i . nasze aktualne możliwo
chcieli
więc
ści. Będziemy
wydawać te książki, na które
jest autentyczne zapotrzebowanie, których w księgarniach
brakuje, ale przede wszystkim
dziemłodzieżową,
literaturę
cięcą, literaturę faktu, współ
czesną i, jak dotąd. polityczi:ą
Dzięki pewnemu przeprofilowaniu naszej działalności liczymy, że \V roku 1983 uda
nam się w porównaniu do ro~-krotny
uzyskać
1982
ku
wzrost ilości t.vtulów książ.ek.
znaleźliśmy się w
- I tak
toku nasze.i rozmowy na gruncie łódzkim, a więc w realiach,
kt6re stanowią, o warunkach
i kierunkach działalności Wa- '
szego Oddziału.
- Jeszcze jako prezes Oddopominałem się
działu ZLP
kiedyś o to. aby Wydawnictwo
Lódzkie mogło wydawać rocznie około 100 tytułów. Dziś
wówczas z
widzę, że bylo to
mojej strony żądanie nie do
zrealizowania. Chociaż w dalszym ciągu uważam, iż łódzkie
środowisko literackie i naukowe byłoby w stanie sprostać
takim zamierzeniom. Stąd mynie wystarczyć na to, aby wylata tamślę, że za dwa, trzy
grać konkurencję z wydawnic·
ten postulat stanie się faktem.
twami tradycyjnymi?
Do czego wydatnie może i powinna się przyczynić produkcja
- To nie tak. Trzeba znać
wydawnicza KA W. Nie musimy
swoje m1eisce i cenie je, ale
Wydawnictwa Lódzbyć dla
o tym, aby nasze
myślimy
Może i
kiego konkurencyjni.
książki były bardziej atrakcyjpowinna to bvć tylko przyjane pod względem edytorskim.
cielska rywalizacja, pożyteczna
Zamierzamy za kilka lat wydla czytelników. Poza tym Wywybraną kladawać albumy,
KA W
Łódzkie i
dawnictwo
języka rosykę i przekłady z
mogą być na gruncie łódzkim
.
syjskiego.
Qficynami komplementarnvmi.
Czynimy także wszystko, aby
- Czy dla.tei:-o. te skazani
nasze książki były relatywnie
jesteście na szyld wydawnictw
tanie. Nie powinny być drogiregionaln:vrh?
mi przede wszystkim książki
- Nie <> to w zasadzie chodla dzieci i młodzieży.
dzi. Chociaż z · drugiej strony
- Mówiliśmy dotąd o książ
należy snvierdzić, iż niezależ
ce, ale jak wiem oprócz wynie od naszego stosunku do teinicjatyw KA W
mienionych
go zjawiska regionalizm iest
może odnotować już pewne zufaktem Z tym faktem, ze świa
pełnie nowe zamierzenia. Może
domością jego istnienia będzie
o nich choć w kilku słowach.
my Jeszcze musieli sporo czasu
tego jest
żyć. Konsekwencją
- Wspomnę o dwu nowych
m. in. to.· że autorowi łódzkie naszych
Od
inicjatywach.
mu dobić się do wydawnictw kwietnia
wyplanujemy
centralnych. a więc warszawwydawniserię
dawać nową
skich ;est dość trudno. Jest on
czą, periodyk o cyklu kwartal.,skazany" . głównie na
więc
nym pod tytulem „Realizm".
wydawnictwami
współpracę z
Od dawna obserwowaliśmy
w swoim regionie. Nas wydaww Łodzi próby stworzenia peców ów regionalizm aż tak
riodyku o charakterze naukomocno nie obliguje, nie deterwo-artystycznym, którego łamy
minuje naszych planów. Może
integrowałyby środowisko naumy i sięgamy po autorów spokowców, humanistów i twórza n«sze~o regionu.
~ów. Wychodzimy tej społecz
- Wróćmy może ,jeszcze na
nej potrzebie i inicjatywie nado zauważalne.i w .ochwilę
przeciw. Pierwszy numer „Restatnim okresie wzmożone.i akniczy KA W. Chcemy tam pretywności wydawniczej łódzkiego
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wisk kulturalnych i twórczych
Łodzi jest odmienna niż w ś~
dowisku warszawskim. Jest po
prostu lepsza. Choć nękają nas ,
podobne wątpliwości, rozterki
i kłopoty, to jednak łódzkie
choć pośrodowisko literatów
dzielone, nie jest tak rozbite
jak warszawskie. ~odobnie jest
w Katowicach, Poznanill czy
Wrocławiu Tymczasem tzw. opinia społeczna buduje sobie
politycznej w
osąd o sytuacji
na
literackim
środowisku
podstawie tego, co dociera ze
stolicy. Faktem jest także, że
wpływ prowincji czyli ·o ddziałów na to, co dzieje się w zawieszonym Związku jest minimalny. Władze zawieszonego
ZLP wywodzą się głównie z ośrodka stołecznego, co negatywnie odbija się na wychodzeniu
z aktualnego impasu. Ale w
tym miejscu chciałbym podkrekryzys
ślić, iż istniejący dziś
jest
życia literackiego to nie
kryzys literatury. Nie obserobjawów
tytułu
wuję z tego
„zapaści twórczej". W naszym
prześrodowisku jest wprost
ciwnie.
Jak większość pisarzy w Polsce życzyłbym sobie, aby wła·
dze zawieszonego ZLP doszły
jak najszybciej do kompromisu z władzami politycznymi
kraju.
- Tymczasem mimo kilkakrotnych rozmów sprawa się
przeciąga. Kto to są cl, którzy
nie chcą porozumienia, unormowania sytuacji w zawieszonym ZLP?
- Są to ci sami, którym się
marzy, aby ZLP przekształcić
w swoisty bastion opozycji czy
antypa1'lstwowej.
działalności
Czy to nie absurd, że l,l:omunista miałby być w tym samym związku co pan Najder,
dyrektor „Wolnej Europy"?
- Ale mówi się teł często I
głośno, aby ZLP zachował tradyc,je pluralizmu :i; okresu J.
Iwaszkiewicza.
- Myślę, że wszyscy jesteś
my za pluralizmem rozumianym jako współistnienie w ramach związku wielu orientacji, pj:>glądów i postaw. Warumuszą one
nek jest jeden mieścić się w ramach prawneporządku
politycznego
go i
naszego kraju. Jeśli wołamy o
pa11stwowy mecenat nad liteliteraturze
raturą, bo jest· on
niezbędny, to nie możemy rów-

Kronika
kulturalna
W Kutnie powstaje muzeum.
Pierwsza wystawa, . otwarta
przed kilkoma dniami nosi
nazwę „Nabytki Muzeum".
Pokazano na niej eksponaty,
zgromadzone przez tę nową
placówkę przez rok, który
upłynął od jej powo~nia.
Wśród zbiorów najciekawsze
są wyroby rzemiosła
ai'tystycznego: meble,
srebra, porcelana, pochodzące
z zakupów i darów.
W przyszłości te wyroby
' stanowić

będą

wyposażenie

wnętn:
mieszczańskich.
Zebrano również
interesującą· kolekcję

ekspozycji

grati'ki
i akwareli oraz pewną ilość
eksponatów historycznych. Są
to w większości archiwalia
dotyczące dziejów miasta
i dawnego powiatu
kutnowskiego.
Na półkach księgarskich
ukazała się nakładem
„Interpressu" wartościowa

publikacja pt. „Żydzi polscy.
Dzieje i kultura", autorstwa
Mariana Fuksa,
Zygmunta Hoffmana,
.Maurycego Horna
I J.erzego Tomaszewskiego.
Bogatą

stronę

tekstową

uzupełnia równie bogata
część ilustracyjna, zajmująca
prawie połowę tomu.

Pozycja ukazała się w pięknej
szacie edytorskiej (drukowana
w' Jugosławii). Mimo
,!;tosunkowo wysokiej ceny
(1080 zł) czterdziestotysięcz:ne
wydanie rozeszło się
błyskawicznie. Warto
pomyśleć o wznowieniu.„

W listopadzie , br.
się w Łodzi
ogólnopolski konkurs
pianistyczny im. Karola
Szymanowskiego.
państwo
nocześnie założyć, że
Organizatorem konkursu
ma pozcstać bez żadneg9 realjest Łódzkie Towarzystwo
nego wpływu na rozdział środ
Muzyczne im. Karola
ków, a związek miałby pozo- · Szymanowskiego, imprezie
stawać P<JZa ramami państwo
patronują Ministerstwo
wej polit:... ki kult\,lralne.t.
Kultury i Sztuki, Wydział
- A czy nie istnieje nieK·ultury i Sztuki UM Łodzi
bczpiieczeństwo ponownego pooraz Federacja Stowarzysze1'1
jawienia się „literatury dworKulturalnych Województwa
mesię
podchlebiającej
skiej",
Miejskiego Łódzkiego. W
cenasowi?
konkursie mogą wziąć udział
- Musimy sobie w pełni upianiści polscy oraz
sięgają graświadomić dokąd
nice wolności twórczej i plu- obcokrajowcy studiujący
,„ 'Polsce, którzy nie przekroczą
ralizmu. Ale musimy także wy30 lat w dniu roziwczę~ia
bić raz na zawsze z. głowy hakonkursu (11.XI 83.).
sła i ciągoty niektórych urzęd
'Pierwsza nagroda - 50 tys.
ników do sztucznej jednomyśl
złotych.
zawsze w przeności, która
Zgłoszenia do konkursu
do ograniszłości prowadziła
należy dokonać do dnia
czania szansy twórców inaczej
15 czerwca br. SekrP.tariat
czy krytycznie myślących. LiteKonkursu ma siedzibę
wobec
bezkrytvczna
ratura
rzeczywistości, i to tak złożonej . w Łódz.kim Towarzystwie
Muzycznym im. Karola
jak nasza, to literatura bezSzyma1vnvskie!!o !l0-4?.2 Łódź,
czytelnik odwartościowa. Tę
Piotrkowska 65, tel. 232-03,'
rzuci.
31fi-27 Bliższych
Myślę, że władze mają świa
informacji zasię1mąć można
uda się
domość faktu, że nie
pod tym adre<em.
i nie trzeba próbować wprzę
gać literaturę, sztukę do działań slużebnych wobec taktyczZakończył się 33 Festiwal
nych, doraźnych zadań propaPiosenki w San Remo.
gandowych. Ale równocześnie
Zwycięzczyniami zostały
trzeba wyznaczyć jasno i jedtrzy piosenkarki wytypowane
tolerancji,
granice
znacznie
Foto: M. Zaj(Uer
przez sędziów, wybranych
pluralizmu i swobody twórspośród publiczności. Warto
czej.
prosprzedawać
zentować i
podkreślić·, że wer'dykt sędziów
przestrzeganiu
w
Pomocną
dukcję „całego" KA W-u z porozminął się z typowaniami
minięciem dystrybu.cji central-· tak ustalonych reguł gry pozawodowych krytyków.
winna być ustawa o <;enzurze,
nej, co oznacza, że wszystkie
I miej~ce zajęła debiutantka
która mam nadzieję zacznie w
nasze pozycje będą przez saTiziana Rivale za wykonanie
tylko
jak
funkcjonować
pełni
lon trafiały do łódzkiego czypiosenki ,.Sara quel che cara"
polityczne
zaistnieją ku temu
telnika znacznie szybciej. Po(Co będzie to będzie).
warunki.
przez salon mamy szansę dać
- Jakiej więc naletałoby się
,
na łódzki rynek czytelniczy dospodziewać dec:vzji w sprawie
datkowo rocznie książek za oNietypowy kabaret działa we
przyszłości ZLP?
koło . 20 mln złotych.
kabaret
Wrocławiu j es z- • iluzjonistów „W:rokabil".
- Myślę, że dzisiaj
Sklep firmowy to także szan~
cz e każde rozwiązanie jest Szefem tej oryginalnej
sa uzyskania bliższego, barmożliwe. A było tych propozyplacówki kulturalnej jest
dziej bezpośredniego i trwałe
cji ze strony władz już kilka.
senior polskich magów
go kontaktu z czytelnikiem,
może być celem dla nikogo
Nie
Ludwik Wytysiński
to szansa rzetelnego rozpoznarozbicie ZLP, zaprzepaszczenie
Wrokabil ma już za sobą
wania potrzeb rynku. We włas
11
jejego historycznego dorobku,
71 spektakli, z czego aż 51
nej placówce będziemy mogli
go pięknych tradycji. Za cza-'
bezpłatnych. Występował
wykorzystać nowe formy prosów prezesury J. Iwaszkiewicza
w szpitalach, domach
pagandy książki, otworzyć eksdziałalność ZLP bycodzienna
dzieck::, ~mach OJc>i~l
grafiki książ
pozycję plakatu,
ła dowodem na to, że szanując
społecznej, a więc wszędzie
kowej, uruchomić stoisko płyt
wewnątrzzwiązkowy
pluralizm
tam, gdzie uśmiech jest ·
i kaset itd., a także organizoi
się
porozumiewać
mo:ż;na
szczególnie potrzebny
wać spotkania autorów z czyTo
władzą.
współpracować z
dorosłym i dzieciom.
telnikami.
fakt, że ludzi tego pokroju co
Wrocławscy iluzjoniści myfirmę
- Myślę, że jak na
J . Iwaszkiewicz, Z. Załuski
ślą o założeniu teatru iluzji
szersze
na
się
przebijającą
bardzo w ZLP brakuje. Sytui przygotowują inauguracyjny
wody, mającą ambicję rywaliacja polityczna też jest inna,
. „
zacji z tradycyjnymi wydawo wiele bardziej niż kiedykol- ' spektakl pt. „Pan
Twardowski we Wrocławm .
nictwami, to sporo. Wypada
wiek przedtem skomplikowana.
Latem 'będzie prezentowany
tylko życzyć powodzenia..•
Mimo to jednak wierzę, że uw amfiteatrze zamku
korzystaChciałbym jeszcze
da się aktualny impas życia lirozmowy pojąc z okazji tej
terackiego przełamać z pożyt w Leśnicy.
kiem przede wszystkim dla s·aprosić ·o kilka własnych reflekmej twórczości.
s.ii na temat społecznie dziś
głośn:v i drażliwy, myślę o syRozmawiał:
tuacji w środowisku twórców,
głównie literatów.
KAROL JOZEF
- Mówiąc lapidarnie trzeba
•
STRYJSKI
stwierdzić, iż .sytuacja środoodbędzie

ODGŁOSY

•

7

brak tak wszyscy

narzekają!), wzlę-

„
• ła w nim bowiem udział równi<!ż:
D'n k onrz:en
ie delegacja polska pod przewodni.
ze stron"''
I ctwem_
rektora uniwersytetu.
kraJkowsk1ego, Pawła Włodkowica, a11tora cenionych rozpraw,

kryty1rnją

ey~h twiecką władzę papieża i potępiających nawracanie pogan
mieczem. Zarówno duchowni, jak i świeccy delegaci Polski (m.

In. Zawisza Czarny) występowali w obronie „heretyka" Jana Husa, spłacając _husytom dług wdzięczności za ich zbrojny udział
pod Grunwaldem, co na nic się nie zdało, ponieważ Husa podstępnie uwięziono (pomimo glejtu gwarantującego
mu bezpieczeńsitwo) i ska:z.any został na stos. Nasi delegaci odpierali takie
podnoszone tu i ówdzie zarzuty wobec Jagiełły o „sprzyjar.ie
poganom".
Tyle i at tyle - o soborowym meritum, gwoli uprzyt:im•1le11la różnorodnych i złożonych aspektów dyskursu o tolerancJi,
do którego pobudza zawsze premiera „Żydówki". W odniesieniu
do l«inyeh oper nie czyni aJ.ę tego :zlbyt czę.sito, co ~wiiadczy o tym,
te ta właśnie opera swoJą pozycję i powodzenie zawdzięcza w
wy:ątkowyrn stopniu treści scenicznej. Czy to znaczy, ie
jej
wartości muzyczne nie mają żadnej zasługi w niebywałych ~uk
ce11ach. odnoszonych w przeszłoścl1
Nle mnie wypowiadać o tym autorytatywne sądy, . pnmewa±
jednak od początku w grodowisku fachowych krytyków istniały
i do dzH się utrzymują rozbieżne opinie, ośmielam się dorzucić
do nich swoje odczucia. Otót wydaje mi się, że libretto wyrótn!ające się taką siłą dramatycznego wyrazu i pogłębionym
rysunkiem psychologicznym postaci w stopniu rzadko w operze
spotykanym, odwołujące się ponadto do głębokich pokładów emocjonalnych odbiorców o różnych zresztą postawach światopo-

•

; a''
„Z d.ow
dzisiaj
glądowych, zasługiwało na wsparcie ze strony muzyki o więk
szym „ciężarze gatunkowym", aby można było mówić o dziele
artystycznie doskonałym.
Co prawda, nie brak tu melodyjnych i pełnych ekspresji arii
oraz s dużą maestrią naipiisanych ansambli, które poii względem
muzycznym mogą dostarczać satysfakcji, zwłaszcza gdy znajdują
pokrycie w wokalnych umiejętnościach wykonawców, jak
to
często dochodziło do głosu w łódzkiej (sobotniej)
premierze.
:Więc może teraz o tych, którym zawdzięĆzamy największe pr:i:etycia, Przede wszyistkilln dwaj główni protagoniści;
ulecz.oiny
przez cierpienie z nienawiści, pełen chrześciajńskiej skruchy
Kardynał de Brogni i zapiekły w pragnieniu zemsty za doznane
krzywdy Eleazar, który swoje uczucia ulokował w przygar,i.ętej
córce swojego krzywdziciela. Dwie postacie dużego formatu, które, gdyby nie okrucieństwo nieludzkich stosunków historyczny.:11,
warte były tego, by stać się przyjaciółmi, obie znalazły godnych
odtwórców w osobie niezwykle utalentowanego,
obdarzonego
rzadkiej urody potężnym basem Romualda. Tesa.rewicza, bardzo
też sugestywnego i zarazem zdyscyplinowanego aktorsko oraz w
Zygmuncie Zającu, znajdującym się w świetnej formie wokalnej,
którego tenorowy głos brzmiał pełnie i dźwięcznie, zwłaszcza w
górnej części skali; Tch dramatyczny duet w celi
więzienncJ
IV aktu byłby ozdobą• każdej sceny operowej. Za słynną arię
,.Rachelo, kiedy Pan" zebrał Zając owacyjne oklaski, bardziej
zresztą zasłużone po jej wykonaniu na bis.
Z obtf t>Ostacl kobiecych bardzie} dla mn e przeko1\U;ącą była
Delfina Ambroziak, jako dumna księżna Eudoksja, która - poza
pewnymi momentami w III akcie, zaprezentowała niena~anną
technikę wokalną i wysoką kulturę muzycznej interpretacji oraz
umiar środków aktorskich. Partia Racheli, przysparzająca wielkich problemów technicznych, \vymagająca dramatyzmu ujęcia,
była zawsze przedmiotem ambicji wybitnych artystek, ale i sur<>wym sprawdzianem śpiewaczych umiejętności. Nia wydaje mi
się, żeby całkowicie sprostały wymaganiom tej roli predyspozycje Ewy Karaśkiewicz, o czym świadczyłoby zbyt nierówne w
p1·zebiegu całego przedstawienia wykonywanie tej
arcytrudnej
partii. Wielki duet obu pań w IV akcie nie zalecał się szczególnym.. walorami brzmieniowymi.
Zbyt wielkie obciążenia, zwłaszcza w górnych partiach tenoroweJ skali przypadły nie dość chyba doświadczonemu Tadeuszowi
Galczukowi w roli wiarołomnego Le.o polda. Nie za duże po\e
do poipisu mieli Eugeniusz Nizioł (Ruggiero), Rysza.r-d Czogała
tAlbert) i Wiesław Bednarek <Herold), z którego pięknym barytonem i z czystością intonacji chyba nie jest ostatnio najleo1e3.
Do ,najbardziej udanych muzycznie i scenicznie f~aimetów
zaliczyłbym niezwykle nastrojową paschalną wieczerzę, stan wią
cą osnowę aktu Il, ale następująca później scena
zawieraJaca
wyznanie prawdy przez Leopolda, załamanie Racheli i rozterki·
Eleazara, raziła w sumie sztucznością w rozwiązywaniu sytuacji,
np. biernym scenicznie wejściem Eleazara i jego przeciągającym
się brakiem reakcji na to, co się między młodymi dzieje.
Stanowczo za daleko idącym odstępstwem w kierunku naturalizmu było wprowad1.enie na scenę żywego konia. Pomijając już
jego niespokojne zachowanie się, które moglo
dekoncentrować
uwagę widza (na czym nie powinno teatrowi zależeć),
przede
wszystkim stan9wiło to drastyczne „złamanie" konwencji teatralnej, której nie potrafiłaby strawić 'ini opera werystyczna, ani
teatr dramatyczny (zwłaszcza w warunkach gmachu teatralnego,
bo co innego w „Hamlecie" Wajdy na dziedzińcu wawelskim).
Ten dysonans odczulibyśmy w całym wymia·rze dopiero wtedy. gdyby scena zaczęła „ścielić się trupem" - wśród obJiiwów
a:1tentycZnej paniki i okrzyków prawdziwego przerażen•a Oceniam jednak jako sukces artystycz.ny Dyrekcji, że za~ne konisko
nie pofolgowało potrzebie fizjologicznej ...
Wracając jeszcze do strony muzycznej, nie dorównującej na
ogół napięciu dramatycznemu akcji scenicznej, powołam się na
wspomniany już duet Kardynała i Eleazara. dotyczący spraw ży
cia i śmierci. wiary i zaprzaństwa, którego marszowe zakończe
nie, rodem z włoskiej opery komicznej, stanowiło najjaskrawsly
chyba przykład. Zadanie jak gdyby arty<tycznego
łącznika,
harmonizującego owe niekiedy sprzeczne żywioły wypełniał> 1 amierzona widowiskowość przed<itawienia . ...której walory podnosiła monumentalna <;cenografia, łącząca przepych wystrO.iU scenv z dobrvm <makiem. odmac-7ająca się przy tym znaczną funkcjonalnością, wystarczyło b0wiem w TI akcie odsłonić. a racz.ej oderr>knąć boczną ścianę kate>dralnego placu. aby oncmdć akcję
do wnętrza domu Eleazara. !1rl7ie święcono paschę.
Moi::ra też rndowolić słuchaczy bardzo dobra gra '1rkic~try i
doskonałe Prl.)'gotowanie chóru, wzmocniom•go przez g!·upę rhórzv<1ów 71 filhRrmonii. rhocia7 w I akcie <iynchron11.&cja
obu
tych elementóv,· aparatu wykonawczego pozostawiała nieco do źy
cronia. Jest to jed·n·ak chyba kwestia dotarcia się pod energiczna batutą Aleksandni Tracza.
Należv ~ie uznanie i wdzięczność widzów teatrowi za na ogół
st<ir~n„E' i i:ie>tne> 1,vvnhr "'ni wv,tawienie tego dlieła. przeniknię
tego humani;;t~·cznym duchem tolera.ncji. a tak7e reprezentatywnego dla ważnej epoki w ro,zwoju operowej sztuki.

JERZY K\.YIEC!~SKI
.

I

Jacques Ralevy „Zydówka", opera romantyczna w 5 aktach,
libretto Eugene Scribe, kierownictwo muzyczne Aleksander
Tracz, reżvseria - M:iria Fołtyn, scenografia - l\larian Koło
dziej, cho~e(}grafia - Ka.zimierz Wrzosek, przygot<Jwanie chóru~
Elibieta Kwiecień. Premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi, 3 lutego 1983 r.
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ODGŁOSY

Wyprawa

po

białe

runo.
DOROTA
CHROSCIELEWSKA

Akcja ostatnieJ powieści Eugemu.sza Iwankkiego, Wypra'ha
po białe runo (ŁMź 1982) rozgrywa się w Lodz.i od 1905 r.
po lata siedemdziesiąte. Jest to
rodz.aj sagi rodzinnej, w której
autor przedstawia losy trze<:h
robotniczych
pokoleń:
dziada,
svna l wnuka.
·Bohaterem
pierwszej
part il
ks;ąiJki jest Albin Konar, młody
wieśniak,
który przywędrował
do fabrycznej Lodzi w poszukiwaniu chleba. Miast.o przyjpiuje
cblopca gościnnie. Uda.je mu się
dostać na stancję do aitry•ja, starego robociarz.a-ideowca, i jednocześn;e udaje mu się otrzymać
pracę w stolarni. Szczęśliwa mlło.\ć..
udane małżeństwo .'!'prawiają, iż ohłQpa.kowi wydaje si~
że
do niego uśmiechnęła s:ę
fortuna. Tymczasem nadchodzi
1905 r. Ailbin nie ciu}e się ~ią
zany 1 proletariackim buntem,
nie rozumie powodów straik6m
i manifestacji, chce pracowal:,
dziwi się, iż jego zachłanność w
ro'bode Irytuje .strajkujących. Dopiero naJ.bli~za roduna, żona
Julka i teść, tlu·maczą z.dezorientowanemu, nie potrafiącemu
mySleć w kategoriach interesów
ogółu wieśniakowi - istotę i cel
rewolucyjnej walki.
·
Bohaterem częsci drugiej je<rl
syn Albina i Jul.il, stanisław .wykwalifi1kowany tkacz. Iwarucoki ukazuje nam jego perypetie
w laitach trz~z.iestych, podczas
straszliwego kryzysu.
Rodzina
StanLsława
głoduje.
Powodem
tego jest między innymi i kalectw.o Albi·na. który podc7.BS walk
t 1905 r. raniony w głowę traci
wz.rok. Utrzymanie rodziny spada na Stanisława. Ten jest co
prawda młody i silny, ale z
wiadomych powodów nie moie
dostać pracy. Ima się najrozmaitszych, dorywczych zajęć. byle
tylko przetrwać. Miasto poraż.a
epidemia. Albin umiera na tyfus.
Stanisław wiedząc o tym, ii
matka, która najmuje się do
najrozma~tszych po.sług, jakoś si•
wyżywi, wyjeżdża do Hiszrpanii,
by wiziąć udział w walce o Republikę.

