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Pułapka na UFO o Arabski Bawi~ i żydowski Goliat
W biały dzień o Stryk o Kochanica Francuza
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z

tym „Warsem" to był bluff.

Przedarłem

się

zatłoczm:ym

korytarzem
aż do ostatniego
wagonu, ale bufetu nie był~.
Była
natomiast
koszmarme
brudna toaleta, urwana poręcz
przy oknie i zasłonka,
którą
przez wiele miesięcy ktoś czyścił buty. Ruszyłem
w dro~ę

powrotną. Pociąg szykował s~ę
powoli do snu.
Ukladan? s1~
wygodniej w fotelach, ks1ą~k1

łody

głns

zanucił
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i termosy wędrowały do siatek,
w niektórych
boksa~h
przygaszono
światło. Mośc1l1
się także cl w korytarzu, ku·
rzyli ostatnie przed drzemką
„klubowce", staran.nie ~patru
jąc miejsca,
gdzie mozna . by
choć trochę wyciągnąć nogi.
w fuoim przedziale także zrobiło się sennie. Dwie statecz~e
Jejmoście. kt~re_ przez ostatnie
godziny zawz1ęc~e. dyskutowały
nad najskuteczmeJszą
metodą
zrzucenia nadwagi,
prze~tały
wreszcie pochłaniać tony ka·
napek i domowych wypiekow.
Niczym zapasione kury zaplotlv pulchne rączyny na podoł
kach, a znad potr6jn~ch pod·
brodków wydobywai' się zaczę
ło równe posapywa.,ie.
Facet
obok zasnął już wrześniej. W~a
ściwie ledwie wsiadł
- JUZ
spał. Nieprzytomnie · potoczył
wzrokiem po w~pnłpasażerach,
ziewnął
ukazując
srebro w
uzębieniu i zasłoni! twar~ poi~
w\<:;zącej nad nim
wyhmałeJ
1e~\cmki. ?ara
obe.imuJących
się czule '!.h\dentow
pow~dt:o
wała do przedz\a\u oboli.
Jechał o ich iam
chyba więcej
po ch wili prze? ~miechy i piski przebił ~ię dźwięk i;i!ary. a

CENA 15 Zt

ujęciu władza jest
uniwersalnym i należą
cym do na.tury życia społeczne
go. Już Tukidydes
z.auważył
powszechność dążenia d-0 wła
dzy. Pisał on: „Wierzymy jeśli

w takim

czymś

chodzi o bogów, a mamy pew·
ność 1esli chodzi o ludzi,
żt
zaw,sze, z natury rzeczy, każdy,
gdzie tylko może, narzuca swojq wladzę innym". A dwa ty-

siąclecia

niu pożądanych zachowań, ale
bez używania
przymusu. W
przypadku autorytetu
Judzie
spontanicznie i dobrowolnie się
podporządkowują.
Najlepiej
więc, aby władza miała autorytet.
Spośród
władzy

próbę

Cra~ment

s1eizący,

i

świadomego

kształtowa

odpowiedzialnością.
różnych krajach i

Toteż

w

epokach ludzie narzekali na władzę i obwiniali ją za społeczne niepowodzenia i niesprawiecliiwości.
Polacy pod tym względem wyróżniają się szczególnie; niemal
za wszelkie zło zrzucają winę
na rząd I dzielą naród dychotomicznie na dobre ~połeczeń
stwo (MY) i złą władzę (ONI).
rstnieje Jednak w literatuirze
naukowej teza. że każde społe
czeństwo ma w zasadzie taki
rząd. na jaki zasługuje.
Ten
kontrowersyjny 1 wywołujący
często oburzenie po-

10
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Todzajów

najwięcej

nia historii. Władza polityczna
stanowi
niezwykie doniosły,
podmioJ;owy czynnik procesu
społeczno-historycznego .
Jest ona w moralnym sensLe
p r z y c z y n ą wydarzeń dziejowych, tak jak w sensie fizycznym są nią ci, którzy wykonują polecenia. Obie strony "Ządzący i rządzeni - \\rpły'1.va
ją na bieg historii, lecz zwykle tylko pierwszą obarcza się