Bohaterem części trzecie•j }est
svn Sta~ława i rewolucjonistki
Anny, Krzysztof, inżynier piastujący
kierownicze stanowis-1"1
w potężnym ' przedsiębiorstwie,
jaklim są ZPB im. Marchlewskie.go.
Żyje wraz 1 rodzi<:aml w dobrobycie. Stara się czynnie uczestniczyć
w Życiu kulturalnym
miuta. Nie bardzo rozumie olea, irytują iO wittczne wsp<>mLnki star~o 1 lat bujne-i l głodnej
młodości.

Ty>mcza.sem w zakładzie narasta konfltk.t. Pogarszające się w
Polsce warunki byt.owani.a sprawiaJą,
iŻ
robotnice protestują
przeciw
złemu
zaopatrzeniu
sklepów, skarżą się na niejasnoś
ci w systemie wynagrodeień itd.
Krzyszt.of, który do tej pory
ślepo ufał magii cyfr I planom
prodUikcyjnym, mu.si .się teraz
opowiedzieć albo po stronie ludzi. którzy nie wtajemniczeni w
arkana
zarządzania
wielkim
przedsiębiorstwem
czasem
nie
mają racji, albo po stronie Dyrekcji. Przed wnukiem i synem
rewolucjonisty staje więc wielki
dylemat moralny.
Wyprawa po białe runo jes-t
zdecydowanie najlepszą powie.ś·
cia Iwanickiego. Szczególnie bliska powinna być tym ws.zystkim.,
którvm nieobce są tradycje „złe
go miasta", nieobcy robotniczy
folklor.
Opisując perypetie swych postaci. ukazał pisarz jednocześnie
bolesne i trudne dzieje zbuntowanej Lodzi. Jej hi.sto.r!a, n:ech
zaświadczą
o
tym
nazwiska
Reymonta. Bartkiewicza, Tuwjma czy twórców współczesnych,
wielekroć
była
tematem artystycznych
penetracji.
Pisarzy
fascynow,ały
głównie
kontrasty,
wielkie
p1-,zepaści
sPołeczne,
wzajemna nieprzenikalność i\wiata brylantów i świata nędzy.
Twa.nickiego
r.ainteresowala
przede wszystkim Łódź oroletariacka Odtwarza.ją<" losy robotn'czei rodzinv \Ua przestrzeni
blisko siedemdziesięciu lat, 11kazał
eo jes tu sz<"zes;:ólni(' waż.
ne także zmianY zathod:r.ac-e w
psvchke
ooszczególnych
jej
członków. Trafne więc ooprowadzenie bohaterów. trz:vmajac-a w
nao:ęcm
akcja, atrakrvjna fabuła.
dobrP di a logi. którr są
dzisia .i
niestety.
rzadko<~!ą,
wreszcie bogata tJanorama naszego miasta w jego historvrznym rozwoju sprawiają. że lektura tej książki daje duią satys-

Bodaj w lipcu czy sierpniu pisałam, ±e
mnieJ się obawiam o los plastyków zapraw1u.
nych w bojach na wolnym rynku, choć i oni teraz cu~nko przędą, niż o bytowanie tych, którzy i;wiązani są etatową pracą w przemyśle.
Właściwe należałoby napisać, że byli wiąu11i,
w .du 7. nich bowiem musiało pożegnać się ze
sl<.łym zatrudnieniem lub zadowolić się oołów·
ką etatu. Poza tym owl szclęśliwcy, kt:'lrzy ieszcze na etatach egzystują też nie bardzo mają się z czego cieszyć. Tylko w
nh.lic;-r,ych
prlypadkach ich praca jest l.(odzlwie o~'lar<.na,
jedynie część z nich robi to, co powinna
projektuje wzory tkanin, dzianin lub odzie±)
d'l produkcji seryjnej. Reszta lcuntalltUJl' ~ię
malowaniem ręcznym kuponów,
bezp„5red1~ią
pracą przy krośnie, malowaniem plansz rropag;:>ndowych i temu podobnymi zbożnymi uiję
ciaml. Są one równie potrze6ne, tylko niek(niecznie powinni się im oddawać ludzie
ze
specjalistycznym wyższym wykształceniem.
Osrodki badawczo-rozwojowe okazały
s!ę
pierwszymi oiiarami kryzysu. Napisałam kry~
:i:vsu, wcale jednak nie jestem pewna czy bardziej zal\vaży<ł tu kryzys czy może raczej reforma.
W Centralnym Laboratorium Przemysłu Weł-

NA MARGINESACH
WIELKIEJ SZTUKI

•

Wyprz az
artystów
nianego dział wzo1'nictwa został
rozwiązany.
Jeden artysta dobiera kolory do tego, co już
jest na krosnach, dwójka zdaje się szyJe krawaty. O czymś takim
jak
programowanie
wzornictwa, czy też prognozowanie powoli zaczyna się tam zapominać. Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Odzieżowego
pozostawił sobie 5 plastyków z 14 niedawno jeszcze zatrudnionych.
Standaryzacja
odl1eży
dziecięcej i młodzieżowej, opracowvwaaie k8rt
kolorów to podstawowe zajęcia tej pazo~tale i
piątki. Teoretycznie nie jest żle pr·a.j{ h·cznie
odcięcie od informacji o tym, co dzieje 'się \\'e
wzornictwie światowym nie sprzyia dohrej jakości pracy. W laboratorium g tla i ter i jnym jak
i w filcowym z zespołów trzyosobowych ostało
!'.ę po jednym samotniku; w ::I, •wiarstwi;i artyści trudnią się ręcznym mal0wa .iem sukienek, szali I temu podobnymi rz ·rzami, w haweb.nie dochodzi rnalGr.iranie Iw
6.w,; Za i~en
kupon plastyk otrzymuje 250 złotych,
której
to wyceny nijak nie da się przypasować
d :J
cenników obowiązujących dla usług projekta.1cklch. Z kolei w laboratorium lniarskim projektanci malują różne plansze na zamów1.·r.ie.
Zarobki 'jak na razie najwyższe są w weh\~ - 7 800 zł plus 30 proc. premii. Tam gdzie urhowały się jeszcze jakieś zapasy mater!ałó,v
i
przyborów malarskich prz:vnajmniej o ich ko~·:t
plastykom jest lżej. Jeżeli zaś chod I.i .., po.
czucie stabilizacji ?awodowej, ch~·ba pr .jekta·1ci z Zakład6w Przemysłu BawełnianegJ i'Yl J
Marchlewskiego C7ują się najpewnieJ: W Zakładach Lniarsi<''th w Żyrardowie ·11e
'lei
d1•~iaj zresztą projektanci uw~tani sa za
ziJyteczny dodatek do produkcji.
·
Ten mii;;awkowy obraz sytuacji prje'.-dantow
w p1·,1;myśle lekkim sam w sobie: nie\< iPb mówi Mc,że bowiem rzeczywiście jJ~ głoszri
n:ektórzy - mieliśmy w tym ogród.i:u a:· .Y~tć>'.';
z~yt wielu. No a teraz kryzys, reforma - nie
'Wiadomo co bardziej - więc wyt.byw'i'11;1 ~ię
ludzi mało wykorzystywanych, niepotrzeb·11e o:Płaca1 ych, co może wcale nie jest takie lle.
Trm bardziej, że przecież
mamy Centralne
Biuro Wzornictwa Przemyslu Lekkiego, ''tóre
- znów jak twierdzą niektórzy - z powodz;?-

niem może zastąpić liczne rozdrobnione placówki badawczo-rozwojowe. I byłby to moze
niezły w sumie pomysł, gdyby nie pewna niekompletność takiego rozumowania, oderwapego
w dodatku od rzeczywistości. CBW jest
w
Warszawie, w Łodzi zaś pracuje okolo 80 procent plastyków projektujących
dla
potrzeb
przemysłu lekkiego. CBW nie posiada również
nielbędrrego dla 'Przygotowywania kolekcji wiodących zaplecza produkcyjne.go.
KT6tko serie
próbne. wiodące, pilotujące - \Vszystko jedno
jak je nazwiemy - potrzebne, żeby wzornictwo nam nie chromało, stają się w takim ukiadzie czystą utopią. Zakłady nastawione na
produkcję wielkosery j'hą na new no tym
się
nie zajmą, bo to dla nich kosztowna i nieopłacalna zabawa. Poza tym nastawienie
w
większosci jest takie, że klient wszystko ki:pi
- wiadomo kryzys - wystarczy tylko tł·1c to,
C".l już 7.0St'1ło do
produkcji
przygo~owam.
Gdyby zaś ktoś zapytał o eksport można przecież powiedzieć, że nie musimy robić gry ·1v oparciu o wzory własne, wystarczy korz\ stać z
dostarczonych przez klienta. Ze ogranicza
to
rynki zbytu, że spycha w objęcia
klientów
mniej wybrednych, inaczej mówiąc na kuchenny rynek, staje się powoli sprawa mało istotną. bo przecież mimo wszystko jakieś dolary
za taki eksport ciurczą.
Wszystko to niestety są argumenty pozorne.
Ta prowadzona obecnie wobec
projektantow
pelityka skutek będzie miała jeden - zacohnie naszęgo wzornictwa. O ile bowiem w latach tłustych udawało nam się utrzymywać roczne. co najwyżej dwuletnie opóźnienie w stosunku do tego co proponowano na
rynkach
światowych, teraz gonimy już resztkami roi:"'znania, nadrabiamy talentem artystów, jednocześnie jednak tracimy kontakty, odcinamy f·;e
od źródeł informacji, nasze
zacofanie ro3n1e.
Kiedy powróci koniunktura odnotujemy,
że
mamy do odrobieRia nie trzy. czterv lata.
a
ro najmniej dwa ra.zy tyle. Tego zaś przez jeden sezon nadgonić się nie da.
świadomość takich perspektyw w
kręgach
przemysłowych jest jednak niewielka. Piszę toz całkowitym prrekonaniem i pełną odr;o'"' cdzialnością. G,dyby bowiem było inaczej reorganizacja wzornictwa - konieczna, nie przeczę
- przebiegałaby zupełnie inaczej.
Pn:ypu;.z.
cz.am, że zadbano by o utrzymanie warunków
dla produkcji właśnie krótkich serii, na moż
liwie najwyższym poziomie wzorniozym, wielkim zakładom pozostawiając tani i latami bę
dący w handlowym obiegu standard. Byłby to
zabieg nieskomplikowany i jednocwśnie mało
bolesny dla środowiska plastycznego, obniżyłby
globalne koszty produkcji w przemyśle lekkim
zarówno w skali resortu, jak i poszczególnych
zakładów, zachowałby jednocześnie na
lepsz-;>
czasy potencjał projektancki. Ale sana'ardu nie
zdołaliśmy wypracować także w latac'1
tł•!,
tych. trudno więc oczekiwać, 7-e
powszech'.'l<l!
będzie świadomość jego potrzeby wl,~~nie di isiaj. Sku'pienie w Centralnym Bi.· w Vv '.:1r•1ictwn wszelkiej informacji - p:id t.'n1 \~rnii
ne. ' nal<ż:v rozumieć prze:ie .li'<''";>'" im świa
towe zurnale - jest
kolejny·n
1:Jwrnt·m
Ś\viadczącym o nie!·ozumieniu wtuacji wywołanej kryzysem i reforma. CBW bowiem. jak
już wspomniałam ma siedzibę
w Warszawie,
projektanci >.aś są przede wszy;ii,:in1 w ł,och.i.
Nie dość. że obejrzenie żurnala w:1maga cało
dziennej wyprawy do ~tolicy. że t·7pb;.i za tę
podróż zap:lacić obciążając kieszeń własną lub
maciP.rzystego zakładu. to na
dodatek CBW:
poh1era opłatę za samo oglądanie.
nr.Jarów
być może wydajemy przy tvm mnieJ. ale
i
mnie.i zarabiam.'" a z czasem zarobek będ:ie
je.<7.rze bardziej malal.
Projektanci pozostawieni przez resort na lodzie. w trosce o wlasny byt. ale też ·- i \VCale nie jest to powód marginalny - dla
utrzymania się na wysokim facl)owym poziomie
podejmują samodzielne. niezależne od przemysłowego molocha <itarania o utrzymanie się na
powierzchni. Pod koniec minionego roku powstała w Gdańsku spółdzielnia Forma. W połowie stycznia rozpoczęla w Łodzi działalno~ć
jej filia. Skromne zaplecze produkcyjne wvkorzv~ta1Je będzie -do "'Wytwarzania krótkich ~erii
odzieży.
zestawów
odzieżowo-gala n tery jnych.
FormQ utworzyli ~ami plastycy.
Za \\"Czefoie
ieszcze na ocenę tej inicjatvwy. ale na pewno
warta jest ona poparcia Natomiast czy resort,
~neszenia. wreszcif' poszczególne zakladv
7.awrócą z drogi r.mier7ającei wpro~t do u~mier
renia wzornictwa. w ogóle> tr11dno przewidzi·~·!
Wypn:edaź czy. może celniei bvłohv tu powiedzieć, odstrzał artystów nie usposabia optym'stycznie.
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fakcję.

Eugeniusz Iwanicki. Wypra,<'a
runo. Łooź 1982.
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Czy tylko
lirnik?
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nawet w przybliżeniu
przyczyn tych wędrówek, dla
niepoznaki kamuflowanych pokrajoznawczodoznań
trzebą
ustalić

etnografic~nych.

Oczywiście,

jak inni, i on wędrował do
Czarnolasu, by podumać w cieczarnoleskiej nad
lipy
niu
związkiem przeszłości z tera.ź
niejszością. On też, jak chyba
nikt inny stał się uczniem mi-

„

.

ANDRZEJ KEMPA
!odiami ze „Spiewników domowych" Moniuszki w dworkach
szlacheckich w całym kraju na
przekór kordonom graniczmym
trze<:h zaborów.
Mimo tak długiego oddalenia
od kraju był Lenartowicz nie
tylko obserwatorem, ale i uczestnikiem polskiego życia literackiego w kraju i poza jego
granicami. W Polsce propagował mało tu znaną literaturę i
na Półwyspie
sztukę włoską,
Apenil'iskim zapoznawał Wło
chów z egzotyczną dla n ich literaturą polską . Samouk bez
wykształcenia pełnił w Bolonii
obowiązki profesora uniwersyniesk<>rych
zad+wiając
tetu,
do entuzjazmu włoskich słu
chaczy.
Ukryty w cieniu poezji m ick iewiczowskiej stał się, dzięki
mariażowi: · z siostrą żony poetyZofią z Szymanowskich, utamalarką, przyrodlentowaną
nim szwagrem wielkiego Adama. Cenił go Norwid, tworzą
do
cy kompózycje graficzne
si•
cieszył
dzieł przyjaciela,
przyjaźnią Edmunda Wasilew- skiego, Wincentego Pola, JózeKraiszewskiego,
fa Ignacego
Może w nagrodf llawa ozdobi
Aleksandra Flredry, Ma'l'ii Koplejady
me 1kronie,
i całej
nopnickiej
Swiat więcej dac! nie może ;ak mniej lub bardziej manych
wieniec cierniowy.
przedstawicieli świata literackiego i artystycznego. Z wiertrafnie ten
Zdumiewająco
szy poświęconych Lenartowimłody wówczas, niespełna dwuczowi można by :zestawić , sporą
adept 1Ltera·tw-y
dziestoletni
antologię, niektórzy, •jak Miron
dalsze swe losy.
przewidział
Michaux) przez
(Aleksander
Syn kościuszkowskiego kapitaparę lat wiedli z poetą wier~
na, a zarazem mieszczanina
szowaną dysputę, niezmiernie
warszawskiego, trafił po latach
istotną dla poznania psychiki
na
grobów zasłui.onych
do
twórców o bliskich sobie chaSkałce, choć los nie był mu
rakterach. Stał się też bohateupokołaskaw, nie szczędząc
rem kryptograficznej powieści,
rzeń i krzywd ze strony zao której wspomniał mimochowistnych rodaków. Znamy go
dem wszystkowiedzący Wiktor
„Kaliny",
jako autora
dz i ś
Gomulicki, a która zginęła z
„Złotego kubka", „Ducha siepola widzenia historyków literoty", w~rszy, do których muratury.
młodo
skomponował
zykę
W latach mlodzieńczych kon- .
%Jlllarły Ignacy Komorowski spirował jak Inni, wędrował po
przyjaciel poety z czasów warz:iemiach trzech zaborów, aż
te piosenki
szawskich. Toż
dziw, !e da.tąd nie udało się
śpiewano ongiś na równi z me-

Prze-O 90 laty, 3 lutego 1893
roku przy vlia Montebello 24
we Florencji umierał pisar z,
którego twórczość wzbudza dotąd kontrowersje wśród histoniewiele
literatury,
ryków
mniejsze aniżeli przed wiekiem. P-0d koniec życia był już
epigonem romantyzmu, sam z
upodobaniem określał się m ialirnika mazowieckiego,
nem
choć przez ponad 40 lat nie oi
glądał piasków Mazowsza
wód wiślanych, mieszkając poza krajem w odległej Italii.
Zgryźliwy i kostyczny z biegiem
lat staruch, łajał na prawo i lewo młódź literacką i niewdz.ię
którym
cznych czytelników,
sprzykrzyły się brząkania na
lirze Mazura, zrządzeniem losu
rzuconego nad brzeg Arno. Rychło wszedł do historii literatury polskiej i pozostał w niej
na stałe, nie ustępując łatwo z
należnego sobie miejsca.
Teofil Lenartowicz, bo o nim /
mowa, był i poząstał w dziejach naszej literatury postacią
nader tajemniczą. U zarania
literackiej
twórczości
iwej
(1841) napisał:

strza Jana i jego entuzjastycznym wyznawcą. Ponoć Kazim ierz Władysław Wójcicki nado stro!
miłością
tchnął go
Kochanowskiego , sam poeta w
przystępie

szczerośd

wyznał

przyjacielowi, że jeszcze w pacholęcych latach przy blasku
ognisk powtarzał
pastuszych
pieśni o sobótce. Pod urokiem
pozostawał
Kochanowskiego
przez całe życie , a gdy już na
obczytn\e odnalazł zaginiony
tomik dz ieł Kochanowskiego ,
zapisał na książce:
Oj, witaj-że mi,

witaj, mily
hospodynie!
Wż dy myślałem, że już też nie
ujrzę cię nynie,
I takem cały chodził, jakoby
z n6g ścięty,
Iżd mi był, m6J Janie
l{ochanowski, wzięty.
Kat ich · zabierz, Francuzów, i
ich drogie bąnie,
Com tyle polskich groszy
próżno wydał na 'ltte.
Jesz.cze m i ałbym w dodatku. i

tę księgę tractć „ ..

ze mną, ojcze
polskiego Parnasu,
Pokąd nie przejdziesz w drugi•

„.Zostań-że

ręce

tern przyszły dalsze JUZ zagraniczne peregrynacje, wijące się
meandrami po drogach ówczesnej Eu.ropy: Kraków i Poznań
(to już była zagranica), Ł.uży
ce, Drezno, Paryż, Rzym i Florencja. Dopiero na własny jubileusz przybył na krótko do
Krakowa w 1875 r„ potem zaś
na
już na stałe do grobowca
podniebia ciasnej
Skałce. Z
via Montebello
izdebki na
przez dług i e lata spoglądał na
bezchmurny błękit włoskiego
nieba, w s pominając nostalgicznie:

swego c2asu„.

Po latach w aull bolońskiej
„Academia Adamo Mickiewicz
di Storla e Litteratura Polacca
e Slava" polski poeta Teo!il
Lenartowic:t bądz!e w swoich
Włochom
głosił
prelekcjach
sławę innego poety polskiego,
Jana z Czarruilasu, ongiś• wychowańca padewskiej wszechnky.

Wa własnym kraju, tam,

w

ojczyźnie,

, '. ..

,

i
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Jasnorzewską-Pawli 

i Jana Lechonia
Od czasów Henryka Biegeleisena (1913) poprzez odkrywcze prace Pawła Hert7.a (1954).
Juliusza W~ktora Gomulickiego (1955) i Jana NowakowskieLenartowicz
go (1955. 1973)
zainteresowastał się bliższy
literatury.
niom historyków

•

bliźnie,

Glos ma dla ciebie zro:mm ialy
Ta ziemia ttara, ten kraj caly.
Te lasy twoją szumią mową
I dqb odwieczny nad dąbro w ą
7.'e czaple, · czajki i łabęd zi e.
s!ys :::ysz
widzi sz,
Co~ swego
ws zędz i e„.

Obok Syrokomli najpłodniej
szy to chyba poeta polski XIX
wieku, choć tamten ledwie nos
Borejkowz
wyściubiwszy
szc:z:yzny, świata poza nią nie
v.idział. Lenartowicz był peł
niejszy w życiu i w wyra zie
swej twórczości, nie tylko zresztą lirycznej. Był przecież utalentowanym rzeźbiarzem rys to znamienny dla intelektualistów twórczych owej epoki:
Norwid był świetnym rysownikiem, malarzem był Kra szewski, akademicką poprawnością
rysunku odznaczał się Słowac
wielką skalę
ki, rzeźbił na
chyba tylko Lenartowicz i to
tak, że prace jego zdob i ą do
d'ziś stalle kościoła Santa Croce we Florencji, Panteonu
włoskiej kultury. Kiedy poeta
brązie niewielki
WY'konał w
Kazimierza Brodziń
posążek
wyobrażający postać
skiego,
Seweryn a
lirnika-kanonier a,
Duchińska w wierszu poświę
conym Lenartowiczowi zapytała: „Hej, bracie Mazurze, skąd
ci tyle siły? ...". Bo ist-0tnie wiele wysiłku wymagało pogodzenie pracy rzeźbiarskiej i literackiej w codziennej walce o
przetrwanie, wobec obojętności
ziomków, z rzadka odwiedzających samotnego poetę.

„Biedny Mazurzyna" w nle
1
zamiertonych szlakach podróży
był też przez czas jakiś mieszgdy jego
kańcem Ozorkowa,
ojczym Andrzej ZawadZ1ki peł
nił w tym podłódzkim miasteczku obowiązki poborcy podatkowego, potem w nieodlegdobrach
łej wsi Wyrobki w
Dziwny to poela polski, któszlachcica Stokowskiego. Mamy
wierszy wymaga
rego część
w tym
prawo mniemać, że
przekładu z wło s kiego (zawarnajmłodszym pacholęctwie (ok.
te są w tomiku wieTszy poety
1829 r.) przyszły poeta odwiedzał Lódź, choćby podczas co- ' przełoż<ll!lych prre-.1: Ettore Ma['cuociego), :iaś urzekająco piękjarmarków. Pomiesięcznych

I

Styczniowe bestsellery
co przewidywałem na podstawie rokrocznych obStyczeń serwacji - przyniósł istną lawinę książek. Tyle ylko. że lawina te<1oroczna wywołała dramatyczne skutki. To nie przenośnia
ani . i;;'.na figura stylistyczna . Księgarnie, jedna po drugiej, likwidowały wolny dostęp do półek, bo okazało się, iż oprócz le- kasa galnych transakcji handlowych: lada - paragon
książka upowszechnił się proceder inny: czujne s.po;jrrenie wokół
siebie - książka - torba - niewinny uśmiech. Straty rzeczyi tak bezpardonowo
wiście musiały być duże, jeśli tak nagle
przestano ufać księgarnianej klienteli. Zabezpieczające zapory
z lad ratują wprawdzie kieszenie księgarzy, jednak - co przecież nienormalne - w znacznym stopniu utrudniają bezpośredni
dostęp do książki, ograniczają jej - by tak rzec - samorządny,
niezależny i przemyślany wybór.
Piszę „samorządny, niezależny i przemyślany" choć każdy, kto
chadza do księgarni wie doskonale, że taka forma wyboru książ
ki już od dawna jest idealistyczną fikcją. Gdy tylko na sklepowym zapleczu pojawią się paczki, natychmiast ustawia się kolej•k a. choć nikt z. ogonkowiczów nie ma pojęcia co za chwilę
będzie się sprzedawać i w jakiej cenie. ów owczy pęd do kultury słowa drukowanego przyspiesza telewizja, która c<>raz to
informuje. że .oto właśnie. że jak pięknie, że mały nakład itd .,
(„ja to muszę
wyzwalając w słuchaczach irracjonalny amok
mieć"), taką książkową gorączkę złota . Tylko gdzie to Klondyke?!
Ale do rzeczy, czyli do informacji czego należy szukać w bi bliotekach, antykwariatach i u bazarowych bukinistów. To prawdziwe. styczniowe embarras de richesse -i mnie wprowadza w
zakłopotanie: od Clego tacLąć?
Można bez więks'lei przesady powiedzieć, że cesarz Francuzów jest 'i naszym bohaterem narodowym. W ostat11ich latach
odkurzał legendę Bonapartego nie bez uporu i miłosnych uniepopularno-sensa cy mych hasień WaldPmar l:.y<:iak w swoich
giografiach. w roku 1980 ukazała się duża monografia rosyjskiego historyka A Manfreda poświęcona Wielkiemu Korsykaninowi. Temat. jak widac, wciąż cieszy ~ię zainteresowal'lie m historiografów i czytel111ków. Wychodząc naprzeciw tym z.ainteresowaniom PJW opublikował (w serii „Biografie Sławnych Ludzi")
po.nad 500-stronicową pra.t·ę profesora Andrzeja Zahorskiego
pt. „Napoleon" (30 tys cena 300 Gł) . Książka . kończy ~ię cytatem
z pamiętruka W>lleriana ł~ukasińskiego: „Ze Napoleori oszuki
wał Polaków dla wlasrlej korz.yści, to nam powtarzają już milion razy i w różnych jęlykach Niech temu wierzy. kto chce.
tylko Polacy , który<'h to blizej interesuje, teipu nigdy nie uwiejak sądzę - on właśnie w
rz.ą" . Przytac..:am ten cylat, bo napoleońskiej
sposób gor1.k0 ironiczny polską wersję legendy
charakteryzuje najlep!ej . .Jedna•k monografta Zahornkiego nie ma
uarguzałożeń polemicznych. Jest obiektywną i priekonująco
rnentowami rekonstrukcją biografii cesarza na tle panoramic1.rue zarysowanej historii ówczesnej Europy. Hist-Oril poli.tycznej,
gospodarczej i hi•torii kultury. A że ta biografia nie przystaJe
do rozpowszechnion ych u nas mitologii, niechaj ma.rtwi się tym
Waldemar Łysiak i jego czytelnicy.
K s iążka ta ma jedną wadę, nie zawinioną pr zez autora i co przypuszczam - przez wydawnictwo: zosfala wydrukowan"

Marię
kowską

że mimo wieloletnich r.apowiedzi tiie słychać nic o poCecylii Gajkows tępie prac
skiej, która przygotowuje obpoety,
szerną bio-bibliografię
bardziej, ie brak
ważną tym
realizacji wydawniczej zamysłu skutecznie blokuje rozwój
badań przedmiotowych w tym
zakresie. A za dziesięć zaledwie lat przypada setna rocznica śmierci poety, który wciąż
oczekuje na głęboką i wielotak
stronną ocenę twórczości,
bardzo znaczącej w dziejach
naszej litera tury.

Żal ,

Wszystko ci bratnie, wszystko

Od Napoleona do Baby Jagi
. f~'

ne „Album włoskie" oczekuje
dotąd przekładu na język włos
ki. Przypięto · mu tatkę piewcy
ludu, zarzucono łatwiznę wierszowania i pospolitą manierę ,
spojrzeć za kulisy
ale gdy
twórczego, urzeka
warsztatu
alchemia słowa, która zachwynaszym stule<:iu
cała już w

na podłym papierze i mimo oprawy w płótno rozchodzi się. w_
szwach. Podobne zastrzeżenia można zgłaszać niemal do kazde1
książki. Jej fatalny edytorski kształt stał się regułą, co w sposób mało pozytywny świadczy o krótkowzroczności polityki wydawniczej. Bo jakże inaczej oceniać fakt, że „Słownik wyrazów
(„Wiedza Powszechna",
bliskoznacznych " Stanisława Skorupki
okładce
nakład 50 tys. cena 160 zł) ukazał się w kartonowej
słownik, który
na papierze o nie najlepszej jakości? Właśnie
powinien służyć przez lata całe setkom odbiorców. Tej edycji
ósmej z kolei, żywot czytelniczy można obliczać na kilkanaści"
i rządowych akcji
miesięcy. Widać z tego, że mimo alarmów
stać nas na to.
Nie inaczej jest z klaS'.Yką. Oto w styc2lniu, wreszcie w dużych
„Lalkę" Bolesława PTusa
księgarnie sprz.~awały
-nakładach.
(PIW, 220 tys„ cena 220 zł), „Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej
(„Czytelnik'', 50 tys„ 400 zł.), „Przygody dobrego wojaka Szwejka" Jarosława Haska (PIW, 200 tys. 200 zł), „C.zarodziejską goCo z tego,
rę" Tomasza Manna („Ozytelnilk", 50 tys„ 200 :ził).
wszys·tkie te wydania mają formę kartonowo-gazet owego przekładańca (każdy egzemplarz książki jest małą antologią różnych
gatunków papieru) i jako tako WY~lądają dopóki stoją na półce .
Jedynym wyjątkiem jest tu, drukowany jednakowoż w Związku
Radzieckim, „Pan Tadeusz" z ilustracjami Andriollego („Czytelnik", 100 tys„ cena 240 zł).
Pora wrócić do tego co bibliomanów prawdziwie cieszy. Po
sześciu latach od wydania tomu I PWN przekazał do księgani
„Dziejów literatur europejskich"
wol nmen pierwszy tomu II
(50 tys„ cena 580 zł). Takie tempo prac wydawniczych nie napawa większym optymizmem. A oczekiwać będziemy je~zcze n11
wolumen drugi tomu drugiego i tom trzeci. Może zatem za lat
dziesięć albo piętnaście będę miał okazję donieść w .. Odgłoso
wych" bestsellerach, że oto mamy całość „Dziejów". że książka
nikogo pnekonywac.
jest cenna i potrzebna nie ma potrzeby
brak w naszym piśmiennictwie nowych, syntetycznych opracoliwań na temat historii literatur krajów Europy. Tak więc po
teraturze starogreckiej. bizantyńskiej, nowogreckiej, rzymskiej ,
nowołacińskiej. po literaturach romańskich (francuskie) wl„skieJ.
wol•umen pierwszy tohis2'Jpańskiej, portugalskiej) wspomniany
mu drugiego przynosi syntezy literatur niemieckiego obszar11
językowego, holenderskiej i flamandzkiej oraz angielskiej i Stanów Zjednoczonych. Wartość „Dziejów" podnoszą tablice chronologiczne I bibliografie przekładów na język polski (te bstalnie nie bez drobnych błędów i przeoczeń).
Rekordy popularności biły w styczniu trzy książki. Po pierw sze, dwudzieste cz;warte (tak!) wydanie bestsellera bestsellerów,
czyli „Kuchni polskiej" (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
100 tys .. cena 500 zł) Po drugie. ponowne wydanie „Encyklopedii
Popularnej PWN" (50 tys„ cena l800 zł). - notabene jej wydanie trzecie w nakładzie 100 tys„ drukowane w Jugosławii, uka
oddcchl!tu nab ieram
że się za kilka tygodni. Po t r zecie.
„Baśnic braci Grimm" (LSW. 50 ty s., cena 1200 zł).
Pomij~m „Kuchnię polską". bo lektura to mało zabawna na
b'>m jej pJ
dzisiejsze czasy, pomijam tak że „Encyklopedię",
prostu na oczy nie oglądał i zatrzymam s i ę na moment przy
„Baśniach". Oglądam je z uczuciami, o których s ię mawia. że
p iracka, nawet jeśli ciekażdy przyzna są mieszane. Cena -

I

~zy kształt edytorski tych dwóch, bogato ilustrowanych tomów
Wy{iawll1ictwo - jak się zdaje - było w rozterce: wydać Grimmów w formie akceptowanej przez profesjonalistów (literaturo znawców, etnografów, folklorystów), czy też uatrakcyjnić rynek
książek dla dzieci, reperując sobie przy okazji plan finansowy .
Ostatecznie przyjęto, co widać, rozwiązanie połowiczne; jak to
bywa z tego rodzaju rozwiązaniami - w sumie ni-e naJszczęśliw 
sze. Bo oto tekstom baśni towarzyszy przedmowa autorów, komentarze, p~łowie oraz spis tytułów baśni w brzmieniu ory~
ginalnym, pominięto natomiast obszerne komentarze do tekstów opracowane przez Grimmów. Jeśli więc intencje wydawcy
kierowane były „pragnieniem wypełnienia poważnej luki w naszej literaturze przekładowej, bowiem dotychczasowe niewielkie
wybory nie moiły dać czytelnikowi wyobrażenia o całości dzie(z noty od redakcji), tJ
ła zaliczanego do klasyki światowej"
Jeśli zas
należało być w tych pragnienfach konsekwentnym .
szło o wzbogacenie bibliotek dla dzieci i Irll~dzieży, to po co te
dodatki - skrótowe i niekompletne - natury .filologicznej. No
i ta cena! Choć, jak pokazała rzeczywistość, nikogo ona nie od ,
straszyła.
Z książek godnych polecenia powinienem wymienić jeszcze
jedną, szczególnie interesująeą dla tych, którzy śledzą artystyczne hossy i bessy współczesnej sztuki, a mianowicie tę wydaną
przez „Wiedzę Powszechną" w zasłużonej serii „Biblioteki Wiedzy Współczesnej'' („Omega") pod tytułem „Happening" Tadeusza
Pawłowskiego (nakład 10 tys„ cena 70 zł). Ta mała monografia
w Polsce tak obszernym i
jest w gruncie rzeczy pierwszym
kompetentnym opisem happeningowego nurtu we współczesneJ
neoawangaird•zii'!. Ksiąiika ta wywołuje jednak jedną reflek<>ję ,
cz.y. możliwa jest analiza i interpretacja działań happenerów jeśli posługujemy się opisem opisu tych działań, a . więc dokonujemy - chcąc nie chcąc - subiektywnego przekładu na język wer:
balny struktur, które z założenia odrzucają jakikolwiek racjonalny porządek? Tak czS' inaczej praca Tadeusza Pawlowskiegc•
zasługuje na uwagę i domaga się obszernej recenzji.
Tomiki poezji z rzadka osiągają wyższe nakłady. Pośród icn
autorów jest kilka nazwisk poetów, którzy zawsze mogą liciyc
na P.owszec~niejszy odbiór czytelniczy . Do nich z całą pewnością
nalezy Jerzy Harasymowicz, poeta krakow!lki, który mimo dwóch
czy trzech zacietrzewionych krytyków (najbardziej nobliwy i
nich to Art Jr Sandauer), uzyskał wysoką popularność. Może •
dlatego, że ciągle jest obecny na wydawniczym rynku: każdy
rok, od czasu debiutu, przynosi jeden albo dwa zbiory wierszy
Na pewno dlatego, że każdy tom - jakkolwiek \'I' ustabilizowa- prezentuJ'-'
nej. ?uż i ~ypow~j dla Harasymowicza poetyce
tresc1 potw_ierdz~Jącej hasło, że wszystko może być poezją. To(Wydawnictwo Lite'rack1e
mik ostatm „Wiersze na igrzyska"
t~akład 10. ty?:• cena 50 zł.) zawiera 56 stylizacji odwołu j ących
S<ę do oli~PlJSktch tradycji antyku. Można powiedzieć , że dl.1
Har_a~y~ow1c~a _POiszczyzna jest arkadyjskim ogrodem . pieczo11at0miast dla
ło;v1cie 1 .z zarhwym zachwytem uprawianym,
Mirona Białoszewskiego, którego wybór utworów zatytułO\\·any
„Trzydzieści lat wi~rszy" przekazał do . księgarń PIW (10 ty· .
c_cna ~O zł.), Język polski to laboratorium, w którym trwa ciągły
.
lrngw1styczny eksperyment.
I jeszcze wydawnicza ciekawostka: krakowski oddział KA W
Piotra Majewskiego
broszurę
wyd.al kilkudziesięciostronicową
„c.~ 1 romancja i horoskopy" (180 tys , cena 60 ll.) Mu~ 1 ę spraw dz1c czy handlarz .,horoskopów na całe życie" ·z przejścia podziemnego. koło „Centralu" przetrzymał konkurencję.
N~ koniec wzorem „Przekroju" proponuję „Odglosowym" czytelnikom temat do konwe rsacji_. Otóż zabawiłem się w rach'.11istrza: za ':-'szystkie wymienione wyżej książki · (przypominam,
ze to z~łedwie. '':'Ybór z tytułów , które ukazały s i ę w styczniu)
wydawmctwa i instytucje pośredniczące w handlu ks ięgarskim
uzyskały od klientów, nie mniej, nie więcej , tylko 347 milionów
200 tysięcy złotych. Czy za te sLimy możemy wymagać, aby książ
ka była książką? Pytanie wcale nie retoryczne.

GRZEGORZ GAZDA
ODGŁOSY
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Dokoiłcz,nie

ce st·rony 1
tów. Zakwalifikowałam się do
„Złotej Dziesiątki" i... postanowiłam wrócić do Kalisza,
by

kończyć maturę. Jeszcze
parę
razy zdarzyło mi się pofriyśleć,

ezy aby to jednak nie piosenka jest tym rodzajem sztuki,
w którym mam najwięcej do
powiedzenia - lub raczej
do
wyśpiewania po kolejnych
zwycięstwach festiwalowych w
Zielonej
Górze,
Krakowie,
Wrocławiu, w opolskich „Debiutach".
- Kto utwierdził Panllł
w
przekonaniu, :ie jednak piosenka?
- Mój mąż, który jako kierownik
poznańskiego
klubu
studenckiego „Nurt"
po01agał
mi przed laty stawiać pierwsze znaczące kroki na
estradach nie tylko krajowych, ale
i zagranicznych, w czasie ża
kowskich wojaży do
Francji,
, Norwegii i Jugosławii.
- Jaka była rola krytyki?
- Mniejsza.
- Czy w owym okresie, gdy
mimo zdobywanych laurów nie
mogła Pani przedostać się do
oficjalnej czołówki piosenkarskiej, były· chwile, że ulegała
Pani pokusie rezygnacji?
I
jak ocenia Pani ten długi okres wyczekiwania na sukces?
- Może odpowiem najpierw
na drugie pytanie. Oczywiście,
przyjemniej by było,
gdyby
dostrzeżono mnie
wcześniej.
Ale z drugiej strony te lata oczekiwania, trudne
problemy
zyciowe, kryzysy,
1
którymi
musiałam się borykać, w jakiś
sposób wzbogaciły moją psychikę: pozwoliły
znaleźć
mi
własne, bardzie}
ekspresyjne
emploi piosenkarskie. Obiektywnie jednak jestem zdania,
iż zbyt wielu ludzi zabiega
o
szansę „pierwszego kroku" dla
młodych talentów, a zbyt mało myśli później o tym, by dać
im możliwość dalszego rozwoju. Dotyczy to zarówno nauki,
jak i niezbędnej pomocy
w
zdobyciu pozycji artystycznej i
zawodowej na rynktJ estradowym. Łatwo wówczas o zniechęcenie, pojawia się
rzeczywiście pokusa rezygnacji. Mnie

.

nagrodzie na Swiatowym Festiwalu Piosenki w Tokio nie
miałam na ateńskim stadionie
olimpijskim łatwego życia.
W kraju uznano to za karambol zawodowy I stwierdzo-

no,

że

Sośnicka

już

się

skoń

czyła.

No i całe szczęście. Często
byłam krytykowana za to, że
jestem, że pracuję, że
śpiewam. Wielu chciałoby, abym
nie śpiewała i jeszcze bardziej
- nie istniała.
- Smak sukcesu został doprawiony goryczą na I Festiwalu Interwizji w
Sopocie,
gdzie jury
przyznało
Pani
Grand Prix de Disque, a sopocka publiczność.„ gwizdała.
-

A ja wtedy nie płakałam.
Walczyłam. Rodzice i znajomi,
którzy oglądali mnie w
Tv,
dziwili się po festiwalu. Dlaczego się nie cieszyłaś? P rz ecież to poważna nagroda. Myślę, że nie miałam zbyt wielu
powodów do radości. Po
raz
pierwszy dotknęła mnie aż taka rozbieżność pomiędzy oceną
jurorów i publiczności. Gwizdy
doszły do mnie jeszcze
przed'
odśpiewaniem
piosenki,
co
mnie rozzłościło wewnętrznie.
Poczułam się tak, jakbym musiała stanąć do pojedynku
z
widownią, przeciwstawić się atmosferze nieprzychylności .
- To było ryzyko wystąpić
w Sopocie z
nieosłuchanymi
utworami?
-

-

Tak. Ale taki

ODGŁOSY

- Nie wyszłam za mąż za
mainagera, lecz za inżyniera.
Tylko, że on widząc moją samotną szamotaninę w
branży
rozrywkowej, doszedł do wniosku, że to wszystko nie
ma
sensu i sam zabrał
się
za
sprawy organizacyjne (impresaryjne). Gdy zaczynał, nie było fachowców o tej specjalizacji. i on też nic nie umiał. Z
biegiem czasu potrafił się nauczyć i ciągnie ten wóz
ze
mną do dziś.
- A gdyby pana
Jerzego
BaJera nie było?
- Byłoby wtedy bardzo źle.
- Ale czasami, pewne decyzje zawodowe i nie tylko takie, podejmuje Pani bez męża?
•
I
.
- Nigdy. Wszystkie sprawy
zawodowe i domowe
uzgadniam z mężem.
- A ja myślałem, ie Pani
Jest taka odważna, gdy prze- ·
ezytałem jej liczne
publiczne
oświadczenia: „Nie bo.lę
się
być kontrowersyjna.„"?
- Nie boję się być ke>ntro-

wersyjna,

oo

e6t bardziej fra-

pującego, jak
przekonywanie
publiczności do nowych propozycji. Zdaję sobie sprawę, że

trudna to droga, ale kroczenie
od przeboju
do
przeboju,
wciąż z tą samą receptą "!lnie
nie interesuje. Jakie to fascynujące, umieć
przegrywać
i
wygrywać. Nie tylko w zawodzie, w życiu też. Nie lubię si~
podlizywać public.zności, iść na
łatwiznę,
stereotyp,
banał.
Chcę walczyć o jej zainteresowanie.
- Czyli to wszystko, co nie
podoba się u Pani jest budodowane ~wiadomie i
konsekwentnie?
__:: Nie! Pan posądza mnie o
czyste wyrachowanie. A
tak
nie jest, wszystko co sobie zakładam i później realizuję jest
wynikiem mojej pracy. Czasami czuję, że nie pqtrafię wykonać utworu
nad
którym
pracuję w taki sposób,
jak
bym chciała. I
zastanawiam
się co jest tego przyczyną:
zbyt mała ilość czasu, jaki mu
poświęciłam, mój głos predysponowany do śpiewania
innych piosenek? Pró!Juję,
nagrywam, biorę za to pełną odpowiedzialność, a mogę wziąć i
baty, bo i tak je zniosę, prze!
:tyję . Spiewam. już wiele
lat,
które dały ml wiele do myśle
nia.

-

Na

przykład

-

co?

-

Rozumiem Pani

- Pamiętam
łncydenł
Międzynarodowej Włołnle

Zdrowia.

Byłam

np.
tak
musialam iść
do szpitala. Ponadto rezygnacja z życja prywatnego, z -kontaktów { przv iaciółmi. Zostałam wyizolowana z kręgu znajomych, bo wciąż gdzieś wyjeżdżam lub przygotowuję się
do podróży. Za swoją pozycję
w polskiej piosence
zaplaciłam pewną cenę. Teraz się zastanawiam - jak wysoką?
- Mogłaby przedie:t
Pani
nie pracować aż do wyczerpania, nie szukać, nie eksperymentować, tylko spokojnie dośpięwywać do repertuaru
nowe przeboje. Przy stanie naszej rozrywki w Pewnym
okresie i tak nikt by tego nie

-

No tak: 9, 26 lub 6 lat,
jak liczyć. To długo
i
krótko. Gdybym była więcej
warta w 1963 roku i
miała
chociaż maturę, to pewnie dzisiaj żałowałabym tych lat oczekiwania na wejscie do czołówki krajowej. Tylko, że
ja
nie pojechałam po pierwszych
sukcesach w trasę z estradową
składanką, bo wiedziałam, że
nic nie umiem. Uczyłam
się
muzyki i nawet po
zdobyciu
pierwszej nagrody na Festiwalu Piosenki Studenckiej
w
Krakowie, uważałam siebie :i:.a
amatorkę. Na rynek
krajowy
weszłam jako
ukształtowana
piosenkarka. Chyba zaprocenzależy

że

zauważył?'

- Boję się stabilizacji i zadowolenia z siebie. Wtedy czło
wiek zamyka się na
pewnym
poziomie, nie rozwija się,
w
zawodzie i w życiu.
-

Ale od

e,zasu

pewnego

:Postanowiła Pani
oszczędza6
swój głos, co ja w królestwie
:Panującego w polskiej plosenC" bezglosla, nazywam występ

klem!T

- Nle ehowairn. gfusu. Niektóre proponowane mi utwory
są napisane w takiej konwencji muzycznej, która nie
pozwala na
użycie
wi'ększego
głosu, gdyt byłoby to sprzeczne z ehan'kterem piosenki. Wy.
konanie utworu w niewłaści· 1
wej manierze wokalnęj mogło-<
by go sabi6.

Gwiazda

- Coras e11ęlcłeJ występuje
Pani dla amerykańskiej Polonii, przed czym kiedyś bard7.o
się wzbraniała. Przecież

płacą

ta~

polskim artystom 'zielone grosze!
- Mnie dobrze płacą.
Podobnie w NRD, gdzie
będę
śpiewała po powrocie z NoweIO Jorku.

na

B•

I prsyJmu.flł Pant~

-

Jak

prawdziWtł ł'włazdęf

stą,plła?

Nie

-

przemęczona,

zawodo-

stradowej w Poznaniu.
Mlme
zapowiedzi Pani tam nie . 9""'
-

lata nauki I pracy nad

- Zgadza się, słynie Pani z
wielkiej pracowitości, kosztem
czego wygrywa Pani to, co zakłada w zawodzie?

wą, mądrość. Debiutowała Pani
przecież wielokrotnie, a na odkrycie czekała 9 lat. To daje
wiele do myślenia!?

warunek

poprzedniego repertuarze. Piosenkarz stale ryzykuje. Często
trzeba podjąć decyzję w ciągu
S minut, a ma to swoje następstwo
trwające
znacznie
dłużej.
To wieczna huśtawka.
- Podobno teraz boi
rie
Pani ryzykować. Każdą propozyc.ię dokładnie
analizuje
często - odmawia?
- Przecież jedno wynika I
drug lego.

towały

sobą.

- Passa samych sukcesów
powodzenia nie zawsze sprzyja artyś<;ie. Wejście na szczyt
łączy się z ogromną pracą. bo
nie tak łatwo tam wejść, ale
również sztuką jest
utrzymać
się i rozwiiać, stale
zaskakiwać czymś nowym„ Z poprawką, że nie za
wszelką
cenę,
dlatego czasami wolę nie pokazywać się zbyt często w Tv,
nie nagrywać w radio, aby nie
opa.trzyć się odbiorcom.

postawiły mi Polskie Nagrania.
Publiczność nie
przyzwyczaiła
się do mnie w odmiennym od

bo
me
odpowiadała
mi
pre>pozycja
udało się
jakoś
przetrwać,
występu z jedną piosenką i to
dzięki publiczności, która mnie
z play backu. Podczas gdy rok
dostrzegła niejako ponad gło
wcześniej. mój występ
na
wami fachowców.
Wiośnie Estradowej był przewidziany jako własny 1:5 mi- A późnie.i pasitro wielkich
sukcesów festiwalowYch i licz- · nutow:v show.
ba. na.gród, jaką
nie
moźe
- Znam inna
wers,fę.
W
pochwalić się
iadna polska ko11rercle sralowym nie zgod7ipiosenkarka. Co z nich wyni- fa ~ie
l>a11I
"-"YStapić,
bo
kało poza ~atysfakcją,
bycl„
~wi:tzda hvł Krzysztof . Kra\Vlaureatką,?
<'7-:Vk Panła nrzewid7-iano jako
- Dyrektor
„PAGARTU", nio~P11k„„kl' łowarzviizącą. Af'!'o11t hvł wielki. 1!1ly7 przecież
Władysław Jakubowski, mówił:
to Pani .iect l!Wiazdą!?
„Trzeba iść za • ciosem" i posyłał mnie na następne
festi- Nie wierl7.ialam, że gwiazwale. Na każdym
festiwalu
rla koncertu mi;ił hvć KnYSZstartowałam właściwie od zera
tof. Poza tvm. wv<ten w iedi nie było to łatwe. Gdy przynvm konrPrC'iP 7 Krawc7.vkiPm.
stępuje się do udziału w fenie może hvr uim::i nawet dla
stiwalu, to inne się nie liczą. irwiazdv. tvm harrl 7.iei. że wvSukces sukcesowi jest nierów1<tf'n0>wały i 1\farvla. i Ur•zula.
ny. W Tokio w 1972
roku
Pn k-oncerci<'
Ą1ar:vl::i przv7nakonkurencja byla bardzo ~ilna.
ł~.
7.e miałam rach~ <'dmaCzterdzieści dwie osoby. Emowi::i i::ic.
c.ie półfinału . Już samo znale- J 1>0 <'O to Pani hyłn? n,·.
zienie się w gronie finalistów
T'n711a1'<kir.i
bylo zwycięstwem rn·uga na- T"ktor F,ąfr„dy
W'Vr7.nrił
p„.,..;„
7<>
swe~o
~roda, Srj!brny Medal i nae:roda „Za wvróżn i a iącą się oso- nr'7.~"s:!f ~hi(trc:fw~?
bowość estradową". które wte- Nie można . pracować z
dy otrzymałam - to był. woczłowiekiem myślącym „Estrabec rzeczywiście o~trej rywalida - to ja" ·och! Jak
mnie
zacji. prawdziwy powód do rawtedy
dyrektor
Nowotny
dości. Na Złotym Orfeuszu w
straszliwie ukaral!
Zupełnie
Bułe:arli, w Caracas, a także w
tak. jakby myślał, że Estrada
Sopocie w Hl71 r„
cieszvlam Poznańska może mi zaoferosię ze zdobvtych nagród
au- wać coś więcej, niż
Estrada
tentycznie. Byłam po
prostu
Katowicka. z którą rozpoczę
szczęśliwa.
łam wtedy współpracę. Zmiana miejsca bazy nie ma ża9- „Wesołość ptasich gniazd,
nego znaczenia. Poznań cżę~to
nd snu cienły las,
nlPzmienprzeszkadzał mi, mając
inne.
11nś,; wśród'-malw, ~dy barwy
bliżs7.e e:wiazdy. Moją reklamę
kry.ia ściany
nobielane" i.„
miał 5 lat w „uz1todnieniaC"h"
ust:!. nio~enkarki otwartP
tak
~„ernko. że widar nawet ósem- P.ani
to
jest
jednak
ki. W tym nrzebolu i w' bel- gwiazda!
cantowvm stylu 7.aakeentowa- Gwiazda? Przecież to oła 'Panią cała Pol~ka. Ciekawy
kreślenie u nas nic nie znaJestl'm - .iak dzi~ Tlr"v,jęłaby
~zy . Pamiętam . że taki orzydoPanią w tamtej wers.ii?
mek wymyślił dla mnie slyną:
- Myślę, że nie zostałabym
cy 7 dowcipu ZenC)n Laskowik.
zaakceptowana. Choć w , tym
Koledzy to przyjęli i tak
już
miejscu podniosą
się
l!łosy
zo,stało.
·
sprzeciwu moich
ówczesnych
- „Gwiazda", przed kilkoma
7.wolenników. Postęp
muzvki
laty, przy okaz.ii
pierwszego
ie~t tak wielki. że to co pndohało się wtedy, dziś
byłoby spotkania Zl' mna pnwi.-d~iala:
„Zirod:1, uc17.ielę panu wywiaśmies:rne.
du. Mam dla nana 1 godzinę i
- Dawni wielbiciele
nie 15 minut". Rył!'m prawie zamol!'a w:vbaczyć Pani
zmiany
łamany, gdy7 lirzylem na
3
stvln. l iakże ~il' oni des„:vli,
godziny "i 35 min11t!
trfl" n"11io~ła t>ani norażke na
- Tak było? Pan ' ma dobrą
oi;~,~;~d7le Piosenki w
Atepam1ęc
Wtedy siPd t: ial pan u
nal'h'
mnie ~ !!Od7iny i 50 minut, a
- Przegrałam
zaledwie
teraz
J óźnil sic pan e;odt.inę
dwoma pP11ktami. Na miedzyi rreczvwiście mamv malo czanarorlowvch festiw:i.lach,
nie
su. ho ' muszę ugotować mężowi
tylko piosenkarskich,
często
obiad.
bywa tak. że .faworyci nie ~wv
- A dotrzeć do Pani
nic
c:1ęż"lja
Po prostu sa niPkiedy
jest łatwo,
Najpierw trzeba
zbyt dobrze ,.obstawieni" przrz
prz(' iśi" przez C'enzurę
Pani
przeciwnikó " wszy~t.kie
remanagera-męża. Czy Pani saflektory są skierowane w ich
m• .g-o finansuje?
stronę. Po sukcesie Stana Borysa w Atenach i , po mojej II
- Niech pan
nie kłamie,
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przeciet mąt nie rozmawiał z
panem na te tematy.
- A skąd Pani wie? Swoją
drogą to idealny mariaż
dla
piosenkarki, gdy mąż wszystko
załatwi i artystkę nic 11ie obchodzi poza sprawami autystycznymi?