Jak i ja. pod oknem. przyglą
dał ml się nieco 1ronirznie.
- No i c:o'? "11e •"la piwka'
- -iaśmiał się r1cho
·
- Pnecież tu me ff1a iad
nego „Warsuy.
- A kto panu pow1edz1ał żc
jest?
To gdzie ;:icin zdobyłeś tego „fula ·•? ·
- Życie .nłody człowieku przymrużył oko. Bo barek
jest w składzie
tylko trzeb.
wiedzieć
do
którego wejśr
przedziału ...
Nie udał m1 się rewanż z~
poczęstunek
., 1.1rodawsk1m·
Był górą, a dla Jrzypierzęto
wania
swo;ego
zwycięstw;
wyciągnał terai z teczki ,1esz
cze dwa piwa: Sprawnie zei
wał kapsle
wielkim
scyzorykiem, w któTego
wyposażeniu
brakowało
eh
tylko piły tarczowej.

„

różnych

i autorytetu

uwagi i namiętności przykuwa
polityka. Jest to zrozumiale i
słuszne, ponieważ chodzi tu o

.. Gd)' two ~e cory n~trzą paz r .
A twQJe iony uiłują szpony"

•

Monteskiusz

Socjologowie
odróżniają
władzę od autorytetu. Ten ostatni również
polega na wywieraniu wpływu i powodowa-

Mar vli·

mężczyzna

póżni~j

podkreślał, że wszyscy, którzy
zdobyli władzę, mają naturalne skłonności do jej nadużycia.

jednego z ost.atnir/J '>riehojów

Łysawy

Władza jest
prze.de wszystkim zjawiskiem
socjologi-cznym. Najkrócej mażna ją zdefLniować
jako wywoływanie
pożądanego
zachowania pod
sankcją przymusu. Przy czyni
przymus może mieć różnoo-od
ny charaktea-: od moralnego · i
religijnego. poprzez prawny i
ekonomiczny, do przemocy fizy<:Znej.

gląd

reprezentował

Hegel. Ale znajdujemy go także u historyka brytyjskiego
'

,•

l

Było to l9 stycznia 1984 roku. Było już dobrze po południu. Zebr.aliśmy się w Muzeum H1storii Miasta Łodzi. Przyszli tu różni ludzie.
Rodzina, uczniowie jednej z łódzkich szkoł,
przedstawiciele różnych instytucji, koledzy
z
„Głosu Robotniczego" i innych łód:tkich redakcji, Przyszli, aby obejrzeć wystawę poświęconą
Hendrykowi - Henrykowi Rudnickiemu.
Zrobić wystawę poświęconą pracy dziennikarza nie jest łatwo Nawet wówczas, kiedy ten
dziennikarz za swego życia
był instytucją
1
brał udział w wielu interesujących
wydaneniach lub je sam inspirował
Pozostają
po
dziennikarzu najczęściej sterty za.drukowanego
papieru, jakieś notatki, legitymacje, zaproszenia, odznaczenia, dyplomy, nagrody„. Można to
wszystko tak lub inaczej ułożyć, ciekawie na·
wet zaprezentować widzom, ale jest to tylko
drobny ślad bogatej działalności człowieka. Mała tego czlistka.
Ci' wszyscy. którzy znali Henryka Rudnickiego, pracowali z nim razem, stykali się, przyszli, aby go sobie
przypomnieć,
aby swoje
wspomnienia wzbogacić, ubrać je w nieznane
uczególy T to się udało.
Ale gdzieś mi w tym wszystkim głucho zadźwięczał spiż. W znakomitym katalogu wystawy „H EN DRY K. czyli życie i dzialalno~ć Henryka Rudnickiego" autor szkicu pt. „Henryka
Rudnickiego sztuka dziennikarska" Henryk
Pawlak też widać posłyszał dźwięk tego spiżu

I zaczął się sumitować:
„Opisując dziennikarstwo
„Hendryka" n.ie
mam zamia'ru stawiać znakomitemu żurnaliście
kapliczki i twierdzić, że z jego maszyny do pi•ania splywal11 same arcudziela, że w t11siqcach
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notatek, informacji, komentarzy, artykułów publicystycznych czy felietonów pisanych z dnia
n.a dzień nie bylo potknięć, bięd6w, wniosków
pochopnych, myśli nie dość precyzyjnie wyrciżonych To jest nie do u.niknięcia„."
To też - dodajmy od siebie - w niczym rue

LUCJUSZ
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cowałem 1

„Dziennikiem Łódzkim",
„Głosem
Robotniczym" I „Odgłosami". Na praktykę wakacyjną wybierałem się do „Głosu Robotniczego". Naczelnemu - Stanisławowi Majkowskiemu rekomendował mnie jego zastępca, Wiesław
Bek.