- Moina tak po\viedzłed.
- Byłem kiedy§ zanlepoko.fony relaejlł z PQni zagranicznego koncertu. w
Czechosło·
wacjl, którego widz wie podejnewall, ie gwiazda jest chyba
Pł.iana, bo nie mogła Pani trafić do mikrofonu?

wystąpiłam.,

- Cierpię na zawroty gło
wy. Akurat wystąpiły na
estradzie i nie mogłam znaleźć
mikrofonu.
- A poza tym?
- Mam
uszkodzone kręgi
szyjne.
- Jak się teraz Pani czuje?
- Jestem chora,
zapalenie
oskrzeli Sale koncertowe
w
kraju „ na których ostatnio wy'stępowałam z „Alex
Bandem"
były nie ogrzane i oto efekt.
Sam pan widzi dlaczego częś
ciej i chętniej
śpiewam
za
granicą.

Nie wiedziałem, że Jest z
tak źle!?

-

Panią

- No, nie popadajmy
w
skrajny
nesymizm.
jeszcze
pewnie parę lat pośpiewam.
- Czy widzi Pani
szanse na
zrobienie

światowej?

jcszrze
karie1·y

• :';j.

Nie widzę. gdybym
wito bym pewnie zrobiła
- no i wtedy dopiero bv miał
pan trudnośC"i w dostaniu się
do mniP 11a wvwiad.
- A co jest?
-

działa.

- Myślę, że to JUZ wszystko. Cóż można więcej
zdziałać'> Mogę jeszcze raz
wyjechać do TJSA do ZSRR, NRD,
odbyć trasę po kraju, nagrać
płytę . 7.robić recital W · Tv„ Innych oerspPktyw nie
wid zę ,
chociaż zrobilabym nie wiadom'J co.
- Sądzi Pani że nic ma .iut.
u nas miejsca dla
wielkich
gwiazd?
-

Oj, myli ~; · pan, oj. myli.

Jaką Zdzisławę
Sośnicką
będzil•111y więc ogląda.li w 1983

-

roku?

- Mimo wszystko, bardzieJ
zrelakso „ aną, cieplejszą,
w
każdvm badź razie nie
będę
już 'narzekać. Chociaż.„

-?
-

Wszystko

się zdarzyć .

jeszcze

może

Rozmawiał:
Foto: Rafał Jesionowicz
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·o lsie i Louisie
Od dziesięciu lat mieliśmy zwyczaj spotykać
z Louisem Aragonem i Elsą il'riolet .na
wieczerzy wigilijnej w naszym mieszkamu ~a
avenue Kleber. Spotykaliśmy się zresztą n.e
tvlko na Gwiazdkę, ale także w Nowy Rok,
albo w oba te święta, a nawet z okazji
rosyjskich świąt Bożego Naroqzenia'. kt6~e
obrhodziliśmy z dawien dawna, gdyz moJa
żona, córka pierwszych emigrantó·w, jest
.
.
prawosławna.
Elsa przychodziła zwykle pierwsza, mosąc
paczkę przysłaną z Moskwy przez jej siostrę .
Lily, z kawiorem i „tinuszkami" - . cukierkami.
które w Rosji jada się w czasie świąt. Czasami
- tak było w styczniu 1970 roku, kiedy
s~edłem z
spotkaliśmy się po raz ostatni nią do Fauchona i przed restauracJą Lucas
Carton czekaliśmy, gawędząc wesoło. na JeJ
szofera, który z powodu korków ulicznych nie
mógł dojechać na czas. Potem Elsa zamykala1
~ię \V naszej kuchni i zabierała się do
przyrządzania kulebiaku i blinów, do których
dodawała - to była jej tajemnica zawodowa
.
- pianę z białek, aby były lżejsze.
Po ukończeniu tych przygotowań kulmarnych
Elsa i moja żona Lisa zabierały się do
przystrajania choinki, dekorując ją na .modę
rosyjską różnymi· zabawkami, diabeł~ami, .
krasnoludkami z aksamitu, ij.p. Obie parne jedna mogła być matką drugiej - były. kied_Yś
dekoratorkami i nawet projektowały b1zutenę.
O dziesiątej wieczorem zjawiał się Lou~s.
Gdy zgromadziliśmy się na tę ostatnią
było to w .' ..
rosyjską wieczerzę wigilijną pierwszej dekadzie stycznia 1970 roku . (Kosc1oł
.
prawosławny obchodzi Boże Narodzenie
według starego stylu - przyp. re~.) -;- P.O~
drzev,:kiem leżało mnóstwo podarkow i ksiązek.
Aragoszeńka" - jak nazywaliśmy Louisa
::..._ podarował mi kalendarz od Hermesa,. on .
zas - to wciąż duże dziecko - uprosił sobie
u świętego Mikołaja czterobarw:iy .ołówek, ~by
móc lepiej poprawiać swe niezlicz_one .rękopisy.
Zanim zasiedliśmy do stołu, Louis miał
zwyczaj szperać w mojej bibliote~e i .'
poprawiać ręcznie błędy drukarskie, ktore
wvłapywał w moich książkach, zwłaszcza w
Blanche ou l'oubli''. Potem stawał przy
·~kn1e wychodzącym na avenue Kleber i z
odrobiną melancholii w oczach ~ontemp}ował
.
k.>i~garnię Sans Pareil, wydawnictwo
surrealistów, które, jak mówił z trudem kryJąC
wzruszenie, przesunęlo się o 100 me:trów, aby
być naprzeciwko .,naszego domu p1ękny~h.
oczu". Mówiąc to miał zwłaszcza na mysli
naszą małą syjamską k-0tkę Zezette, którą
. ..
szczególnie lubił.
Podczas tej ostatniej wigilii rozmaw1ahsm.Y
wiele o Edmonde Charles-Roux, którą . Loi:i;s
bardzo lubił i o Guy Beart, z którym Jedhsmy
kolację przed kilkoma dniami. Rozmowa toczyła
się po rosyjsku i oboje z Aragonem
. .
narzekaliśmy, że jestP.;my ,,zbytnio
skolonizowani". Elsa -śmiała się serdecznie i w
pewnej chwili włączyła tele~vizor, . abyś!DY
mogli obejrzeć Johnny Halhdaya 1 Ju.l1ena
C.terca którzv bardzo się jej podobali. Ta
·kobieta, którą niesłusznie nazywano szorstką,
była w życiu codziennym bardzo łagodna,
nawet czuła, pragnęła, aby ją traktowano Jak
babcię.
„babuszkę" o północy zatelefonowaliśmy do Marca i
.
Vavy Chagallów. „jeszcze jednej pary
wyjątkowych kochanków". jak m~w.ił Louis,
który przygotowywał wówczas ks1ąz~~ o
Matisse. Potem Aragonowie zadzw-0mh po
taksówkę i pojechali do domu.
Po ich odjeździe rozpakowałef!l paczkę
Elsv. Była to książka .,Le mssignol se tait
a l;aube" (,,Słowik milknie o świcie") która_
miała się pojawić w sprzedaży w kilka dn~
póżniej. Czy było to przeczucie? Elsa wkrot~e
potem umarła . W wigilię }3ożego Na~odzema
1982 rt>ku umarł Louis. Straciliśmy Louisa
Elsę. Dom jest bardzo pusty.
~ię

o?

JEAN MARABINI
(„Le Monde")

je
się
wznosi
platformach
na
żel
wspartych
ze stron;}'
betonowymi filarami. Aby wbić wsporniki, ziemię rozgrzewa
się parą wodną. Po tym jednak trzeba czekać
kilka miesięcy aż ziemia znów zamarznie. Grubość murów w tych wieżowcach ma co najmniej 90 cm, a w okna wsta\via się ... potrójne
szyby. Rury doprowadzające wodę, gaz i odpr-0wadzające ścieki, zakopuje się w betonowych
skrzY'niach.
Ale „komunalne problemy" określa się bła
na
się
pojawiają
hostką wobec tych, które
wielkich budowach. Przy 40-st-0pniowym, a niekiedy 50-stopniowym mrozie kruszy się sprzęt,
jeśli nieodpowiednio dobrane są stopy, pękają
~labe opony (silników nie gasi się dzień i noc),
a mróz zatyka budowniczym oddech. W lecie
znów. gdy następują roztopy, wszystko tonie w
błocte. Potrzebne są więc, i powstają, zupełnie
inne niż powszechnie się stosuje, technologie
budowy maszyn i sprzętu. odmienne projektuje
się systemy wznoszenia budowli, a także w innej. już olbrzymiej skali, -la.nowane są zasady
eksploatacji bogactw Syberii. Oto na przykład
gigantyczne
kańsko-a'Czyńskim
zagłębiu
w
dżwigi rozbierają ściany węglowe i urobek ła
dują na 140-tonowe „Biełazy", oto w .obwod-zie
tiumeńskim „błotochody" same układają i spawają rurociflgi gazowe.
W tym wszystk~m pomaga nauka. Tylko Syberyjski Oddział 1\kademii Nauk ZSRR zatrudnia 40 tysięcy najwyżej wyspecjalizowanych
kadr, które w Nowosybirsku. Tomsku, Irkucku,
Omsku, Ułan-Ude i w innych ośrodkach konccntrują się na tych dziedzinach, które posiadla wykorzystania
dają największe znaczenie
zasobów Syberii. Rodzą się tutaj również wizje
na przyisz.łe dziesiędoliecia. Jednym z najwię
kszych projektów jest skiernwa.nie wód rzeki
Ob do Irtyszu, który zostałby połączony kanałem długości 3 tys. kim z Sy.r-Da-rią i A'.111u·
Aralskiego.
Jezi-0ra
Darią, wpadającymi do
Wiówczas to południowy Ural i Kazachstan spichlerze zbożowe i Uzbekistan - główny producent bawelny, nie zaznałyby więcej suszy.
Tymczasem przez Syberię ciągnie się drugą,
obok kolei transsyberyjskięj, magistralę kolejową, BAM. Ta Bajkalsko-Amurska Magistrala
zaczyna się w Ust-Kut, tam gdzie Unia bracka
dochodzi do Leny, biegnie na północ od Bajkału, .i dalej skrajem gór Stanowych i nastę·
pnie przecinając Góry Burejskie, doch-0dzi ~o
Amuru w pobliżu Komsomolska. W sumie
BAM liczy 3.140 km długości i przecina 3.200
przeszkód wodnych; na każdej nawet małej
rzeczce powsta]ą wielkie konstrukcje mostowe,
gdyi w czasie roztopów zamienia si~ ona w
-rozszalały żywioł wodny.
Gi,gantycroa ma•gistrala, budowana k:olosalnym
rozwojowe
perspektywy
otwiera
kosztem,
wielkim kompleksom tery.torialno-iprodiukcyjnym TPK (territorialno proi:z:wodstwienny.J
komplieks) - stwarza możliwości eksploatacJi
bogactw, rozwoju - w oparciu o nie - ośrod
ków pr,zemy.słowych. pozwala na wykorz.ystanie
bogactw lasów, na rolnicze zagospodarowanie
ziem i na rozbudowę osadnictwa.

Dokońc~.enie

•
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SYBERIA ZACHODNIA jest obecnie najbar•
dzid dyńamicznie rozwijającym się obszarem
ZSRR. (Obejmuje ona tery•tor·ium na wschód
od Uralu po dział wodny Obu i Jeniseju oraz
od brzegów Morza Arktycznego po granice Kazachstanu i Mongolii).

Jak wielka jest Syberia? Okazuje si~, że v.·ule
na to pytanie. Poglądy
co do jej obszaru i zasięgu są sprzel:i:ne.
Dawniej, a niekiedy jeszcze i dziś, nUWI\ łll
obejmuj" się ogromny obszar kontynenta~ny od
Urnlu do Brzegów Oceanu Spokojnego. Biorąc p<14
uwagę, że Syberia Zachodnia obejmuje 2,4 mln
km kw. Syberia Wschodnia - 7,8 mln .k~ .kw, •
Daleki Wschód - 3,1 mln km kw., łączn~e
obszar ten liczyłby 12,8 mln km kw., co stanowi
57 proc. powierzchni ZSRR. W takim u_jęclu
Syberia byłaby 1,6 razy większa od całeJ Europy,
tj. tej części kontynentu euroa-ijatyokiego, .która
ciągnie się od Uralu do Oceanu Atlantyckiego.
Syberia nie ma swej stolicy. Pretendujj\ do roli
.
miasta stołecznego Nowosybirsk •.
półtoramilionowy ośrodek przcm~łu, nauki,
ktor~ rze~ywis!'le
oświaty i kultury, Irkuck spełnia ogromną rolę w ro;i:woju Syberii oru
Jakuck, który jest najbardziej typowym
ośrodkiem syberyjskim.
niełatwo odpowiedzieć

Natura choć bogato wyposażyła ten region
w surow~e, stworzyła. tu wyją~kowo trudne w:awieLk1m
runki działalności gospodarczeJ. Na
Niżu Zacbodniosyberyjskim (obejmuje on 9/10
powierzchni, resztę natomiast stanowią <:'óry
zabagnione.
są
Ałtaj) ogromne połacie ziemi
Niski spadek terenu utrudnia . bowiem . spływ
rzekom. Zima z mrozem sięgaJący:m mmus 40
stopni trwa 6-7 miesięcy, w lecie zaś t~mpe
ratura dochodzi do plus 30 stopm. Na połnoc
nych krańcach Syberii Zachodnie~ wy~tępuje
tundra, bardziej na południe rozciąga . się szejest
roki pas tajgi, zaś na samym połudmu
step.
TPK Uralsko-Kuzniecki był pierwszym kompleksem rozwijanym przez wła~zę _radziecką "!''
syberyjskiej części ZSRR. Mysl i koncepcJe
szerokiej rozbudowy przemysłu na tym obsz~
rze przedstawił jeszcze W. I. Le~m. Konc~?cJa
Lenina polegała na wykorzystaniu. fak.tu, iz z
tam
ogromnymi pokładami ~ęgla sąsi~duJ~
p~d
Kuzmeck1e
złoża rud metali. Zagłębie
względem powierzchni mniej więcej. równa ~1ę
Zagłębiu Donieckiemu, lecz zasoby Jeg? .są kilkakrotnie większe, przy czym przewazme występuje tam węgiel koksujący.
(1929-1932)
„pięciolatce"
Już w pierwszej
powstały w tym kompleksie d:va . gigantyczne
kombinaty metalurgiczne: kuźmeck1 - na ęy
berii i magnitogorski - na Uralu. W ostatmch
latach, po wybudowaniu Zachodniosyberyjskiego Kombinatu Metalurgicznego oraz po rozbudowie kilku stalowni w miastach Kuzbasu,
Syberia Zachodnia stała się trzecią bazą metalurgiczną ZSRR.
TPK Zachodniosyberyjski to bez przesady obszar fenomenalnych rezultatów czlo\Yieka w
wydzieraniu ziemi bogactw skrytych \\' lod?wym sejfie. Tymi bogactwami są tu glówme
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ropa i gaz ziemny, ale takie rudy telaza ! metali kolorowych.
Od czasu. kiedy ropa trysnęła z odwiertu ko:rozpoczęł.a
ło osady Sz.a~m (kwiecień 1960 r.)
się tu na lodowej skorupie w zimie, a w lecie
na błotach i bagnach, naftowa epopeja. jakiej
nie znał świat. Jeszcze nigdy bowiem historia
nie notowała tak szybkiego tempa zagospodarowywania złóż roponośnych. Zagospodarowywanie pokładów w Baszkirii trwało 20 lat, tatarskich - 18, a tutaj w zaledwie cztery lata
rozpoczęło się normalne i na wielką skal~ .wydobycie: w 1964 r. złoże to dostarczyło JUZ 38
milionów ton ropy. Sw!at był kiedyś zdumiony,
gdy Amerykanie w ciężkich warunkach V: Cillku 3 lat położyli rurociąg transalaskański dłu·
gości 1300 km i średnicy 1220 mm. Tu~a~, w
Syberii Zachodniej, o czym }ednak mmeJ się
pisze, co roku układany jest rurociąg o jeszcze
większej długości i o średnicy 1420 mm. Jest

tundry charakteryzują surowe i
zimy oraz krótkie i chłodne lata. W
związku z bliskim sąsiedztwem frontu
arktycznego, często wleją tu silne wia.try. W
bardziej północnych obs-iarach tundry ro&ną
mchy, porosty i różne krzewinki, w. częścl zał
południowej spotyka się ka.rłowate wierzby l
brzozy.
Strefa ta.jgi odznacza się surowi\ ilml\ oraz
stosunkowo ciepłym i wilgotnym latem. Tajgę twonl\
zwarte lasy iglaste, wśród których dominują,
świerki i sosna, a na północnym wschodzie, t1tkże
jodła i modrzew syberyjski z domieszką brzozy i
olszy. Duże powierzchnie zajmują tu błota i
torfowiska.
Strefę

długotrwałe

to możliwe dzięki ogromnej koncentracji gprz~·
tu. ale przede wszy:stkim dzięki wielkiemu wysiłkowi ludzi.

TPlt Bracko-Ust'Illmeld połotony w środko·
wym biegu Angary obejmuje dwie :vielki•
elektrownie wodne, kombinaty górnicze i kompleks pnedsiębiorstw przemysłu drzewnego,
Obydwa TPK rozwinęły się w .tajdze, kt6r,
jeszcze niedawno znali tylko mieJscowi chłopi
i myśliwi polujący na zwierzęta futerkowe.
Poza regionem angarsko-jenisejskim, drugim
równie wielkim regiO'Ilem ekonomiczinym staje
się Jakucja, Najszybszy rozwój przechodzi ~o
ludniowa część Jakucji, gdzie znajduje się nierungrijski basen węgla koksującego i gdzie w ·
rud żelaza.
pobllźu zalegają wielkie pokłady
Po Donbasie ! Kuzbasie, które stanowią centra
mebalurglcme dila zachodniej ~ęśct ZSRR,
w Jakucji ~llli>t cerubrum h'U'tnicilwt dla Sy•
berii Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Od•
budowane m. !n.
k:rywkowe kopalnie węgla
dzięki kredytom japońskim dostarczają wzglę.t
tu hutom
dnie będą dostarczać budowanym
przetapiającym rudy ' żelaza i wielu metali kolorowych. Jakucja stała alę tet jednym z naj~
większych w świecie producentów diament~
.
Dostarcza także znacznych ilości złota.
zagospodarowanłf
Na przyspieszenie tempa
Jakucji wpłynie planowana budowa odgnłęzle
tzw. ,..mały BAM"t
nla kolejowego od BAM

• • •
Przez wieki saludnien!• Syberłł odbywało 9"
w szczególnych warunkach. Dobrowolne osad.
nictwo miało związek głównie z poszukiwaniem
złota oraz budową kolei transsyberyjskiej. Da·
leki Wschód zasiedlany był dopiero na przeło
mie ubiegłego i -0becnego wieku, gdy otwarte
stałe linie morskie łączące Odessę .1 Władf"W(l„
stokiem.
Bezdroża Syberli ł Rąpa 'baza w te1o.nad
zagospodarowywanych to główne przeszkod.r

Kolumbowie
-Syberii

•
okręg
Obecnie wielki środkowosyberyjski
do
Szaim
wydobycia ropy ciągnący się od
Megion oraz pQ.]:ożony w północnej cz~ści obwodu tiumeńskiego okręg wydobycia gazu (~1stanowią
świecie)
ważany za największy w
podstawową bazę paliwową ZSRR. W oparciu
o tę bazę przystąpiono tu do rozbudowy petrochemii. Obok gigantycznych kombinatów w
Omsku i Angarsku, w których przerabia się
wielkie
ropę z Zachod'niej Syberii, powstały
zakłady petrochemicime w Tobolsku, gdzie m.
kauczuk syntetyczny oraz
in. produkuje się
System
kombinaty w Tomsku i Aczyńsku.
z
rurociągów łączy również złoża syberyjskie
Azji
Kazachstanem i z innymi republikami
Sr-0dkowej. Na Daleki Wschód dostarcza się
płynie
ropę koleją. Największy jej strumień
jednak w kierunku zachodnim, do republik
europejskich.

SYBERIA WSCHODNIA to prawie trzecia
Mimo, iż zasoby
Związku Radzieckieg-0.
paliw i energii wodnej, rud metali i drewna są
tu większe niż w Syberii Zachodniej, to j.ednak rozwój górnictwa i przemysłu, a w związ
ku z tym i zaludnienie, są tu daleko mniejsze.
Składa się na to wiele przyczyn.
Wschodnia część Syberii to „lodówka świa
świecie
ta" - występują tu największe w
mrozv pomijając Antarktydę; dochodzą one do
minus' 70 stopni. Z ogólną surowością klimatu.
jest występowanie wiecznej zmarzlizwiązane
ny prawie na całym obszarze Syberii Wschod,
niej.
Tradvcyjnie ludność koncentruje się w połu
dniowe·j częśc.1 tego regionu w pobliii.u kolet
transsyberyjs·kiej, gdzie istnieją ':"a~unki do
rozwoju rolnictwa. Gęstość zaludmema w lado
tach siedemdziesiątych dochodziła tam
12-18 mieszkańców na kilometr kwadratowy,
podczas gdy w strefie tajgi i tundry zmniejsza
mieszkaniec przypada na
5ię tak, że jeden
kilka lub kilkanaście kilometrów kwadratowych. Wielkie powierzchnie w niektórych rejonach są całkowicie bezludne. Dopiero w ostatnich latach wielkie inwestycje przemysłowe zafragi:nenczynają zmieniać oblicze niektórych
.
tów Syberii Wschodniej.
Zwłaszcza długofalowym programem rozwoJU·
jest region angarsko-jenisejski, który
objęty
posiada prawie połowę wszystkich zasobów wę
gla w ZSRR, prawie trzecią część zasobów
drewna, czwartą część wodnych zasobów energetycznych oraz wiele innych cennych hogactw. Program zagospodarowania obejmuje
ogromne połacie ziemi rozciągające się od Morza Arktycznego do południowych krańców
Kraju Krasnojarskiego: terytorium t-0 ma 1000
km szerokości i 2 tys. km długości. Program
zakłada rozwój przemysłu wokół głównych źró
deł taniej energii oraz pokładów żelaza i metali
kolorowych. Plany wykorzystania energii wodnej Angary i Jeniseju powstawały już ,w. latach trzydziestych i czterdziestych, ale dopiero
w latach pięćdziesiątych zaczęto realizować te
wizje.

część

TPI\ Irkucko-Czeremchowski był pierwszym
na
obszarem regionu angarsko-jenisejskiego
którvm rozpoczęto wielkie inwestycje . Dala im
pocz:'1Pk elektrownia wodna i zakłady przern~' 
petrochemiczn.Y w
słowe Ir kucka, kombinat
Angarsku i huta aluminium w Szelechowie.

we współczesnym rozwoju osadnictwa na Sy•
berii. „Problem uprzemysławiania nowych ob·
. szarów stanowi zaklęty krąg - braku)e kadr,
ponieważ nie ma mieszkań, brakuje J;Q.ieszkań,
bo nie ma komu ich budować" - pisała ra·
dziecka „Prawda". Przy tym gazeta wskazuje
na złą organizację tej bazy.
Po pierwszej fali osadnictwa współczesnego
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
- w ostatnim dziesięcioleciu, mimo iż stwarza
się osadnikom bardzo korzystne warunki płac.o·
we, zainteresowanie pracą na Syberii maleJe.
utrzymywał,
się
Jeśli stan ten nadal będzie
rozwój energochłonnych gałęzi przemysłu petrochemicznego i elektrometalurgicznego będzie
europejskiej czę.ści
musiał dokonywać się w
JUŻ
ZSRR, co spowoduje zwiększenie i tak
wielkich kosztów transportu zasobów energetycznych ze wschodu.
ośrodkach
w
Aby temu ·.i:arachić obecnie
szczególnie ważnych dla• rozwoju kompleksów
buduje się, obok
terytorialno-produkcyjnych
nowoczesnych bloków, placówki kulturalne, oś
wiatowe, rozrywkowe. a także ośrodki adaptacyjne do klimatu wyposai<>ne w bas-e!lly kąpie·
Jo\ve, sauny, gabinety odnowy biologicznej itp.
Z drugiej strony - c-0 w przyszłości będzie
konstruowane są
mieć szczególne znaczenie urządzenia i maszyny o dużej wydajności przy
bardzo ograniczonej obsłudze.

Od wieków łezlarzom ma,rsy lłię pnebyole
drogi morskiej w okresie zimy: od
Murma.ńska do Wierchojańska. Ogromnego
znaczenia ta droga nabiera obecnie, gdy dokonuje
się rozwój ośrodków przemysłowych w północnej
,
części Syberii.
Niestety, północna droga morska d011tępna jest
dla statków towarowych tylko od lipca do
października. Przed paru jednak laty raddecka
flota handlowa dokonała przełomu. Dzięki
lodołamaczom kierowanym przy pomocy satelltów
udało się przebyć zamarznięte obnary morskie oi
Murmańska na Półwysep Jamał położony ·i:a
kregiem ·polarnym. Ta trasa długości 2400 km
stanowi tylko trzecią część dystansu Murmańsk Cieśnina Beringa i około piątej części drogi do
północnej

Władywostoku.

żegluga -i Murmańska

do

Półwyspu Jamał

a

ujścia Jeniseju stanowi pierwszy etap ogromnegn
wysiłku, którego eelem ma być otwarcie dal.szych
odcinków północnej drogi i zapewnienie
całorocznej żeglugi do Oceanu Spokojnego.

Syberia pod każdym względem - gospodarczy mili-tarrnym, sta:no'\vi.
czym, politycznym
klucz do przyszłości ZSRR. Zagadnienie rozwoju tego obszaru jest więc celem strategicznym
Związku Radzieckiego. Wszystkie więc przeszkody, jakie WY'stępują w zagospodarowywaniu
tego obsza•ru, będą musiały być pokonywane.
liczącym Jest to,
Dziś faktem najbardziej się
w dwa dzieże w bardzo krótkim czasie ZSRR mógł dzięki Syberii podsięciolecia woić swą bazę
kszyć niemal o

kolorowych oraz
produkcyjny w
jących ogromne
ZSRR.

zwię
paliwowo-energetyczną,
poł-owę dostawy stali i metali
pow:i:i'nie zwiększyć p-0tencjał

innych dziedzinarch posiadagospoda1,ki
dla
znaczenie
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pieszył się. Miał jeszcze szereg zadań do wypełnienia
w tym zakątku galaktyki. Zadań trudnych i odpowiedzialnych, dlatego, chyb~ zupełnie niepotrzebnie, pop;o:sił Statek, żeby mu me przeszkadzać. Tym bardz1eJ 1
że wśród zbadanych światów tylko na jednej z planet

- Ziemi - Istniało rozumne życie, a i to jeszcze zupełnie mło
de. Zwiadowca „Wielkiego Pierścienia", mający duże .doświad
czenie mógł wierzyć albo nie wierzyć prognozom swoich kolegów, ~le jednego był pewien: Ludzkości przyjdzie j:sz~ze. dłu
go dorastać, zanim Pierścień będzie mógł zacząć z mm1 dialog.
A jednak Statek przerwał jego rozmyślania i to w okolicach
tej właśnie błękitnej planety.
- O co chodzi? - spytał Zwiadowca. - Co jeszcze z~sta.ło
pod gwiazdami niezrozumiałego albo zbyt trudnego dla c1eb1e,
mój przyjacielu?
- Otrzymałem interesujący komunikat od nastego automatycznego obserwatora - odparł Statek. - Donosi on, że jeden z
autochtonów wzniósł swój umy sł do poziomu rozumienia ukrytych tajemnic wszechświata. Za to przev.:odz~ca w kraju .grupa
religijnych fanatyków zamierza unicestwić filozofa,
zabić go.
Moim zdaniem należy interweniować.
„Interwencja.„ - pomyślał ze strachem Zw~adowca. - Bardzo
rzadko uciekamy się do tego. Tylko w sytuacJach, gdy „poprawkę" porwoduje obiektywna, historyczna koniec2mość. Czy tu ~'."
chodzi taki właśnie przypadek, czy to właśnie ten? A z drug1ei
strony„. Ocalić iskierkę rozumu.- Bardzo. nę~ąca p~r~pektywa.
Wichry historii mogą rozdmuchać ją w Wielki płomieni I wtedy ona ogrzeje tych nieszczęśliwych ... "
- Bądź tak dobry - zwrócił się do Statku. - I postaraj s!ę
wylądować jak najbliżej miejsca akcji: Wszak. JUŻ ri1:z prowadz;łeś ekspedycję ratunkową. I wyląduJ tak, zeby mkt nas me

zobaczył.

- Przyjąłem.
- I jeszcze jedno, drogi przyjacielu. Przygotuj mt algorytm
fch języka I charakterystykę epoki. To chyba wszystko.
Zwiadowca wstał, podszedł do panoramicznego ekranu. Groszek planety zbliżał się, niebieszczał.
- Starzeję się, skleroza - powiedział ze smutkiem. - Przygotuj ml jeszcze_i ich odzież. Na wszelki wypadek.

„.Za burtą . ciemna woda, rytmiczny pluslt wioseł. Obok, tu!
pod ręką pełga w la.tar•nł mafoitki język I?ł0<mienia. Je~o przyćmione odblaski kładą się to na przygarbione plecy wioślarza,
to padaja na bezład drobnych fal i życie światła wtedy na. k~ót
ko przedtłuia się - w chłodnej wodzie rozbłyskują złote isk1&ki.
Skądś, z labiryntu zaułków przyleciał pory~ wilgotnego wt~t
ru, przenikającego .dosłownie do kości I Zw.1adowca szcze~mej
owinął się płaszczem. Nie dzhylł się smutne3 ciszy zal~gaJącej
po obu stronach kanału. Oto już od kilku dni w WenecJ1 panowała deszczowa I kapryśna wiosna, a miasto z tego
powodu

kładło się wcześniej spać.

Niespodziewanie łódka · ostro skręciła 1 po chwili zatrzymała
przy brzegu.

się

w sześć ogromnych brylantów, które rozpierały się wśród smutnych resztek jego nędznej kolacji.
- Każdy z nich jest wart, jest wart„. - gorączkowo mamrotał księgarz, obmacując drogocenne kamienie. - Tµ jest więcej

pieniędzy, niż w kufrach Swiętej Inkwizycji!.„
Giambattisto padł na kolana i począł się żarliwie modlić za
życie dziwaka z Nola i za jego „wyznawcę", którego przysłał
do jego biednego sklepiku sam Bóg, a może Szatan - wszystko

jedno.
Zwiadowca szedł wąskim zaułkiem. Obejrzał się na dom księ
garza I z zadowoleniem pomyślał, że ten Czotto mimo wszystko
wywiódł w pole inkwizytorów i że on dokładnie zna na pamięć książki filozofa. Po prostu sprytny handlarz i w dodatku
skrajnie ostrożny.
Na końcu zarubkia. Zwiadowca pośliznął się. Jedna z kslą!t.ek
upadła w błoto. Podniósł ją i ostrożnie wytarł połą płaszcza.
Zza strzępiastych chmur wyjrzało akurat senne oko
księżyca
i Zwiadowca przeczytał tytuł dzieła. Na okładce wytłoćzony był
napis: „Dell' infinito, universo e mondi". •
·

Według miejscowego kalendarza rozpoczął się dzień 17 lutego
Roku Pańskiego 1600. Switało już, kiedy procesja z Heretykiem
wyszła z Zaułka Łuczników na Campo di Flori, Plac
Kwiatów. Heretyk nie zwracał uwagi na ogromny tłum, który się

LEONID PANASENKO

I

dymu, niecierpliwa dusza już chciała rozstać się z ciałem, a on
z jakimś niepojętym uczuciem strachu chciwie wpatrywał się w
nieznajomego, który szybko zbliżał się do miejsca katni.
„Cóż za odzież na nim? Dziwna jakaś - pomyślał Heretyk. Ludzie ustępują mu z drogi, ale gdyby ich spyta!: „dlaczego" nie ~dą wiedzieli, co odpowiedzieć„."
'
Zwiadowca szybkim krokiem szedł przez tłum i widział
tylko jedno - śmiertelnie zmęczone oczy hardego
Nolańczyka.
Gapie rozstępowali się przed nim, ale on nie zwracał na to uwagi; oczy Heretyka żyły wysoko nad tłumem i Zwiadowca
był zmuszony patrzeć tylko w górę. Zatrzymał się i dostrzegłszy
w tych oczach zdziwienie, zrobił ręką uspokajający gest.
„Postaraj się zrozumieć mnie, człowieku - w myślach zwrócił
się do filozofa i Heretyk szarpnął się, jakby dotknął go język
płomienia. - Twoje usta zamknięte są klamrami, ale przecież
właśnie ty dopuszczałeś w swoich pracach możliwość bezpośrednich, psychicznych kontaktów, myślowej rozmowy. Posłuchaj
mnie. Uspokój się i spróbaj wszystko zrozumieć".
.,Kim jesteś?" - przeszyła mózg Zwiadowcy myślowa odpowiedź podobna raczej do krzyku.
„Przewidziałeś moje istnienie w swoich książkach, kiedy piaałeś o innych zaludniony~h światach, o życiu pośród gwiazd. Jak
cię znalazłem? Długo by trzeba objaśniać, a czasu mamy tak
mało. Ogień wciąż rośnie. Posłuchaj mnie. Twój rozum. ty sam
jesteś tej planecie niezbędny. Jesteś niezbędny tej epoce. A zatem uratuję ci życie ... "

„Ja przewidziałem... Więc ty nie jesteś bogiem, którego istnienie w taki czy inny sposób przez całe życie odrzucałem? Dym
oślepia oczy. Czy ja przypadkiem nie rozmawiam sam ze sobą,
bezrozumny?"
Heretyk oddychał z trudem. Otworzył oczy i upewniwszy się,
~e nieznajomy nie zniknął jak halucynacja krzyknął całą swo-

Ją duszą:

Dialog
W bieżącym tygodniu mija trzysta osiemdziesiąt
trzy lata od śmierci Giordano Bruno. Leonid Panasenko
(swego czasu gościł już na naszych łamach) trzy lata
temu napisał opowiadanie poś~ięcone pamięci tego
wielkiego uczonego. Publikujemy je poniżej.
A oto garść najba·rdziej podstawowych informacji ~
„Heretyku z Nola"i

BRUNO Giordano (Filippo). Urodził się w 1548 roku
w Nola koło Neapolu.Filozof; aatronom, zwolennik teorii
kopernikańskiej. Jego f~damentalne dzieło to:
„O nieskończoności, kosmosie i światach". W 1592 roku
w ,Wenecji został wydany w ręce inkwizycji· W 8 lat
później, 17 lutego 1600 r. w Rzymie został spalony
na stosie.

-

l

Żyć!

Słowo to swoją cudowną treścią wskrzesiło w pamięci męczar
nie dzisiejszej nocy, ostatniej nocy w celi: ,,Zyć„. żeby choć raz
jeszcze zobaczyć pośród bezdennego nieba masyw Wezuwiusza.
T~m pnzostała kraina dzieciństwa. Jeszcze raz wypić z dzbana
kilka łyków zimnego i cierpkiego „Asprini". żeby nad głową
!twitły świeczki kasztanów„."
Gorące tchnienie ognia dotknęło Heretyka i niespodziewany
przejmujący ból odegnał świetlisty obra.z.. „Oczys.zczenie ogniem?
Albo po prostu mózg zużył się jak stary mechanizm?" - przemknęła kpiąca myśl i już spokojnie zainteresował się: „Jak tego
dokonasz?"
„Wystarczy tylko niewielki wysiłek woli, by uśpić tłum. Cala
reszta nie przedstawia większego problemu" - odparł Zwiadowca i zrobił krok w stronę płomienia.
Za·tr:r:ym.ało g'O spo•j rzenie fitlozofa: rozumne, mądre i jednocześnie smutne.
,.Nie trzeba, cudzoziemcze. To będzie tylko nowy cud, nowa
radość dla księży i zakonników, Zaraz zaczną głosić, że uratował mnie sam diabeł. Ocalenie zostanie uznane za nadprzyrodzone, a dla mnie jest to nie do przyjęcia".
Mówi.I ~oś jeszcze, ale zdumiony odmową, Zwiadowca już tylko podsw1adomie rejestrował myśli Ziemianina:
„.„Ich f tak było wystarczająco duźo - cudów wymyślonych
nrzez księży. Ja przeszedłem już swoją drogę \ lo jest jej 1ogiczne zakończenie. Zawsze spodziewałem się, że moja działalność
zakończy slę na stosie. Pamiętasz, napisałem w jednej z ksią
tck ..."

To tu, signor - powiedział gondolier I wyczekująco popana swojego pasażera. Ten rzucił mu kilka monet i szybko,
_Płomienie wystrz_eliły nagle wysoko i potężnie. Zwiadowca,
jak zjawa roztopił się w gęstniejącym mroku.
z.dawało się poczuł, jak ostre uderzenie curlzego bólu przeszyło jego ciało, zmąciło świadomoś:. Tłum zafalował,
zaczął
~zotto jeszcze nie spał, kiedy do d~zwi, władczo i niecier!'llcisnąć się byle bliżej płomienia. Ktoś przerażliwie wołał:
wie, k!to·ś zaistu1kał. Otworzył i przez kilka chwtl z za•lclopotam~m tam zebrał, ani na złowieszcze żagwie w rękach odkarmionych
mnichów. Stąpał twardo, starając się, cokolwiek by się działo,
stał przed nieznajomym, który przyszedł do niego. z wilgotnej,
- Ognia, więcej ognia!...
donieść umęczone ciało do miejsca katnl. Nawet nie drgnął, a
niespokojnej nocy 'i przyglądał mu się. Twarz gościa, surowa, o
„Cót to się dzieje!? - gniewnie pomyślał Zwiadowca. Co
jedynie coś na kształt uśmiechu wykrzywiło mu twan:, kiedy
wyrazistych rysach podobała się handlarzowi książek. ale strach
ta straszny i ·n ienormalny świat? Nie,· ja zaraz zrobię tu porzą
od tego nie minął'. Przeciwnie - klująca igieł~ jaikier:oś nie zgodnie odezwały się dzwony.
dek ..."
Wilgoitne d•riwa słabo się ~a1a.ly. Z pocz~tlru wydzielały tylwyjaśnionego, mistycznego niepokoju drgneła. nagle pod. serc~m
I Czotto cofnął się w głąb domu, bezwolnie zapras:r:aJąc nie- ko rudy dym, ale wiatr trochę rozdmuchał ogień i wtedy dwóch
Wytężył wolę, żeby jednym uderzeniem sparaliżować ogranipomocników kata jeszcze dorzuciło chrustu.
znajomego, by szedł za nim.
czoną psychikę ludzi, pogrążyć ich w głębokim śnie. z znowu
w ostatnim momencie powstrzymała go myśl filozofa:
.„Zauważyli się nawzajem z daleka. Zdawał-oby się, że jut
Spómiony gość poszedł do pokoju i powś·c'.ią~liwie prz:(Witał ·
nic w świecie nie jest w stanie obudzić w Heretyku jakichk-ol•Się, starannie wymawiając słowa ... Potem .uwazme zagląda3ąc w
„Niech jut tak będzie. Albowiem im jest potrzebna ofiara.
wiek uczuć, a tym bardziej jego zainteresowania, jednak to, co
oczy Giambattisto raczej polecił, mz poprosił:
Właśnie ofiara, a nie cud. · I jeśli potem choćby jeden z tego
zobaczył na placu, zaniepokoiło go. W głowie kręciło mu się od
opętanego tłumu zada sobie pytanie: „A za co właściwie spalili
- Potrzebne mi są wszystkie książki Heretyka z Nolal
Heretyka z Nola?" - już to stanie się moim zwycięstwem. A
Czotto zaparło dech. Aż się skulił, słysząc. to niespodziewane
ty - ty wybacz mi, cudzoziemcze ... "
~danie ale W2ll'<ik niezn·ajOllllego nieustępliwie nale·gał na o.dpoPoryw wia~ru poderwał płomienie w górę, zerwał z głowy Hewiedź ~ nawet nie na odpowiedź lecz na niezwłoczne działa
retyka .blazenską czapkę. Ogień, zdawało się, wzbił się do sanie i' Giambattisto gorączkowo prÓbował znaleźć jakiś wykręt:
mego meba.
„Przecież już wszystko powiedziałem Swiętej . Inkwizyci.i. Tak,
po raz pierwszy spoitkaliśmy się we Frankfurcie. na JE'.si.erunym
jarmarku.„ On nie mówił nic takiego, co rzucał.oby c1en.
na
niego, jako na dobrego katolika... Może tych . kilka kpi!\cych
wierszy? Ale nie, mógł je podsłuchać tylko d1.abeł! Inkwizycja
wie swoje, a ja - swoje. Książki zniszczy!e!11·. Jak ~yło nakazane. A s·w<ija dirogą, eo t.o za cudowne ks1ązk1! Po bc? pr~ec11.y
taniu chodziłem jak pijany. Okazuje się, że wszechświat me. ma
granic, niezliczone są światy na niebie, a tam. pośród ~w1a~d,
też żyją ludzie.„ A może to nowa pr~b.~? Skrytka?! Czyzby inZ miasta Zwiadowca wyszedł pieszo. Szedł, a wiatr tej niezrokwizytorzy mimo wszystko coś zwęszyli?
rnmialej planety u~pokajał go, głaskał po twarzy, szeptał:
- Ich stronice już przeczytał płomień. Tak rozk.azano postąpić
„Tuk, oni są na razie ubodzy i ciemni. Ale są młodzi duchem".
ze wszvstkimi pismami Heretyka z Nola - w koncu dosyć zdeOdchodząc,
Zwiadowca ani razu nie obejrzał się na Rzym.
cydowanie odpowiedział Czotto, ale nieznajomy na te
słowa
tylko ~ię uśmiechnął.
yr. kał;>inie Statku długo rozmyślał, kartkował książki Ziemsk1e~o .filozofa. Pot?m._ wreszcie, sformułował myśl dręczącą go
- Widzę, że boisz się w głębi swej duszy. Mógłbym. ci. wszyod Jakiegoś czasu 1 kilka razy powtórzył ją sam sobie jakby
stko wy.jaśnić, ale muszę się spieszyć. Poszukaj, a znaJdz1esz to,
wypróbowywał jej trwałość i moc: ,.Niestety, każdy śwlat rzą
co mnie interesuje. Postaraj się ...
dzi się swoją logiką. I czym jest w danym przypadku nasz GaTo były zwyczajne słowa. które mógłby powiedzieć każdy alaktyczny racj'onalizm? Czym on jest w porównaniu z samoofiagent Swiętej Inkwizycji, ale Czotto przy;szło do głowy bezsenrowaniem Heretyka, z jego mądrością?"
sow.ne przypusi;czenie:
.,On jest w CZY'mś podobny d~ Chrystusa„. Nie, co ja bredzę? Raczej przypomina
Zwiadowca wyjął z fałdów odzieży kryształ z zapisem kaźni
diabła.
Ten
Heretyka z Nola, ostrożnie położył go na pulpicie i warknął
wzrok ... nie zniosę tego ... "
zwracając się do Statku:
Długo i głośno stukał, ~e zdene:wo'"';'ani.a zapom:iiawszy,. ja'k
- Scho.waj. Niech to obejrzą sobie potem inni Zwiadowcy ł
otwiera się schowek. W koncu posp,1-eszn1e, Jakby paliły ll)U się rę1
kandydaci na ostatnich cyklach nauki.. Nie<:h i oni się dowiece, położył na stole kilka tomików w ciemnych okładkach.
dzą ...
- To wszystko. Nic więc~j nie mam ... signor.
Zanim uruchomił silniki Statku, raz jeszcze spojrzał na wioWłaściciel składu książek nagle się uspokoił. Tak samo nie- .
senne, gołe konary powykręcanych drzew stojących na skraju laspodziewanie, jak przestraszył się dziesięć minut temu. Prz:.:-su, na kryształ z barwnym, przestrzennym zapisem i mimo woli
szło mu na myśl. że kimkolwiek byłby ten nocny J?:ość, hać się
wzdrygnął się. Zdawało mu się. że załamany promień światła
go nie trzeba. Giamhatti~to nie wiedział, skąd ta pewność, ale
wybuchnął w krysztale nieprzezwyciężonym ogniem.
czuł . że może z ka1!dym Iść o zakład, iż nieznajomy nie ma nic
wspA1neJ?:o z aresztowaniem Heretyka. Tym bardziej obawiać nie
musi ~ię on - zwyczajny świadek, któremu nie udało się w
•) „O nieskończoności, kosmosie i światach"\
czf'l~ie nrzesłuchania zadowolić surowych inkwizytorów. Co robić zapominał.„ Nie może przecież pamiętać wszystkich słów
filozofa ...
Zwiadowca Pierścienia
podziękowaniu skinął głową I skierował się do drzwi. Nagle, przypomniawsz~ sobie
jeden ze
zwyczajów tego świata, zawrócił i położył coś na stole. Czotto
nie widział i nie słyszał, jak i kiedy wyszedł dziwny gość. OTłumaczenie: ·
szołomiony i oślepiony niezwykłym blaskiem tępo wpatrywał się
Rys. Andrzej Biedrzycki
-

trzył
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W kręgu fantastyki

WSPOł:.REDAGUJE

WARSZAWSKI SFAN-CLUB,
ALEJE JEROZOLIMSKIE l, GROTEKA, 00·375 WARSZAW A

Jeden dzień
••
w Mor1n1e
ZBIGNIEW BAJERLEJN
tyjacy w jakim~

-

Narrator

-półrealnym świecie
wysłany przez rodzinę

zostaje

do tajem·
Moriny. 'Ma do·
czy sa tam Jeszcze

niczego kraju:

wiedzieć

smoki.„

się,

a

•

kają się powoli. Chcą skazanego zetrzeć na miaz.gę, unice;twić.
Głośny
z gardła.

krzyk wydobywa się
na tym
Szaleję
przestrzeni,
skrawku wolnej
który jeszcz.e poz.ostał, wali':
pięściami w skałę. Nie skutkuje, 1 bo skutkować nie może.
W zaślepieniu nie czuję z początku uchwytu potę:tnej lapy
ściągającej mnie w dół. Wkrótwyzwala ból
ce ten uścisk
pogoni
Spadami W ślepej
nie dostrzegłem wąskiej, zdra- • działający podobnie jak lcuwody wylanej
beł lodowatej
dzieckiej szczeliny i teraz vbna głowę.
Jeszcze
suwam się w dół.
Stoję na twardym podlotu.
stara sic:
gorączkowo
myśl
Oto jestem w ogromnej komznaleźć wyjście z sytuacji, Jenacie. Szarość rozjaśniona matrzymają ś4ę osszcze ręce
towym światłem niewiadometrych krawędzi ścian, jesz~ze
go pochodzenia. Zapach nie taszukają
stopy beznadz;iejnie
ki jak na powierzchni. To nie
spadam,
Nic to oparcia!
jest krajobraz Moriny.
lecę, sekundy stają się minuPowiew rozgrzanego powie·
tami.„
trza z lewej strony. Czy od- Pomocy! Ratunku!
nieznanego
potężnego,
dech
Głuchy odgłos uderzenia, tę
zwierza'? Wyciągam ręce, idę.
py ból w n<:>dze. Ostrzegawczy
- Nie z.bliżaj się!
sygnał w mózgu. Jęk i wśc;e
mnie n>t
'ren gł<>s powala
spojrz~
kłość, nieprzytomne
ludzki.
ziemię. Jest okropny,
nie w górę. Tam mętne, lestworzenapotkał
Czyżbym
światło! Dzied\l\."O 1Vidoczne
nie, którego szukam?
sięć metrów wyżej ciasny ochcesz? - brzmi
- Czego
twór. Niepodobna sięgnąć an:
już spokojniej, ciszej.
prawdowdrapać się. Sciany
stę
rozglądam
Przerażony
podobnie gładkie, bez załamiiń.
Jest, jest coś! T::i:n
wokoło.
Tak, chyba się nie mylę, choć
dalej, w głębi, dwa małe, bły
w mroku niełatwo coś ustalić.
Czerwienieją
szczące ogni.ki.
prawą
obmacuję
Rękomą
pęcznieją jak ziarenka groi
Ro-.,nogę. Nie ma złamania.
już wiem chu. Po chwili
masowuję ciało. Ból ani ustę
Nie mogę
to czyjeś ślepia.
puje, ani wzmaga się. D:z:ię
znieąć ich spojrzenia„.
k.uję Stwórcy i za t<>.
- Kto to?
Coraz ciemniej. Przestaję co- Jeden z niewielu jwiadkolwiek widzieć. Czy można w
ków końca świata.
nie CZUI~
takich warunkach
Jak to rozumieć? Może w:Jest co
strachu? Nie czuję.
dzenie na dnie rozpadliny bynajwyżej rezygnacja, wszechoczymś,
ło jakimś przekazem,
becna, wyłaniająca się z głę
co -miało mnie wprowadzić w
bin świadomości. Utwierdza ją
Tajemnicę? Ktoś, z kim rozTrudjeszcze wyczekiwanie.
mawiam musiał mieć w tym
~o powied~ieć na co. Na świt,
ściśle określony cel. Jaki?
a cud, me wiem„.
- Sledzę cię od samego pogodzina,
pierwsza
Upływa
gdy
od momentu,
czątku,
dalsze. Tracę
druga, potem
Czego
góry.~
przeszedłeś
poczucie czasu. Chcę zasm1,ć:
chcesz?
będzie mniej upiornie. Zimno
•
- Wiedzieć!
w tej jamie. Zapinam kaftan
nikt tam, w Dol:- Czy
jak mogę najszczelniej. Niech
ci wyjaśnH!
nie, nie potrafił
· ciepło przestanie wreszcie odtego, czego żądasz ode mme?
pływać.
zagadki,
-Waham się. Same
Mrużę powieki, ziewam. NieTo kolejna
nierozwiązywalne.
przychodzi
ruchomieję, kiedy
z nich.
jawa - ostrv
sen. Jest jak
barwny, wyrazisty. Nie uczes:
mówię
- Widocznie nie tniczę w nim, analizuję tylko.
po chwili.
Tych zdarzeń nie ma w moi.:h
- Tak, najstarsi nie mówią
są mi
Nie
wspomnieniach.
nlc„. Pewnie samo wspomnieludzie w błyszczących
znani
jest dla nich
nie przeszłości
uniformach, w kombinezonach
koszmarem? - brzmi to niejakby
u~k.any~h ze srebrnych
t>rawdopodobnie smutnie.
mc1. Nie potrafię dostrzec tu
- Odpowiedz w takim raKaż
porządku
jakiegokolwiek
zie, co wiesz - ponawiam.
własne
swoje
dy załatwia
Zapada milczenie. Obaj chvsprawy, każdy zdąża w sobie
ba rozmyślamy. Ja nad tvw,
kierunku.
wiadomym
tylko
co powie, on zapewne jak 7.<'lGdzieś z głębi dochodzi przypotrafiłbym wsk~
Nie
cząć
melouspokajająca
tłumiona,
ale nie dowH·zać dlaczego,
dia. Białe, prostopadłośc·enne
rzam mu.
bryły pną się w górę Żółta
wszystko
ci
- Opowiem
we słońce i bladoróżowe chmuTylko błagam, nie przerywaj
ry na niebie.
się wreszcie
- odzywa
Oglądam to wszystko z góWidzisz, dawno, dawno temu
ry. Jakieś nieskoordvnowane.
istniał świat, w którym ludz'e
poruszenie w tłu
samoistne
ani więcej
byli ani mniej,
mie Ludzie rozbiega1ą ~ię. pę
niż ty lub twoi
szczęśliwi
dzą we wszystkie stronv. Niez10mkowie. Tak samo chdeli
którzy padają i zdeptan·i przr>z
żyć. chłonąć z przyrody wszynastępujące po nich masy postko to, co zawsze najlepsze,
Słych;;ć
zostaJą na miejscu.
przetrwanie
umożliwia
co
tupot. t.ysięcy nóg. OślepiaJą(:e
Pragnęli spokoju, lecz nie za~~ysk1 Jak żądła os ran : ą oczy
wsze mogli go mieć Nie zaI 1ękny, kolorowy grzyb zł<>żo
wsze, bo wielu spośród nich
pyłu, odl'ł•l1ny ze światła,
cele życiowe,
d:r,iwne
miało
powię
ków skał i kamieni
pożądało władzy. I dlatego ten
rośnie i przysłania
its.za się.
sw1at nie mógł się ostać. choć
widok. To przejmujące i nie„
jego potęga była ogromna Je~
bezpieczne.
go mieszkai1cy zdobyli nieb<:,
Unoszc; powieki. Koniec maopanował: ziemię i wodę. 11;r:i_
jaków! Ale co to, rzeczywisjak podobry
wet nie wiesz,
tość if'st ieszcze gorsza. Gorw swoim dąJf'steś do nich
bf'zpośrednio
sza. ho dotyka
żeniu do poznania„.
Z'{'mia drży, trięsie
mnie
Było kilku„. Wśród nich JeStro1YJe.
dookoła .
'Wsz~·stk.m
den, mój twórca, Znasz. go na
więzienia zam7ściany mego
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m iejętności warsztatowe autora. stopieil opanowa.nia pipewno, w Dolinie nazywany
>arskiego rzemiosła jest najwa:ż.niejszym z czynników
Wielki
jest Nieśmiertelnym!
Takie ;;twierdzenie zawarunkujących ooziom utv.:oru
eksperymentator i niespokojna
krawa na truizm. ale wydaje się że wielu autorów
dusza. Zawsze chciał dokonać
naszej „nowofalowe]'' SF oo orostu tego nie wie. Efekczegoś, czego inni nie byli w
tem ich bezpodstawnej wiary, że do st worzenia arcydzieła potrzeOn stworzył ba jedyn.ie natchnien ia '<a utworv ~łeooko ~a.-muraj~<'E" Przvkro
stanie sprawić.
mnie i przeznaczył do bad3ń jest patrzeć, Jak autor grzężnie w swojei własnej ksiai.<'e, nie potrainnych globów. Wykonywałem fiąc sobie poradzić z problemami wars;tatowymt, a dobre n1Praz
zadania dobrze, był zadowo- pomysły zootają bezpowrotnie zaprzepa;;.zczone Klasycmym niemalwar~tatowe zniweże przykładem powieści, w które.i pot;k.nięc.1a
lony.
do cna autorski zamysł. może by<' omawiany już prze·ze mnie
Ostatniego dnia powiedział: czyły
„KREKS". a także - choć w mniejszym stopniu - wydany nie„Dzisiaj wieczorem będzie ko- dawno przez KAW „Ocean Nie.spoku.inv" Mirhała Markow~1kiego .
niec wszystkiego! Nie mam z
takim nagromadzeniem
się
Mało która powieść może pochwalić
tym nic wspólnego, ale wiem szybko po sobie następujących wvdarzeń, tai< wart.ko to~ząc ą się
akcją. Niestety, ten niewątoliwv a.tut n:e wstał o rzez au tora do
coś niecoś. Skryj się gdzieś, nie
końca wykoNystany. Utwór wy-raźnie rozpada się na dwie bard.::o
.dosięgnie cię siła bomb jądr<J
Pierws,za. wolniejsza. ale odrobinę
sła!><J. ze sobą Połączone "Zę~i
moż~sz
Wprawdzie
wych.
lep1eJ dopracowana ma charakter przyszłościowej antyuto•1ii Druga
przetrwać każdy taki wybuch,
to nołą<"Zenie Powieści rnwazv1ne.i z krvmi.nalna w która dooa.tale dla pewności... Chcę wir- kowo wpleciono wątek walki z sektą fanatycznych terrorystów.
dzieć, czy moje dzieło przetrwa
Pierwszym i najważmiejsą:ym błę<iem „Oceanu Ntespoko}nego" je.>1
nmie samego!"
przemieszanie dwóch konwencji, z natury ze sobą sorzecznY'ch: „baś
Nie mogłem uwierzyć, to- niowej" i „logicznej SF". Właściwa dla baśni svmbolik.ł w utworze
i prowaa·zi do niedoou&zcza1'nych
zmusić realistycrz•nym razi naiw.nością
też trudno mu było
mnie do ucieczki. JeśH um- urpro.<>zezeń. Smok w baśn,i może być po prostu zły i krop.ka, nie
iest właśnie taki. Ale. p-0stępowanie boprzed jego tl'Zeba uza~·adniać. dlaczego
knąłem, to raczej
hatera negatywnego w powieści realistycznej musi być umotywowaflatarczywością niż przed gro„
ne, tnacrzej n igdy nie będzie to dobra powieść. Ta~ więc z pierwOsiadłem tu, szego potlknięcia autora wynikają następne: postacie są czrurno-hiałe
źbą katastrofy.
gdzie jesteśmy obaj. W pobli- i brak im głęb.szej motywacji. Robert-Jezus z drugiej części powieści w gru,ncie rzec.zy mewiele się róż.ni od ootwora z czarnej
żu gór wydawało mi się najbezpieczniej. Jeszcze pamiętam laguny albo godzilli, a przecież p-05tac fanatyka. owładniętego masłowa: „Ja i nią .zabijania i swej boskości mogłaby być przedmiotem bardzo
jego końcowe
mni postaramy się odbudowa/: ciekawej anal:izy psychologicznej. Tym c-zasem Robert jest po prostu
i kropka. Jak smok z bajki.
ten świ:at, ba, zrobimy go lU- złyPogar5'l:a
jeszcze sprawę fakt. ie autor nie ustrzegł się stereo.typelnie różnym! Za tysiąc lat i;iów. Kierna] wszystkie postacie z drug'ej częśri powieści. podobnie
może znów osiągniemy obecny
Jak sama fabuła. nie odb'egają oo stan'go. w,·t artego sC'hematu.
nawet napiszę powie.ki k.rymi1nalnej , w której po~zukuje się mordercy-p5ychc.paty.
poziom. Może
od nowa Biblię?"
Potem stało sii:. Swiat Juistnieć. UłamP.k
dzi przestał
tej tragedii już znasz. Dotknę
ła i mnie, niestety. Coś się '"e
rozkojarzyło, nie czuję
mnie
dokładnie
Bo
itię najlepiej.
lat temu tam, 11.t
dziewięćset
powierzchni, ukazał s!ę grzyb
podobny temu, który widzhłeś. Był to wybuch bomby ją
Akt
drowej, a jednocześnie
Stwprzenia„.
0Powiadający milknie. Minę
nie najweselszą,
muszę mieć
I
bo śmieje się gorzko.
- Wiem, dla ciebie to zaskocz~nie, ale tak było napraw- Dziel111y detektyw, uwi•kłallly w problemy osobiste, pragnący pomsctc
dę. Musisz mi zaufać. To, co śmierć
zabittego przez przestępcę przyjaciela, czy ograniczony
oglądasz. na co dzień, jest czymś mvierzchinik, który z.a nic nie chce wuąc pod uwagę mozliwosci
wtórnym, powtórzeniem prze- istnienia „przybysza" z' kosmosu. Wykorzystano w „Oceanie Niespokoin!m'.' .nawet .tak potwornie wyświechtane chwyty powiesci
szłości. No, może nie całkiem.
sen.sacy3nei. Ja.k to, ze mor<lerca zapałał szczególnym pożądaniem do
- Nie o to chodzi - prze- żony
detektywa, albo złożenfo przez Bru rezygnacji po sprzeczce ze
rywam mu, - mówiłeś coś o zwierz.chnhkiem.
Akcie Stworzenia?!
Bohaterowie „Oceanu Nie,s.pokojnego" - teru mam już na myśli
myWsz?! całą powieść: - nie tylko t.kwią w ste«reotvpach są też nakresleni
o tym
- Ach,
Jakby ci to powiedzieć„. Mo- bardzo ogólnikowo, czarno-biało_ W swych nastrojach i· wyp<>wiec
dziach popadają oni bez przerwy ze ~rajnośCi w .skrajność:. bez
rma żyje!
- Żyje?! To przecież Krai- żadny-ch sta,nów pośrednich sprawiając wrażenie ·ba.ndy przeegLalna Smierci! - otwieram usta towanych piętnastolaitków, podITToozących · co chwilę, głos · i wymac~ujących i:ękami. Ponieważ i.est . to w powieści nagm.iin.ne, czuję
ze zdziwienia.
upra·wmony do S'tw1erdzenia. ze autor maluje nam bohaterów
- Tutaj tycie zaklęte je5t się
czarno-biało nie tyle programowo, co po prootu przez nieumiejęt
rodza}ów
ma
Nie
w kamień!
ność operowa111ia ró:iJnymi odc1enia.rn:i szarości.
ani gatunków, jest tylko isZa.przep~śoił też au~r iminą szansę. jak.ą dawał<> sięgnięcie po wą
tnienie. Tak oczywiste jak to, tek krymmalny: pomimo mnóstwa strzelaniny i przelanej krwi w
ie każdego ranka jadasz śnia utwone brak napięcia, i tegQ dreszczu emocji, k.tóry jest nieodzodanie. Niestety, obawiam się wny w dobrym krym1nale. Czyte1niilt śledzi walkę policjantów i
bez większego zainteresowania. Cóż z tego,
Każdy haust po- ~bertem...Jezusem
o Morinę.
skoro bohawietrza, każdy odłamek mi"le- ze au.tor nie szcz~zi trupów (coś koło pięćdziesięciu). więc
śmierć:
terowie i ta:k pełnią w utworze r.ole pl'Z:edmiotów. a
rału wynoszony przez was z:
bardz.iej.
tym
Jednego czy drugiego ani czytelni.ka ziębi, ani grzeje,
jest przyczyną że same opisy śmierci nie sprzyjają szczególnemu wzruszeniu - biegł,
tego kraju,
czyjejś śmierci. Wieść o tym rost~ł trafionr:. upadł. umarł. Kropka. Nieumiejętność operowania najest podstawową wiedzą, któ- stroiem, emociami czytelnika. sprowadza l'(lWieść do ołaskiej. komikrą powinieneś zanieść do do- sow.ej ~wi~tki. l .to w dodatku słabej nawet jak na czytadło. bo nie
pasJonuią.ceJ. Dodac jeszcze do tego naleły liciine pobkl!lięcia w S'!Jramu.
wach znaczinie już drobniejs'Zych. ale waż.ny-eh. gdyż te drobne z
Patrzę w te jego czerwone,
pozoru błę<iy skutecznde niszczą nastrój tak waimy dla utworu.
gasnące teraz oczy. Czy móSz.koda. że vnalazły się w ..Ckeanie Niespokojnym" sformułowania
Wyczuwa moje bakie jak „O trzynastej w nocy" nieprzemyślane rekwizyty wi prawdę?
niedowierzanie.
„sap.adochron-batyskaf" (połącz.en ie równie sensowne jak „żyrandol
mówi -łyzka do butów") czy trzydziestodwustrzałowy rewolwer (!). a
- Ja nie kłamię! oburzony. - To wy, dwunoż nawet ewident.ne błę<iy „w strzelnicy" zamiast „na sttzeln:n-".
ni i wyprostowani, nie dość:, (str. 43). czy z.danie ze spr 17 - „A praca moja? Adwoka.ciną był
samych sie- bym ia·k prz<!<item" (jest to fragrnen•t dialogu!).
że zniszczyliście
Wszystkie te potknięcia i braki warsztatowe powodują, że w subie, to jeszcze zabijacie mmie do czytelnika nie dociera nic z tego. co pnypus'Zczal.nie było
nych.
w zamyśle au.torskim najwa:ż.niejsze: z rozważań na temat sterowie- Wlhnia. ! ffi:ani•pulowania bzłowiekiem oraz jego looem. Błę<ly te
nie
- Przepraszam,
Ja- spi;awtaJą. ze tytułowy ocean ja.wa s:ę nam jako nie tyle niespodziałem, że cię urażę kam.
ko]lly. co po pro~tu - płytki.
jeszcze jakiś pro- Masz
blem - mówi z dziwną
RAFAt. A. ZIEMKIEWICZ
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Konty.nuujemy publikowanie
list. które należałoby zatytuło
wać· „Co w t.asadzie oowinno
się ukazać w 1983 roku;"
Dlaczego „w zasadzie"? Kielat
rując się dośiviadczeniem

śmiało

m·oż.na

ubie~lych
stwierdzić,

ie za.mie.rzenia te
zostaną w bieżącym roku zrealizowane, co najwyżej w 50
proc. ZjawL5ko „po-ślizgów wyna stałe weszio
dawniczych"
do naszego życia.
obe:jmują
listy
Poniższe.
pozv~je
wszystkim
przede
przewidziane na r<ik 1982 plus
to. co przewiduje się na rok

83
wydawnictwo: .
Dziś kolejne
„Czytelnik", a w następnych
numerach wszystkie pozostałe.
Jeszci.e słów kilka o
nych oznaczeniach:

st.osowa~

stronie:
Po lewej
:fantastyka naukowa

SF -

F -

fant.asy
grozy

fantastyka

WF -

fantasy cl.la

FJ -

młódzie

ży

SFJ - fantastyka
wa dla młodzieży.

nauko-

Mar"k
Wykazy opracował
wnikliwie
Nowowiejski,
,Zapowiedz, wyda ,„.
studiując
n•.cze" oraz drogą bezpośred
nich rozmów z wydawcami.
S

MD.

CZYTELNIK
J. BEYSF 1. Barrington
na zderzen ;c
Kurs
LEY (Seria z kosmonautą)
2. Jorge Luis BORGES F
Zoologia fantastyczna
SF
va

Lech

3.

BORSKI

-V"l-

BUł.HAKOW
4. Michaił
F
Mistrz i (\'lałgorzata (wyd. 5)

SF

5.

D. G. COMPTON
(Sena z kos-

Smierć na żywo
monautą) • •

WF 6. Hanns Heim EWERS
(opowia·da•n ia) (Seria Retr<>)
KUTTNER
SF 7. Henry
Dumny robot (Seria z kosmonautą)

WF 8 H. P. LOVECRAFT--Zew Cthulhu
SF 9.
Senni

Marek
zwycięzcy

ORAMUS (Seria z ko-

smonautą)

PELOT
SF 10. Pierre
Tranzyt (Seria z kosmonau~ą)
11. Bohdan PETECKI
i jeden światów

SFJ

Tysiąc

się. Ciy czegoś
jeszcze nie wiem albo nie rozumiem?
wiedzieć, kim J~
- Chcę
stwierdzam - Domvsteś ślam się, ale pragnę usłyszet
to od ciebie.
Odpowiedź jest krótka.
- Nazywam się Smok. lub
Samowystarczalny Modę
też
Kinetyczny!
lowy Organizm
Czy to wszystko?
kiwnięciem
P<itwierdzam
kilkanaście &~
głowy. Przez
kund nic się nie dzieje, potem niesamowicie silny prąd
powietrza porywa mnie ze S!Jkońcowe
bą. Słyszę jeszcze
.. żegnam"! I ulatuję gdzieiś w
nieskończoność. Nie 5tarcza u i
nawet czasu na sakramentalne ,.Do \vidzenia". Nie wi"m
kiedy, w jakim momencie >vi
słońce Mm·idzę znów blade
ny. Wkrótce opadam mięk.K:o
na ziemię.
Jestem sam. Mogę teraz. roz-

I
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:
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Zamierzenia
wydawnicze

WF 12. Edgar Allan POE
Opowiadania, t. l/2 (wyd. 2)
SF 13. A. i B. STRUGACCY
- Trudno być bogiem
F

14 Jan Witold SULIGA
dolin

Księgi

.l

15· A. H. TAMMSAARE Piekielnik z Czartoryi
(Nike)

Nąwy

16 J R. R. TOLKIEN
F
Silmarillion
SF 17 Kurt VONNEGUT
Syreny z Tytana (Seria z ko~
monaufą)

WISNlEWSK118 Adam
Nagi cel (wyd. 2
SNERG
zmienione)
SF

19, WU CZ'ENG-En
na zachód

Wędrówka

SF

20 Janusz A. ZAJDEL

WvJ~cie

z cienia (Seria z ko-;-

monautą)

rozmy~la~

spokojnie do Dolmy.
Jedena~clornica

plamista -

Conrexa ~pidicta.
Rys.

And~:ej

BiedrZl/Cki

Opr. M.S.N.

•
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NA

KOŁU
Pamiętnik

intymny 4
lt STYCZNIA
A prarwd21iiwe·j zimy ciągle
śniegu, an.i mrow.. Na naiszym osied[u talk Ja·
kioś
s~il'O,
ciemno, ponuro.
Szczęście, że laitairnie pr.z.y naszej niby-ulicy świecą cały
d•zień. Gdy•by n.ie to, moena by
w samo polu.dnie uitopić się w
kałuży, albo w;paść do wykopu
i nikit by na'Wet n ie zauwa-

nie ma. An·i

żył.

25 STYCZNIA
O.boije z Mrałgos{ą z
niem czekamy :11imy.
dizielę

mie1iśmy

uitęsJmie

W nie·

talką

ochoitę

na 51Paceil', ale jaik wyjr·zeliśmy
przez oik no, siaro się <XI ra•z.u
ja1sne, że nie wart-o ryzykować
żeby choci«łiŻ sam mróz trochę
chwyc ił.

27 STYCZNIA

proszę
państwa!
byliśmy,
tańczyliśmy
„Kaczuszki" poniekąd fir-

Tak, tak

mowy taniec na tyl1} balu, jedliśmy
pieczeń z
łosia!
Ą
wszystko dzięki temu, że nowy
ajent zaangażował nas jednak
obydwóch,
wyasygnował
co
nieco na koszta i wydelegowal.
Tak więc tylko u nas, tylko na
kolumnie ajencyjnej
,.Odgło
sów" znajdziecie, drodzy Czytelnicy, jedyną, prawdziwą i
pełną relację z balu
dziennika·rzy, nazywanego także „Balem Prasy".
·
Ale ab ovo. W hallu restauracji hotelu „Centrum" zostaliśmy kordialnie powitani przez
Samego Prezesa SD PRL red.
Z. Strzępka, członka Komitetu
Organizacyjnego red. J. Cału
sińskiego oraz szczupłego, wysokiego młodzieńca w świetnie
skrojonym dwurzędowym garniturze. Nie bez wysiłku poznaliśmy w nim red.
Sławka
Darzyckiego„.
Na sali rozpoznaliśmy natychmiast
wygalowane ekipy
łódzkich redakcji gazet i
TV.
Kogóż tam nie było!
Nie było w zasadzie redaktorrów naezelnych (chlubnym wy·
jątkiem był naczelny
„Wiado. mości Skierniewickich", red.
Edwraird Milller). a i;,pośród z.a. '
stępców
naczelnych dostrzegliśmy tylko dwóch.
Naliczyliśmy za to sporo szeregowej braci dziennikarskiej,
przedstawicieli świata lekarskiego i palestry, a także sporo, sporo znajomych ze sfer by tak rzec ajencyjno-han-

Zamias•t mrorz:u, cot!"a:z cieplej. Og.ranic·zyliśmy wyjścia z
domu d-o aibsOllutnie
ni.ezibę
dnego minimum. Mieliśmy już
wydeiptaną,
jatko tako suchą
ścieżkę od naJSz.ego
blOiku do
na.jbliżs2ej praiwdziwej u.licy z
chodnitkaimi, ale wczoraj cały
dz:eń do sąsiedniego bloku wozili wanny - brąz;oWe i seledynowe - i po ścieżce ani
śladu! Strach myśleć co będzie
dalej. Trudno mi• • też było
uspokoić Małgosię,
k iedy zo·
baczyła te wanny. Całe życie
rna.rzyła o kolo•rowej, a u na6,
jak na złość, założyli białą.
Małgosia na.lega,
żebym p<>·
szedł z tym do prezesa. Jak
jej wytłumaczyć, że P<> prostu
boję się? Już dwie patry buitów
si'Jla,g tra!fi.ł. Zaniosłem je do
szewca, aiby S<~eii, ale ten na-,
wet nie chciał ze mną rozmawiać, pokazał tyl'ko wy'wie~zkę

na

ścianie:

„Klijęci

bez

. Był

dziewczęcy„.
~,ńce, szampan

dlowo-rzemie.~lniczych.
Po-czuliśmy się jak u
siebie, za

starych, dobrych czasów ajencji gastronomicmej.
Wzruszenie ścisnęl:o ne.1 JUl
ga'l"dła, k·iedy na Ntraooie pojawił się red. Henryk Ciski w
nienagannym smokingu. Okazało się, co odnotowujemy nie
·bez satysfakcji, że redaktor
Ciski jest nie tylko utalentowanym dziennikarzem,
nie-
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Wyszliśmy o 1mutnej
porze
płacenia
rachunków. Nic to,
mamy świadomość, że spora
część naszych
balowych wydatków, jak również honoraria zaproszonych artyśtów pójdą
na budowę Filharmonii
Łódzkjej. Za rok
na pewno
:mów będziemy na Balu Pra-

sy!
BRACIA MLECZNI

Zgodnie z obietnicą: panna. Zuzia. na pla.ży.
Zdjęcie
na.desłał

:ł.ycla,

by

dowieść,

te

jest

z wakacli wyltona.ł i
pa.n Zdzisia.w Ł„ Jak
pisze o sobie skromnje „przejściowy narzeczony panny Zuzi''.

• • •

windziarza.
J"ak on

11:„n:o.taczkl

• • •

W!!panła.le pełza. Orzeł!

Klient ma

S&Wlff rację,

• • •
• • •

ale weale nłe Jes~ mu prses to lłej.

Wycinanki

Co lepiej? Wledzle6 rcble, czy skĄ(I ~ałr włejeł

• • •

Czy nie fałszuje rodzinna orkiesłra, rdy 4złeckll rra. pierwsze
sisrzypce?

• • •

Z pragnienia umiera się rzadko, częściej
kajania..

1

nadmiernego ' zaspo·

• • •
• • •

Gdy dziecko podrasta, przestaje wiele rozumle6.
że

Czasem nie kolo ra-tunkowe przynosi zbawienie, ale 1am fakt,
je rzucono.

• • •

Jeśli gra warta jest świeczki, to po co w takim razie wb,-

czać

na boisku

oświetlenie

elektryczne?

• • •

ZA WCZE$NIE
W „Trybunie Ludu" informacja, że „Bałtyk czyściejszy".
Zimowe sztormy naniosły czy.
stej wody z Morza Północnego,
a b-rudy zepchnęły w głąb Bał
ty ku.
Naszym zdaniem przedwczesna to radość, gdyż wszyscy,
którzy B~tyk zanieczyszczają
nie przerwali swojej działal
nosc1. Już wiosną wszystko
wróci do brudnej normy.

Czy można uważać za wszechstronnie uzdolnionego człowieka
zdolnego do wszystkiego?

POCZTA
DO AJENTA
„Życie nie je
Pański Xawery.

bajka" - jak by mógł nap is ać
A już myślałem, ze 'to Pan, Panie Ajent (czyt . ażąt) . Polot, dowcip i fajka zupełnie jak u Pana , Tylko. co z tymi „Carmenami"? Dakształrać się Xawery nie chce, czy co?
Dziś piszę do Pana. bo mi żal... Żal mi Wło
dzimierza Wysockiego. którego ~w,ietne dialogi w
filmie „Gdzie jest czarny kot?" zagłusza .toporna
„Lista dialogowa" jakiejś pani Tytuł też zmieniono - na owego kota , nie wiadomo JJO co. Kto tu
ma kota? Pani tłumaczka .
Oto melduje się służbiście ładna milicjan tka.
Lektor czvta· .Starszv sierżant..". a dziewczyna
na „pago~ach" ma dysty nkrje starszego olutonowego. A więc. drog: Panie Ajen t (czy t, ażąt), tłu
maczka nie wie że po rosyjsku .sierżant" znaczy
włdśniP nluton<>wy
nie sierżant a sierżant to
„starszyna''.„ Trochę to może (dla tłumaczki)
>komplikowane, ale nie bardzie.1 niż to, że „dworiec", to· nie :.dworzec" tylko o ałac. a „kawior"
to nie \!:awior. lecz dywan„ . Tak więc, Panie
Ajent (rzyt ażąt) sierżant nie iest sie.rżantem u
naS1Zvrh soiu,zników. Oo tego doszło.
A z ekspertów 7.art.owano. choć przydałby się
pani tłumac-zce. Wc iąż oni tam szukają Foksa.
który nosi Order „Wojnv Narodowej". Takiego
orderu nie było. Op czterdziestu bez mała lat w
oolskiej nomenklaturze używa się określenia
.Order Wojny O jczyźniane/'. bo tak przetłuma-

„ExpreH Wieczorny" doniósł ,
- chan, ogłoszony
w czasach rewolucji kulturalnej „prekursorem hegemonizmu", zostal zrehabilitowany i
uznano go za .,bohatera. narodu mongolskiego".
że Dżingis

•
łl

czono (i ...cusznie) ro5yjską naz;wę „Order Otie·
czestwiennoj Wojny". I taki właśnie nosi na
piersiach filmowy Faks.
Nie lewsza jest wart.ość pozostałych tekstów.
Znakomity, dowci<pny i pełen dwuznaczności (dających S'ię łatwo przetłumaczyć na PQLski) dialog
przy stole bilal'dowym z kryminalistą „Wędzo
nym", jest skutecznie zagłuszony przez „listę dialogową", w której ani cienia oryginalnego kolorytu.
Kiedy Wysocki mówi: „smradnaja swołocz", z
„listy dialogowej" zamiast .,śmierdzącej kanalii"
słyszymy„. „nieporżądany element''.
I tak dalej. i tak dalej„. Znakomita Uumaczka,
Cecylia Wojewo<la, kiedy przekładała „Coś się
stało" Josepha Hellera, a nie czuła się mocna w
terminologii ooniżej pasa, ooprosiła o p0moc pisarza Janusza Głowackiego. który w tych regionach był (a może i jeszcze jest - choć lata lecą)
bardzo mocny Czy oani tłumaczka od .. Czarnego
kota" nie mogła o<>prosić: o konsultację jakiegoś
pisarza. ·który akurat wyszedł z pudła?
Tak to jest. I}rogi Panie Ajent (czytaj: ażąt) ludzie orzestali wierzyć w konsultację, czego do·
wodem oański 'Xawery, któremu żal paczki „Carmenów" aby się dowiedzieć, kto do kogo powiedział przed wojną o gada<-h.
No i dobrze. no i na zdrowie - jak powiedział poeta (jeden „Popularny" za naZJwisko). ale
tak nie wyrasta się na człowieka. Ani na felietonistę.
Całuję

Pana, Panie Ajent (ez:rt.

ażąit)

w

Wśród wielu
postaci historycznych
przebywających
w
niebie lub piekle zapanowała
nadzieja, że i ich los na ziemi
zostanie odmieniony. Ostrzegamy. Napzieja jest matka głu
pich! A zrehabilitowani mogą
jeszcze zostać potępieni.

MATRYMONIALNE ,
Ogłoszenie

w „Expressie Ilu-

strowanym":
. , Sześć.Qziesięcio
pozna samotn1'j bez
nalogów". Optymista!

pięcioletni

BĘDZIE

LEPIEJ

Informacja własna w „Glosie Robotnicz:vm": „Do Kolusze.k - ' szybciej". Ucieszyliśmy
się. Przeczytaliśmy.
Rozczarowaliśmy się .
Szybciej będzie,
ale za jakieś paręnaście lat,
jak wszystko dobrze pójdzie.
Prnoonujemy póki co podróż
do Kutna. Też miało b y ć szybciej. I co?

Wydawnictwo Łódzkie śmiak>
do grona prekurso rów
i nowatorów w dziedzinie po·
pularyzacji wiedzy: nakładem
tej zacnej oficyny uka za ła się
ostatnio książeczka, stanowi ąca
małą. choć niewątpliwą rewelację w literaturze popularno·
naukowej .
Dwaj
luminarze
świata
medycznego obdarzeni
niewątpliwymi
talentami lite·
rackimi
napisali popularny
podręcznik dla ginekologów amatorów i kandydatów na
studia medyczne. Nie byłoby
w tym nic szczególnego, gdyby
nie niesłychanie oryginalna jak dla tego typu publikacji
- forma. Poradnik (czy podręcznik, trudno tu o definicję),
jest mianowicie zbeletryzowany n'a marginesie opisów
głównych
zabiegów ginekolo·
gicznych i położniczych rozgrywa się liryczna historia miłosna, całość jest
nowoczesną.
powieścią , w której stosuje się
nowatorski chwyt narracyjny
- dwie paralelne opowieści, Połączone osobą bohatera i narratora. Opowieść szpitalna, opl·
sują<:a
dzień dyżuru lekarza
praktyka na oddziale gineko·
logicznym stanowi właśnie pretekst fabularny dla opisu za·
biegów. Poznajemy kolejno:
badanie warunków przestrzennych płodu przy pomocy chwytów Leopolda,
wyczuwanie
główki płodu metodą „per re ctum" poród
kleszczowy z
komplikacjami, wreszcie poród
prawidłowy, główką do przodu.
Na dalszych kartach książki
znajdujemy opis rwcawki porodowej i dalszych zabiegów,
jak wyłyżeczkowanie próbne,
usuwanie resztek po poro nie·
niu, wreszcie banalne zszywanie szyjki macicy catgutem.
Opisy te, dość - jak na Ji·
teraturę poquJarnonaukową ścisle tauton-y -poda)ą 'Z.a \>;.at.dym razem krótką historię choroby, odnotowują tętno, tern·
peraturę itp.), a jednak barw·
ne i przystępne niewątpliwie
pomogą wielu przyszłym adep·
tom położnictwa dokonać właś
ciwego wyboru drogi życiowej, '
drogi - jak to wynika z lek·
tury - niełatwej!
Autorzy pamiętają o koniecz·
nych w takich przypadkach zasadach deontologii lekarskiej.
Znajdujemy w tekście ksią·
żeczki zgrabną recel1Zję z amerykańskiego serialu o aoktorze Kilderze, rozważania o polskiej służbie zdrowia, a także
śmiałe stwierdzenia dotyczące
prywatnej praktyki lekarskiej
i nieco dwuznacznej sytuacji
moralnej lekarzy, którzy ją
Na chwałę autorów dodać
trzeba. że zachowując słu sz ną
wstrzemięźliwość . nie zajmują
stanowiska w sprawie przerywania ciąży i nie umieszcza j ą
tego 'Zabiegu wśród opi sywanych przez siebie.
Drugą linię narracyjną, jak
wspomniano wyżej, stanowi hi·
storia romansu młodego lekarza. W myśl słusznej zasady,
że etyka lekarska
nie może
funkcjonować w oderwaniu od
etyki ogólnoludzkiej
jest to
romans na wskroś moralny, hu ·
manistyczny wręcz . Ze zrozumiałych
względów dydaktycznych autorzy oszczędzają czy·
telnikowi drasfycznych opi sów
scen erotycznych
nawet w
dziedzinie słownictwa kierują
się szlarht?tną 1J9wści:igl ;wością :
dwuznaczne
moralnie
s.łowo

„kochanka" wy<;tępuje tylko w
monologu wt?wnętrznym bohatera
w rozmowie ze sw ą'
dziewczyną użvwa <;łowa ,przy·
jaciółka"
Także
dziewczyna
mówi: ,.„jakby to było . gdy·
bym została twoją przyjaciół ·
ką?" fstr 75) Następnie ro zbie ra się„.
Młody czytelnik ma okazie
poznać takżP kilka
głęhnt<i~h
myśli
na temat miłośri "ip.
,„„Daje wiarę w siebie, radoś<",
poczucie siły odwagę". Cóż dn
dać?

Książka pożyteczna

i

warto~

ciowa.

ST. REFERENT
Edward

Kopczyński,

Knietan
Kariera . Wyd. ł,órl1kie 1983. Str. 135. Cena e;o zl.
Pakow.~ki:

fajkę

.JERZY (cz:vt dżeri)_
" ' n "f Ą. 1\TSKI

ginekolog

•

uprawiają.

~AD ZIEJE

Oka·zało się, że z tymi kartlka:mi, to li.pa. Owszem. była
wi.zy-tacja, ale na innym osiedlu, którego budowę zakończo
no 10 la.t temu. U nas ma być
d0;piero w 1988 roku

Byłem dZliś jednak w spół
dzielni P•rez.es powiedział. że
o•n za wanny nie jeist odpow iedzialny, a poza tym wła
śnie przed chwilą był u niego
facet z pretensjami, że ma
brązową wa,nnę, a nie
białą
w1ęc 0<n już ma
tego - o.
potąd!
- To może dałoby się
jakoś z.a.mienić te wanny? z.a,,p ytałem nieśmiało. To już
nie moja spra.wa - odpowiedział prezes ale teoretycznie jes•t to mo.żliwe. Prywatnie
jedna.k panu powiem . że taniej
i lepiej . będzie zmienić żonie
marzenia, Nawiasem mówiąc,
tej pańskiej sąsiadce z trzeciego też.
No, pros·zę, a mówią. że ta.m
na górze o niczym nie w.iedzą.

swawole

do rana ...

W hotelu „Sa.sa.nka" zawsze '" wolne młe,1st'a

wła

LUTEGO

partnerkom i wszystkim pozostałym uczestniczkom balu), że
naszym prywatnym typem ha
królową
będzie
publicystka
„Dziennik.a Łódzkiego" Renata
Sas, przyodziana w strój tyleż
elegancki,
oo pqwie'V.'ny
i

Niejednemu nie wystarczy ca.lego
wunderkindem.
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t

bal!

!

weszło

królową.
Zdecydowaliśmy
się
długim namyśle
(co tu ukrywać, narażając się naszym

• • •

kleju
Olbsługiiwan.i nie
będą". Na oo ci rzemieślnicv
jut sobie po'ZwaJa,ją! i;:'aństwc
z.aipala im zielone światło, ~
oni co?!
Będzie mi tu ta'k1
wmawia.!, że kłejn nie ma po·d
zielonym świa•tłem ·

lt. STYCZNIA

'i

po

Rodzynki z importu bez kartek

snego

Do prezesa wybiorę się pa-awdoipodobnie zal'az po pierwszym. Są•siadtka z trzeciego sły
s-zala, że w luitym mają podobno wszys.tkim mieszkańcom
n.aiszego osiedla dać dodatkowy
talon na obuwie
Była j~kaś
k>omi•sja ct.y wizytacja z mini·
s~.rstwa
a.lbo z Urzędu Mi·a tta - w gazecie piJ.Sali. powiedziała sąsiadka no i podjęto
decyzję
o
przyznaniu
tych kairtek na buitv.

[Mały

zwykle odpowiedzialnym sekre- .
tarzem redakcji i arbitrem elegantiarum
tutejszego
środo
wiska, ale także znakomitym
antreprenerem. Z wrodzonym
wdziękiem i swadą
otworzył
bal,
zapowiedział
atrakcje,
przedstawił sympatyc.z ny zespól
pracowników restauracji hotelu „Centrum", którzy stanowili obsługę balu.
Kiedy
rozpoczęły
się
JUZ
tańce dyskretnie obsenvowaliś
my pary i wytypowaliśmy sobie prywatnie naszych ulubieńców na parkiecie. Za króla balu uznajemy absolutnie
bezkonkurencyjnego pana we
fraku (jedj'lny trak na tym ba·
lu!). Dużo trudniej wytypować

Byliśmy.

•

•
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Lewym
okiem

Przerwa
na

posile
W poniedziałek 7. II. o godzinie dwunastej w południe poczta główm nie działa. Budynek zamknięty na głucho że
laznymi kratami, na ścianie
informacja:
ręcznie malowana
będzie czynne od godziny czteTnastej. Ktoś dopowiada z boku,
ie to wyrównanie przepracowanych paru godzin w sobotę.
Interesanci, którzy przyszli tu
- jak ja - z daleka, żeby coś
tam załatwić, od.chodzą z kwitprzez
wykonanego
kiem, a
nich daremnie marszu, straty
...--- czasu itd. - nikt im nie wyrówna.
To jest horendalny kraj i
niebywale obyczaje. W Lipsku
poczta główna czynna jest na
zawsze. W żadnym
okrągło
mieście na świecie poza Łodzią
nie spotka się w samo południe
w śródmieściu pustego autobudaleko ze
zjeżdżającego
su,
swej trasy, z tabliczką w oknie: „przerwa na posiłek". Czyli wszyscy potencjalni pasaże
rowie na wszystkich przystankach. żeby nie wiem jak waż
ne i pHne sprawy mieli do za-

wstrzymać
mają
łatwienia,
biel!:, wstrzymać oddech, zamueć bez ruchu, póki pan kierowca nie zje drugiego śnia

danka przy stole, z gorącą kabo ja wiem z czym jeszcze? Przecież nie będzie jadł
gdziekolwiek.
zwyczajnie i
Musi ~pecjalnie zjechać, tracąc
dodatkową benzynę za ciężkie
dolary. Co tam, i tak tyle tych
dohrów jesteśmy winni. Nieslychana rzecz!
Na Węgrzech listonosze zalat"li.'iają ludzi<0m ze swego rejonu recepty w aptekach. Wę
gierska po,czta przyjmuje i.amówienia na książki, przesyła
sprzęt domowy do naprawy i z
powrotem. Bo!Że kocha<Tly, jak
świat
własny
myśmy sobie
spaprali. jak latwo zrobić go
lepszym i mniej dokuczliwym!
Nasza poczta nie Potrafi załat
wić nic. jest jak ściana w którą można rzucać grochem bez
skutku, a z drugiej strony ktoś
siedzi i „posila się". Czy może
jeszcze raz wspomnieć o masov.::vm okradaniu przesyłek?
W mieście Wysokie Mazowieckie - jak podała „Politypracuje
ka" z 1. I. br.
36 nocnych stróżów, o których
milicja twierdzi. że w niczym
nie przyczyniają się do zmniejszenia kradzieży. nie pomagają
milicji, żle pilnują, nie melduPewnie nie
ją o kradzieżach.
mają „motywacji" do właści
wej pracy, to bardzo modny i
mocny argument. Taki stróż zarabia - czytamy w tejże „Polityce" - 12-14 tys. zł. miez wyż
sięcznie, a milicjant
9.700.
l!ZYm wykształceniem Dobrze mu tak, mógł się nie
Notabene milicjankształcić.
tów jest w Wysokim Iitazowieckiem dwudziestu czterech.
Mniej niż nocnvch dozorców.
Kilkadziesiąt milionów dolarów kosztował 5pPcialny jakiś
paru lat w
dźwig. Leży od
Beskid.ach, zielsko na nim roś
nie, nigdy nigdziP nie był uży
ty. Nikt nie wie, kto go spro~·adził z zagranicy i po co, kto
go Porzucił. Jak to jest? Tyle
paoierków. tyle kontroli. ewisprawozdań,
dencji, planów,
tylu ins'pektorów,
bilansów,
księgowvch. strażników - i nagle nikt nic nie wie? W jakim
my kraju żyjemy? ,.W Polsce,
cz:;li nigdzie ... " - jak mawiał
Alfred Jarry?
Przeprowadzona przez Kornen-11> Główną MO ogólnokraj()wa kontrola taksówek stwierdziła. że w dwóch trzecich badanych przypadków popełnio
no wykroczenia. Zbadano 12 tywusią.

kO \Yali mm1 lish· \\" Y s y ł a ne
prze\1a7nif' do Sbnów Zjednoczonvch ."
Obok tekstu Tadeusza Gryreprodukżewskiego widnieje
cja tego oczywistego fałszer
stwa. Czytamy napis u dołu:
„DEL ET SC CZ. St.ANIA".
Niestety to nie wszystko. W
powojenhistorii fałszerstw
n ych jest jeszcze jeden znany
okaz grawerski Czesława Sła
ni. Tym razem był to tzw.
blok wydany w 1954 roku, z
okazji III Zjazdu Filatelistów.
Nie stanowił on już własnej
ewidentne
kompozycji, lecz
fałszerstwo znaczka, który rytował B. Brandt. We wspomnianym artykule Tadeusz Gryżewski pisze, że „fałszerstwo to
WŁODZIMIERZ
dokonane było z dużą inteliprzepiznajomością
gencją i
•
KRZEMIASKI
sów prawnych". Rzecz w tym,
jedynym pobył
że oryginał
\VOjennym znaczkiem wydrukowanym z polecenia Ministerstwa Łączności, lecz nie usankcjonowanym żadnym opublikowanym rozporządzeniem. Autor
falsyfikatu mógł się więc tłu
maczyć brakiem odpowiedniego
o wprowadzeniu
zarządzenia
znaczka do obiegu. Ale Słania
nie zamierzał.
tłumaczyć się
Po prostu „prysnął" z Polski.
historyjka,
zgrabria
Jeśli
opublikowana w „Przekroju",
o wizycie Interpolu u Czesła
wa Słani (po wykonaniu przebanknotu dolazeń dla żartu
rowego), jest prawdziwa, może to po prostu oznaczać, że w
Interpolu czytają jednak polskie „Problemy kryminalistyki".
Powiadam - Czesław Słania
jest wybitnym artystą, nawet
fałszował
młodości
jeśli w
znaczki i stuzłotówki, zwłasz
cza, że - jak pisze Broniarek
- albo dla zabawy, albo dla
„wypróbowania czujności poczty". Z całą peWiilością jednak
robił to dla wypróbowania siły nabywczej biletów Narodowego Banku Polskiego, którymi płacili mu filateliści, za
sprzedaż fałszywych znaczków.
No cóż, opowieści starszych
' panów trzeba brać z· poprawmitotwórką na pewną dozę
jest w swoCzesław Słania
stwa. Zwłaszcza jeśli są genialjej sztuce wybitnym artystą,
ni. Zresztą od wieków wiadojego kunszt
myślę nawet, że
mo, że geniusze z reguły trakokreśli.ć można mianem geniuswobodnie ogólnie
tują dość
szu. Tak jest! Ale Zygmunt
poza
A
przyjęte konwencje.
Broniarek kreśląc niedawno w
tym„ Nie odzierajmy ludzi
„Przekroju" portret tego artyniezwykłych z ich nlezwyklosty rejestruje fakty nader sutakże w życiu codzienści zresztą
Czasem
biektywnie.
n)·m. Biografia Czesława Sławręcz niezgodnie z prawdą.
ni jest materiałem na pasjonuPewno, że można napisać, iż
jącą powieść, także o wątkach
wypróbować
.,chciał
Słania
kryminalnych - pod warunczujność poczty" wysyłając list
kiem, że opowie się w niej cawykenanym przez siebie
z
lość tej niebana1nej i niekonroaczkiem. Tylko, że w języku
wencjonalnej drogi, która chł<0pprawa nazywa się to „fałszerstudenta z
Czeladzi i
ca z
A
stwem na szkodę poczty".
na
zaprowadzlla
Krakowa
także na szkodę zbieraczy, podwór króla Szwecji.
znaczek onieważ fałszywy
frankowany prawdziwą pieczątką pocztową staje się cennym
kuriozum 'filatelistycznym.
Pisze Zygmunt Broniarek, że
wygraweroSłania
„Czesław
znaczków poczwał ponad 20
JERZY
towych. na jednym z nich Mapod Gruntejkowską „Bitwę
WILMAtilSKI
waldem".
Jest to prawda i nieprawda
zarazem. W „Katalogu specjalizowanym znaczków pocztowych ziem polskich" (Warszawa 1981, KA W, tom 2 str. 102)
znajdujemy informację o wydanej 15 czerwca 1960 roku
serii upamiętniającej 550 roczGrunwaldem.
nicę Bitwy pad
W tym czasie Słani już w Polw
wyjechał
sce nie jJyło 1956 r do Szwecji i tam pozote znaczki
stał. Projektował
Cz. Kaczmarczyk. a znaczek z
„Bitwą" rytował J. Miller.
Dlaczego więc Czesław Sła
nia przypisuje sobie cudzą prama powody.
cę? Ano, widać
Istotnie rytował „Bitwę pod
Grunwaldem" tylko.„
Bierzemy do rąk „Problemy
(Warszawa,
kryminalistyki"
maj-czerwiec 1960) i tam w
Tadeusza Gryżew
artykule
skiego „Fałszerstwa znaczków
pocztowych" (str. 345) czytamy
opisy polskich. współczesnych
fałsz.erstw, a między innymi takie zdania:
było
wypadkiem
„Drugim
rozprowadzenie prz~z jednego
ze sztycharzy swej pracy dyplomowej dla Akademii Sztuk
Piękny('h Pracą tą była repropod
„Bitwa
dukcja obrazu
Grunwaldem" Matejki, wykokonana w formie· (podkreślenie moje) znaczka pocztowego. Na marginesie tego znaczNo ! p1·oszę. m imo ii mod.na
ka. u dołu wyryty był napis
jest na.de wszys11ko fanta.styka,
,.praca dyplomowa". Napis ten
obo1k quasi-n.i.uikowych kawał
sutycharz usunął, ' owe pseuków o trójkącie bermudzkim
doznaczki sprzedawał filateoraz odwie.dzinach ko·smiltów,
Ci ze 9Wej strony,
listom.
łódzki oddział KAW obdaronieświadomość
wykorzystując
~ł nas poiwieścią k1ryminalną
urzędników pocztowych, fran-

s i ęc y taksówek. Tc lko co tn eci kieniw('a był w po r ządku.
Co się z nami dzieje, ludzie,
czym się to skończy?
prywatna wytwórnia
Jakaś
doniosła w grudzabawek produkuje
niu .,Polityka"
stargustowny drobiazg dla
szych dzieci, mianowicie kajdanki. D<> zabawy w złodziei.
Ale starszym dzieciom nie zabawa w głowie, tylko poważna
praca. Coraz częściej czytamy
o grupach nieletnich włamy
waczy i złodziejaszków. Ech,
·smutno się robi I pisać się odechciewa. Odkładam długopis .
Przerwa na posiłek.
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„Czeka na mn ie Tina", wcale
n,e n ajt;o rs l.ą ue·~lolą choc •utor nie jest t pewnością am
nowym Ch<u1dle1·em, .mi nowym Simenonem także C1e.kawość i.resi.tą bierze, kim jest
w ogóle tajemniczy człowiek
trenczu, gdyż Jonathan
w
Trench to r:recz Z<l'OZ1Umiała pseudomm, co łatwo s.prawd.izić
szu.kając bez.skutecznie na.zwiska tłuma.cza. Trencz zaś, .i.ng.
trench-coait - czytamy w Sło
·wnik1U Wy<razów Obcych PWN
- to k.róbki płaszcz męski,
zwy1ktle z wymienną, zapinaną
na ~uz~ki podszeWlką' i eiPO.l eta.mL, na.jczęście.j nieprzemakalny.
Nie ma w 1..a>Sadzie nic 5'Zczeg61nie z.drożnego w podo•bnej
przeh1-orance w nieiprzemakalne angielskie płaszcze, na wet
gdy są to płaszcze z epoletami
i zapinaną na g1Uz.i.Jkii podszewką. Swietnie wiadomo, że i.ntrygę kryminalną łatwiej 7.awi ązać w chmurnym Albionie,
niż w tairganej kryzysem Polsce, tam mamy bowiem do dys:po.zycjj loirdów z krociowy mi
spadkami, takie i owakie ganponoć
gi, nieiawo<dny
Scotland Yard, no i d'Ziesiątki
rekwizytów od
przydatnych
wymyślnych trucim po sztucery na słonie, tu zaś CQ najwyżej ktoś ko·goś zac~uka siekierką, włamie się de s•klepu mospróbuje
albo
no1polorwegQ,
ukraść obraz Konstantego Mackiewicza. Nie przeczę, taki
obra.:z. to rzec'Z łakoma, nie n<1
tyle je.dnatk, aby do łóż'ka niepoń
szczęśJi•wego po.siaidacz.a
r.z.ucać kobrę, zaś do rannych
kaipci - tairantuJę. A gdyby
naiwe•t, to skąd brać te sympatyczne zwieirzątka, nie wibaz.adział·em ich na.wet n.i.
D:re ...
Są też i preceden.sy, potwierdOipu.szc:zaJność pododza1jące
bnej maStkairady. Nie jest tajemnicą„ iri: popularny Joe A.lex
to po p.ro•&tu Maciej Sl:omczyń
ski, który przyznaił się kiedyś
w wywiadzie, że tłukł seryjnie
te svv"O•je czytadła, iżby w spokoj.u ducha i o pełnym rołą
dlk·u móc pracować nad prze„Ulisse1Sa". Jonathan
kładem
Tlrench tet więc może na.d
a jeżeli
czymś tam pracuje,
na-wet nie, mógł po prostu
mieć ocłrot~ spłatać nam wszystkim figla.

z.
Oczywiście można także inaczej, pisząc „Sledztwo" czy
znacznie póź;niejszy „Ka.ta.1·",
Stanisław Lem nie udaiwał nikogo, spokojnie desygnując na
bohaiteirów angie~skiego komisa!I"za poHcji i arnerykańsikiego
Nie jest też
ex-'kosmooau'1:ę.
nigdzie na.pisane, że po.Jski auto<r może dySlpoll1ować jedynie
polską millicją, zaś już f!I'ancusk.a policja jes'1: wyłącznie dla
a amerykańska
Francuzów,
FBI - dl.i. Arre r"k 2nów. Od
dawna noszę • 1P t '1 <iblo zapo.m y.> !, rn na powikłanym
kryminalno
wieść szachowo - fantaistyczną, a jeżeli się
wresz.cie do niej zabiorę, zapo·licje
w.szystkie
angażuję
świata, może na'\vet lotną brygadę UFO. ktfu-a \Vll'e;szcie zagadkę rozwiąu.

3.

Wszystkie te dywagacje w
niczym nie przyblia:ają nas jeJonathana
dnak do osoby
Trencha, któiry czyta to teraz
pawinie i śmieje się w kułak.
Skoro facet wydał rzecz w Ło
dzi - tak sobie myślę - pewno jest terż łodi;ianinem, a
Sikoro jesot ło1dzia111inem, nie
wykluczone, że go znam, a
przynajmniej znam jego ksią
:bki.
Zaangaiżorwa<WSzy

w

l!!Pl'amę

kom;pute!I' i za.a;tak<l'WalWISZ)' ją
- bo }a wiem - metodami ję

staitys-tycznego,
zy ko=awstwa
m00na by pewnie a1Utora wynie dysponuję jednak
kiryć,
komputerem. nie z.nam się ani
na językoznawstwie, ani n.i
sita•tystyce, nadto sta:nowc.zo j~
Sitem z.by·t len!Jwy,- aby ku5ir
się na talkie figiel.ki.
Innym sposobem prowa<dz<•wi·zyta
nia śled·ztwa byłaby
zna,jomości
złożona po s•t aue•j
oddział11
łód7ikiego
szefowi
KA W, red Wawrza1kowi Pogadałby c·złowiek o pragmatyzmi<e z małej i o realizmie 1
(.z dużej. gdyz
dużej litery
„ReaJi.zm" to tytuł kwartalnika, który już rychło sta.r aniem
KA W ma się ukazać), trochę
pok·ręcił, trochę pochachmęcił,
za1Dytał
bęc a;ż wreszcie -

o Jcma•t hana Tre:ncha. Wygadałby si~ Jerzy, oj, wygadał.
podobne chwyity wydają mi się

•m;.z.a kże

stanow~zo zbyt mal-:>
hollOfOV\'€.
Porostaje więc meitoda kolejnych pr;:ybłilżeń, ta.ka ot z,gadywanka. kto mógł to napi.sać,
a kito raczej nie bardzo . Auror
każe na przy kł.ad pływać bohaterom pełnom0irskim jachtem, strzelać ze sztucera i grać
Na żeglarstwi e I
w brydia.

myśliwstwie

jaik

na

złość

!ioię

wszakoż li cy tac ja
n ie zn<llffi,
trefl, dwa piki, trzy ki•ca:y, pas
i z,nó-w cztery trefle powtórzone prze·z "Ootwi era.jącego, v.•skazuje, że ani Trench, ani jego
boihatero•wie w brydża n'e grają zbyt dobrze. No bo co znaczą te „dwa piiki", p.rzepra15zam
bar'Clzo? Na l:>lolk za nisko, n.a
wejście 0>fensywne za wysoko,
całkiem ~z sensu, nawet jak
na Anglików, którzy o. tatnio
w bry<lż.u sportowym nie odkc•2sów.
noszą su1
Tyle ju.ż w iem, do reszily
całą
tę
konsultując
d<0jdę,
s.trzelaninę ze sztucerów z jakimś facho·w cem. I choć nigdy
n ie ZJdradzę pańs•twu, kto zaki€1m nie jebił, t<Lkim bydla1
stem, być moiże uda mi się w
końcu zdemaskoiwać Jonathana
Trencha, człowieka w nie1p.rzemaikalnym pła1szczu z epoletami. I wtedy wżądam okl.1.pu książ:ki z wła·snoręczną dedyk.i.cją.

JERZY P.

- Jak pan myślisz, na Ile skoczy paliwo? - rzucił bez uśmie
chu na oawitanie.
- ~e, to jeszcze nic pewnego
- próbowałem sprawę bagatelizować, nie mając ochoty na smęt
nie , .slenozną" rozmowę. - A poza
tym ten nawis mamy cholerny„.
I konsultacje jeszcze będą„.
- Aha pamiętam takie benzybodaj sprzed
nowe lconsultacje
półtora roku - nie dawał się zbić
z pantałyku rozsierdzony jak kondor magister. - Wspomnij pan
wielotygodniową

tę

dyskusję

w

„Listach o gospodarce" nad waLudziska
riantami cen paliwa.
swoje, a oni I tak swoje w życie
wprowadzili.
- Stare dzieje, a jak wóz &lę
spisuje? - delikatnie zbaczalem
z drażliwego tematu. Byliśmy już
w pawilonie z małpami.
- Wóz? Oleju nie mo.gę dosta~
na zmianę, gumy mam już łyse,
klocków hamulcowych nie ma nigdzie, jeżdżę na pożyczonym aku·
mulatorze. a wczoraj iaki eś gnojki 7,łamal,v mi antenę od radia wyliczał skwapliwie na paluchach.
Ja bym to wszystko w ajen•
cję

oddał!

-

Jakie „w:s zystko"? - nie za-

skoczyłem.

„Polmozbyt"
No ten
tam usługi. Panie,
niedaleko mnie, na osiedlu jest
taka stacja „Polmozbytu" z meZawsze tam
chaniczną myjnią.
na
były iakieś awarie, kartki
drzwiach .. Wyszłem do biura" lub
A to sl~
„Przerwa obiadowa".
silnik spalił, a to szamponu do
mycia nie mieli. Od paru miesię
cy zaszła ta.m wyraźna zmiana:
obsługa uśmiechnięta, umyją wóz
nawet ręcznie, szyby gumą przetrą, chodniki wytrzepią. I szamponu nie brakuje, a robota im
się w rękach pali. Reforma? Można i tak to nazwać. Dwóch bypracowników „Polmozbytu"
łych
-

świadczone

wzięło

my.inię

w

ajencję.

No

przyjemnie tam pojechać, mim<>
że drożej niż dawniej.
Drobne gryzonie chyba jednak
rzysnęły,

Jlelieton
pe..;

symistyczny

Pitkno
kryje sit.
w przyro·
dzie...
Aura to już w tym styczniu
śniegu i
zdurniała na dobre;
mrozu praktyczni~ ani na lekarstwo. tajfuny jeno się w kraju
burze z piorunami, Bał
srożą,

tyk pól Helu nam ostatnio próbował zaanektować, no najstarsi górale takich kombinacji o
tej porze roku nie . pamiętają.
Ludziska też pewnie pod wpły
wem pogody wymyślać zaczęli
co najgorsze. A to różne wersje o podwyżkach opowiadają,
a to jakąś wymianę pieniędzy
Nie bardzo byłoby
przewidują.
na co je wymienić, niestety, a
po cóż w ogóle tak krakać? Już
minlster Krasiński i cały resort
pracuje intensywnie
finansów
nad likwidacją tego nawisu nieszczęsnego. I spokojna głowa usuną go na pewno, choć może
Wónie całkiem bezboleśnie.
podrożały,
deczki znów trochę
i
co nam, czyli społeczeństwu
na zdrowie wyjdzie,
pewnością
a ceny Innych używek - kawy,
papierosów, benzyny jakby też
szykowały się do zmiany. Po zapowiedzianych, społecznych konsultacjach„.
A póki co, w szczerej, serdewzajemnego
atmosferze
cznej
zrozumienia przekonsultowaliśmy
w niedzielne przedpołudnie antyinflacyjną propozycję udania się
do ogrodu zoologicznego. Strony
wyraziły zainteresowanie na odcinku wspólnego relaksu i po
opublikowaniu rzeczowego komunikatu w formie ustnej udały się
podglądać

faunę.

Dziwnym jakimś zrządzeniem
losu (raczej wyraźne niedopatrzenie) bilety do .,zoologu" nie zdrożały i ze 100 złotych otrzymaliś
my jeszcze resztę, co - nie ukrywam - wprawiło ni\SZll trójkę w
szampańskie humory,
Już z daleka dostrzegłem przyczajonego przed klatką z kondoW otoczeniu
rem magistra B.
swojej rozświergotanej czeredki z
wydatnym nosem i chudą szy\ą w
jasnym s?.aliku nawet był podobny do Pt'Z:frnknlętego nie wiedzieć
za jakie grzechy ptaszyska.

więc

ruszyliśmy

do

lwów, tygrysów i całej tej futrzanej ferajny, przechadzającej
obrzucającej
s!ę po wybiegach,
nielicznych klientów ZOO znudzonymi spojrzeniami.
- No, ten to cały mój szef za
biurkiem. po drugim śniadanku.
Te same złośliwe oczka I grymas na buźce - magister z bezpiecznej odległości kpił z królewskiego tygrysa rozpartego na ogryzionym gnacie. - Brak tylko
stojaczka ze stemplami!
zobaczy
- Oni nas zniszczą,
pan - kontynuował.
- Niby kto? - rozejrzałem si~
dyskretnie dookoła, ale napastników nie było widać, towarzystwo w futrach tkwiło spokojnie
za kratami.
- No ci biuraliści, urzędasy,
ci z rozporządzeniami i wytycznymi zamiast kory mózgowej o komorniku panu
perorował. opowiadałem? Nie? Kapitalna hiI nie czekając na moją
storia!
odpowiP-dź

z

furią

kontynuował.

- Jak każdy porządriy obywatel opłaty PZU za samochód mszczam w przepisowych terminach.
W zeszłym roku, gdzieś na wio-

snę, powiastkę dostałem, żebym
zapłacil wraz z odsetkami I ka-

rami ubezpieczenie komunikacyjne za rok 1981. Zdębiałem, ale
wykonałem stosowny telefon. pani po drugiej stronie sprawę wywszelkie niezbędne
łuszczyłem,
dane z kwitków (na szczęście tych
przeostatnich nie wyrzuciłem)
dyktowałem, sprawa została wyjaśniona. Kochany, dwa tygodnie
temu. w czasie mojej nieobecności. wpadł mi do domu„. komorkazd1\
nik, poko1e obleciał. w
dziurę na oczach przerażonej malżonld zajrzał, spisał radiomagnetofon n;i jakimś świstku, wyceniając go błyskawicznie na 6 tybo tyle byłem jakoby
sięcy winien PZU, zagroził sądem i poleciał. PQ raz drugi wyjaśniłem
następnego dnia całą historię. ale
ja wiem czy pomoglo? Przygotowany ;estem psychicznie na wezwanie do sądu, na wszelki wypadek„.
Niedźwiedzie iednak •spały, kolo skunksa przelecieliśmy prawie
biegiem. foki też nie było. a jakieś dzikie bawoły wyraźnie nie
interesowały naszych pociech. Lama kiedyś magistra opluła, więc
profilaktycznie nle podchodziliś
my. A właściwie było już par11
kroków do bramy l mżyć zaczęło
nieprzyjemnie.
ta
- Ą czym zakończyła si~
piękna sprawa z paczką · pełną
węgla, tak zręcznie przepakowaną
w Koluszkach? - spytał magister Już na ulicy. - Oddali zawartość. czy zgodnie z życzeniem
odbiorcy .,orzech pierwszy" odesłano do nadawcy?
- Też nie. Zamiast 11-kilogramowej zawartości paczki pechowa kobieta dostała bodaj trzy I
pół tysiąca złotych - wyjaśniłem.
toż to
- Niech sie odwoła,
granda w biały dzień!
- Niestety, na stosownym piś
mie „stoi" wyraźn.ie: .,Od niniejsze.i decyzji odwołanie nie przyslugu.ie"„.
- Trzeba przyznać: cl na pocztakie
cie wiedzą. jak rozegrać
partie . .
I w zdecydowanie lepszych humnrach ruszyliśmy zapalać .. Fiata" magistra. Z popychu oczywiście.

STEFAN %YCIOWY
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Era transseksualizmu za.czę·
się prawdopodobnie
w
roku, kiedy Amerykanin,
George
Jorgensen, 1tał się
Christine
Jorgensen.
Praqa
światowa
wiele wówczas pisała o tym
wydarzeniu. We
;w11zystlcich tygodnikach ukaż:rwały się fotografie
przed·
stawiające z jednej strony nieśmiałego, chudego młodzieńca
o uszach odstających jak kapuściane liście, a z drugiej śliczną dziewczynę, pewną siebie i dumną ze swej kobiecoś
ci. Historia była tym bardziej
frapująca,
że
George alias
Christine Jorgensens
zrobiła
później karierę jako diva kabaretowa. ·
ła
llł53

Drugi\ taką

sensacją

była

1prawa francuskiej
modelki
Capucine, która
przemieniła
111ię z mężczyzny w kobietę, a
w roku 1974 cała Anglia mó. W•ia o Jamesie Morrisie, znanym dziennikarzu,
pisarzu i
ójcu dzieciom, który powrócił
1 Casablanki zubożony o to i
owo, ale „bogatszy" duchowo.
James Morris
po przemianie
nie malował
sobie ust, nie
nosił biustonosza
ani sztucznych rzęs. Przeóbraził się w
bardzo dystyngowaną angielską damę, typową
panią domu, zadbaną, ale nie wyzywa·
jącą. Zarówno Chistine, jak i
James wydali książki, w których opisują swoją przemianę.
Rzecz znamienna, nie ma tam
żadnej wzmianki. o sprawa..:h
seksu.
I. Co to jest
transseksualizm? Aby na to pytanie :id·
powiedzieć,
·trzeba
przede
wszystkim
ustalić
definicję
płci. Istnieje
płeć fenotyp1~z
na, która pozwala
odróżnić:
kobietę od mężczyzny na podstawie wyglądu zewnętrznego.
Ta płeć niekoniecznie idzie w
parze
z płcią
gonadyczną
Również
płeć
genotypiczm,
którą określa
związek dwóch
chromozomów X
u kobiety
, oraz jednego chromozomu X i
jednego chromozomu Y u męż
czyzny, może być nie zawsze
zgodna z wyglądem
zewnę
trznym. Ostatnio ustalono, że
płeć
psychologiczną
można
rozpoznać tylko na podstawie
wewnętrzne

o przekonania da-

nego osobnika,
przynależności

co do !ego

płc.iowej.
że jeden

Wystarczy,
z elementów
jest w niezgodzie :r:
innymi, a j1.1ż powstaje możli
wość licznych
perturbacji. W
przypadku nieprawidłowości :SN
strukturze
narządów
płcio
wych zdarza się niekiedy, - te
osobnik urodzony z określoną
płcią zmienia
ją w okres:e
dojrzewania. Jeśli się przeprowadza wówczas · korekcyJny
~abieg chirurgiczny niezgodny
z płcią psychologiczną, może to
spowodować
zachwianie równowagi psychicznej. Wspomina o takich przypadkach amerykański psychiatra, R. Stoller
w swej książce
pt. „Badania
nad tożsamością seksualną".

dejmowaniem

przezeń

kroków

w kierunku realizacji tego zamierzenia". (Money i Gaskin,
„Sex Reassignment", International Journal of Psychiatry,
1970-71). Nie chodzi tu~j o
zwykłe marzenia jak u homoseksualistów, czy też o dora:fne i chwilowe naśla<iowanie osobnika płci odmiennej, lecz o
całkowite

zaangażowanie.
uwatają,
Że pojęcie
tożsamośei gatunkowej każdy przyswaja sobie

Money i Hampson

raz na zawsze w wieku trzech
lat. Można
to porównać do
sytuacji dziecka, które od urodzenia włada dwoma językami.
W mózgu tego dziecka wszystkie dźwięki i formuły lingwistyczne zakodowane Sil jako

Niezgodność między morfologią a zachowaniem czyli „od-

czuwaniem" własnej płci przez
danego osobnika, może mieć
różne efekty. Hermafrodytyzm
jest anomalią fizyczną. Homoseksualista
jest 'świadomy t
nawet dumny ze swego zachowania,
odczuwa
pożądanie
tylko w stosunku do osobników tej samej płci. Homoselcsualista zniewieściały lub les·bijka 'O typie męskim odczuwają w stosunkach z osobami
tej samej płci pewien psychologiczny
pociąg do płci odmiennej. Tak nie jest natomiast w przypadku homoseksualisty o typie męskim lub
lesbijki bardzo kobiecej.

Co to jest

sobie kobiecego sposobu bycia.
itp. Jednakże
trawestyta 1.1ie
odrzuca swojej struktury anatomicznej,
wręcz przeciwnie,
często odczuwa
ciche zadowolenie z tego, że w danym
momencie „on tylko zna prawdę" i świadomy jest swej ukrytej płci męskiej.
więc
skrupulatnie
herm?frodytów,
homoseksualistów i trawestyt6w
od transseksualistów. Money i
Gaskin definiują
transseksualizm jako „zaburzenie tożsa
mości gatunkowej, wyrażaJące
się stałym
manifestowaniem
przez danego osobnika pragnienia życia
na wzór płci

Trzeba

OdmiPnnPi i

St"-.nln,u~? ~

plcią;

przynależne
do
drugiego języka.
przypadku pojęcia

jednego lub
Podobiife w
tożsamości

gatunku, mózg dziecka zakodowuje wszystkie
sygnały mformujące o roli gatunku j:iko przynaleine
do płci mę
skiej lub żeńskiej i każdemu z
nich nadaje
pozytywną bądź
negatywną wartość.

II. Nie ma dotychczas fadnych dowodów na to, że perturbacje tożsamości
gatunku
mogą być wywoływane zaburzeniami psychologicznymi i
wydaje się, że czynnik psychologiczny jest czynnikiem dominującym, a nawet jedynym.
Można
się o tym przekonać,
gdy się obserwuje transseksualistów: ich wygląd
zewnę
trzny różni się znacznie, ale
zarówno mężczyzna o typie atlety, bujnie owłosiony, jak i
szczupły, wysmukły chłopak o
drobnych rękach i nogach są
przekonani, że w ich męskim
ciele uwięziona jest dusza kobiety.
Jakie !i!\ owe wpływy psychologiczne? Stoller przypisuje je wpływom matek. Chło
piec - potencjalny
transseksualista
nawiązuje tak głę
boki kontakt fizyczny i werbalny z matką, że nie odczuwa potrzeby
identyfikowania
się z ojcem.
Transseksualizm nie zawsz~
idzie w parze z homoseksualizmem. Przeciwnie, transseksualiści często
brzydzą się homoseksualizmem, martwią się,
że ich zniewieściały
sposób
bycia może komuś
wydawać
się podejrzany. Transseksuaiista mężczyzna
nie musi
więc odczuwać pociągu do osobników tej samej płci, jeśli
jednak pociągają go kobiety,
jest to raczej uczucie platoniczne.
- W młodości - mówił jeden z transseksualistów - czę
sto wyobrażałem
sobie, że
trzymam za rękę uroczą mło
dą panienkę i przechadzam sht
z nią przy blasku
księżyca,
szepcąc jej dó ucha
słodkie
' słowa. Ale na tym
kończyło
się moje marzenie.
Taki osobnik kocha w koLiecie jej odrębność, którą s-3m
chciałby sobie przyswoić, ale
którą jednocześnie odrzuca. Uwikłany
w
te sprzecznośc'
transseksualista
początkowo
nie rozumie
swego stanu i
rozpaczliwie próbuje się dostosować, w przekonaniu, że taki właśnie sposób odczuwaaia
jest normalny. Wielu transseksualistów zawiera więc zwią
zki małżeńskie, łudząc się, że
problem rozwiąże się w końcu
sam przez się. Czasami wszystko początkowo
układa o;·ę
dobrze,
funkcje
rozrodcze
transseksualisty
nie są , bowiem narusznne, a ewentualna impotencja
nie jest ~PO
wodowana anomaliami fizycznymi. lecz po prostu brakiem
upodobania do miłosnych ign.szek. W niektórych przypasd-
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niach. W Paryżu zrzeszają się
w
stowarzyszeniu
AMAHO
(Towarzystwo cierpiących na
zaburzenia hormonalne). Trudno jest jednak znaleźć wspólny mianownik,
gdyż każdy
przypa·dek jest inny.
Inne kraje są bardziej wyrozumiałe niż Francja. W kraprzypadku pani M., lekarza ofjach skandynawskich
najzutalmologa z prowincji, której
pełniej legalnie
przeprowaciLa
małżeństwo z pięknym
mło
się „operacje" zmiany płci, w
dzieńcem,
absolwentem szkoWielkiej Brytanii
wystarczy
ły wojskowej, okazało się mał
uzyskać zaświadczenie
adwc.żeństwem
„białym". Pani ta
kata, aby zostać zarejestrowaprzez cały czas towarzyszyła
nym jako osobnik innej i)łci
swemu mężowi w jego trudW
Stanach
Zjednoczonycb,
nej drodz,e· do kobiecości, a
prawdziwym rajem dla transgdy już stał się kobietą, poseksualistów
jest Kaliforni3,
została z nim i obecnie żyji\
przy czym opei:acje
zmiany
jak dwie siostry, tyle że zwiąpłci stały się tak znakomitym
źródłem
dochodów dla niezbyt uczciwych lekarzy, którzy często Po prostu okaleczają pacjentów.
Wielu lekarzy sprzeciwia si~
operacjom ze względów deontologicznych.
Często też !~
karze
domagają
się,
aby
transseksualista, źanim zdecyduje się na operację,
został
poddany kuracji psychoterapeutycznej. Taka kuracja powinna jednak
przebiegać w
optymalnych warunkach. Zapewnia je,
jak się wydaif',
tylko program Komitetu Toż
samości Gatunku przy szpitalu John-Hopkins
w Stanach
Zjednoczonych. Przewiduje on
następujące warunki:
- pacjent powinien przebywać w środowisku
upragnionej płci odmiennej zawodowym i społecznym - dostatecznie długo, aby móc udowodnić, że jest zdolny funkcjonować
jako członek
społe
czeństwa zgodnie ze swą nową

tr&nsseksualizm?

U trawestyt6w utożsamienie
się z płcią odmienną wyraża
się w przebieraniu się za kobietę, makijażu,
przyswajaniu

odróżnić

kach - i to są z reguły naJnczęśliwsze
związki - . mał
żonka
transseksualisty również nie
odczuwa
potrzeby
współżycia, co pozwala uniknąć wielu konfliktów. Tak wła
śnie było w przypadku
żony
Maurice Nolais, który zmienił
się w Jeanne
Nolais, lub w

zane kontraktem małżeńskim
III. Nie zawsze jednak sprawy układają się tak pomyśl
nie. I tak np.
pan D„ ta lcsówkarz paryski, ożenił się za
radą rodziny i lekarzy,
chociaż zdawał sobie sprawę, że
coś z nim nie jest w porząd
ku. Z tego zwJązku narodziło się dwoje
dzieci. Pan D.
jest dobrym
ojcem, ale nie
mógł przemóc pragnienia shnia się kobietą. Zażądał rozwodu, który nastąpił w dramatycznych warunkach. Obecnie pan D. mieszka w Paryżu sam. Żona jego nigdy nie
pogodziła się z sytuacją, ni~
wyszła powtórnie
za mąż i
wciąż ma do niego żal. Dzir;-·
ci są bardziej wyrozumiałe, c11e
pan D. kryje się przed nimi ze
swymi problemami. Ukrywa to
zresztą
przed wszystkimi, z
wyjątkiem kilku wtajemniczonych. Pan D. ma wygląd bardzo męski, a więc zmiana płci
pozostaje dla niego w sferze
utopii. Czasami, w gronie przyjaciół,
przywdziewa perukę i
maluje sobie
usta, ale gdy
spogląda w lustro zawsze dochodzi / do wniosku, że iest
śmieszny. Na szczęście pan D.
jest człowiekiem
umożnym,
niezależnym
materialnie, nie
ryzykuje więc utraty pracy 1
nie naraża się na kpiny kohgów. Gdy wraca do domu po
pracy pogrąża się w marzeniach i w nich poszukuje nipotetycznego
potwierdzenia
iluzji, że kiedyś, w poprzednim wcieleniu był kobietą.
Obecnie dysponujemy wię
kszym zasobem informacji na
temat transseksualistów, stosunkowo łatwo można przeprowadzić

kurację

- pacjent powinien liczyć
co najmniej 21 lat i posiadać
obywiitelstwo amerykańskie;
- jeśli pacjent cierpiał kiedyś na epilepsję,
konieczna
jest interwencja neurochirurgiczna, aby usunąć
zarówno
symptomy epileptyczne, jak i
psychoseksualne;
- pacjent
powinien być
wolny od
wszelkich więzów
matrymonialnych;
- pacjent
powinien
być
nie karany;
- powinien także mieszkać w
bliskiej odległości od szpitala,

aby po operacji mógł by~ systematycznie obserwowany;
- pacjent
powinien wyznaczyć
któregoś z krewnych,
jako dodatkowego pełnomoc
nika, który może udzielić pisemnej zgody na operację.
Gdy spełnione są wszystkie
te warunki,
pacjent zostaje
poddany kuracji hormonalnej,
która powoduje zmniejszenie
potencji u mężczyzny i zmianę niektórych
wtórnych cech
płciowych oraz działa uspokvjająco
Kuracja jest zarazem
okresem
próbnym, w cza,ie
którego pacjent musi prowadzić życie zawodowe i spolecznc, jak gdyby był przedstawicielem płci, o jakiej
many,
Musi się także przystosować do
zmiany swej struktury płcio
wej i uregulować
wszystk:e
problemy
rodzinne. W tym
czasie korzysta z pomocy psychoterapeuty.
Sama operac.ja
Jest JUŻ procedurą nieodwracalną
Polega ona, jeśli idzie
o mężczyzn; na kastracji, a
także na różnych
zabiegac.h
kosmetycznych
plastycznoch 1rurgicznych.
Transseksualistów
amerykańskich wspomaga
również
Fundacja Eriksona w BatonRouge w Luizjanie, która wydaje specjalne
czasopismo, a
także podręczniki
mające za
zadanie informowanie rodziro.
uśmierzanie niepokojów i wąt
pliwości religijnych
transseksualistów
oraz udzielanie im
pomocy w znalezieniu pracy i
rehabilitacji społecznej.
Mimo tych wszystkich udoostatnie
doniilsienia
nie nastrajają optymistyczme.
Niektórzy transseksualiści ojnoszą ·wrażenie, jak gdyby śni
li na jawie i nagle obudzili
się, przechodząc ze snu do koszmarnej i nieodwołalnej rzeczywistości. Ogólnie rzecz biorąc, los tych ludzi jest tragiczny i tylko wyjątkowo mogodnień,

żna spotkać
szczęśliwego.
- co by się

transseksuali·.;tę

Jak mówi Stolkr
nie robiło dla 1eczenia
i poprawy
sytuacji
transseksualisty - zawsze robi się źle.

Według artykułu CA·
THERINE TIHOIT w „LE
MONDE DIMANCHE".

hormonalną

i wielu transseksualistów poddaje się jej już
w młodym
wieku.
Ustawodawstwo nie
zawsze jednak nadąża za rozwojem medycyny. We Francji
Kodeks Napoleona określa kastrację
jako przestępstwo i
wsl'Jelkie tego typu
operacie
są nielegalne. Niektóre ubezpieczalnie społeczne na provyincj.i zgadzają się na odnotowanie zmiany płci w książec7.
kach ubezpiecz,eniowych, natomiast
jeśli idzie o dowody
tożsamości jest to niemożliwe
w skali państwowej. Powoduje to zresztą
wiele inny-.:h
komplikacji. Jaki pracodawca
przyjmie do swego przeasiGbiorstwa
młodą,
dobrze ~1ę
prezentującą
kobietę,
ktora
według dokumentów jest męż
czyną? Tak więc, poza problemami natury psychologicznej
transseksualiści
muszą borykać się z niezliczonymi trudnościami społecznymi i administracyjnymi, prawie niemoż
liwymi do pokonania. Wielu z
braku innej możliwości zarobkowania
zaczyna
uprawiać
prostytucję, popada w nar1tomanię i alkoholizm, a niektórzy nawet
popełniają samobójstwo.
IV. Transseksualiści próbuJą
szukać oparcia w stowarzysze-
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