WŁODKOWSKI

ummeisza usług Henryka Rudnickiego, ale jego wizerunek
czyni bardziej
człowieczym.
Więc ja pójdę tym tropem. Przepraszam,
że
inaczei powspominam. O człowieku, który był
znako111itym dziennikarzem.
1.

Henryka Rudnickiego poznałem wcześniej nit
się z nim zetknąłem bezpośrednio.
Najpierw
dotarła do mnie opinfa o nim jako o postrachu dla wszelkiego rodzaju nygusów, miglan-·
ców, kombinatorów i nieudaczników. Był to
pcczątek lat sześćdziesiątych.
Wówczas, gdy
ktoś interesował się dziennikarstwem przychodził na praktykę wakacyjną i jeśli się sprawdził, mógł ewentualnie otrzymać etat.
Był to rok 1962. Pracowałem wówczas w Komitecie Wojewódzkim ZMS w Łodzi, współpra-

-

dział

go -

On dobrze zna województwo
- powie- więc może damy go do wojewódzkiezaproponował.

Mojkowski tylko machnął lekceważąco ręką:
- Dajcie go do Rudnickiego - powiedział, a
mnie ciarki przeszły pe krzyżu,
Pisałem już o tym parę lat temu na łamach
„Odgłosów", wkrótce po ·śmierci
„Hendryk::i''.
Przypomnę teraz tylko, że wówczas
Henryk
Rudnicki był na urlopie. Jak · wrócił po miesiącu, byłem jut wprowadzony w arkana działu miejskiego i spokojnie wytrzymałem „pierwsze starcie". Polegało to na tym, że ja pisałem codzienne swoje informacje, a szef działu
miejskiego odkładał je na krzesło. które stało
obok jego biurka. Była to próba sił, „kto kogo",
czy załamię się nie widząc przez trzy dni me
swego w druku. Nie załamałem się i zyskałem
uznanie u wymagającego szefa.
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Henryk Rudnicki me oznaczał się łagodnym
stosunkiem do swoich
pracowników.
Lubił
„mięsem rzucić", w słowach nie przebierał.
Z
kobietami się nie liczył. Jak ktoś sknocił robotę, mówił o tym wprost.
Etat w „Głosie Robotniczym" dostałem w połowie września 1962 roku i nie przypuszczam,
aby Stanisław Majkowski podjął decyzję bez
zapytania o zdanie „Hendryka" . Zresztą długo
w dziale miejskim nie pobyłem . Chyba na początku 1963 roku przeszedłem do działu partyjno-ekonomicznego, w którym szefował
wówczas Edmund Tulko. ·
Mundzio - jak nazy\valiśmy naszego sze!a
- był kierownikiem odmiennego typu.
Jego
dewizą było: „miej
zaufanie i nie przeszkadzaj". Wychodził z założenia, że jak kto chce
zarobić, musi się starać. Dobry dziennikarz sam
siuka sobie tematów, a on tylko kwalifikuje
przedstawione mu gotowe materiały.
Tematy
rozdz i elał rzadko i tylko WówGZas, gdy było to
konieczne. Zresztą praca
w dziale partyjno-ekonomicznym różniła się od tego, co robiło
~ię w dziale miejskim.
2.

Henryk Rudnicki kierownikiem działu m1eJ•
~:-iego został w połowie lat pięćdziesiątych
funkcję tę pełnił do odejścia na emeryturę. Siedział w niedużym pokoju,
któremu nadał niepowtarzalny
charakter. Pełno tam było różnych .,staroci". Fragment śmigła od samolotu, .

rzegląd

. prasw

wiele razy miałem okazję
o ogromnym zapotrzebowaniu na historię. Rozprawy hiatoryczne, zbiocy dokumentów,
opowieśct o naszej najnowszej
przeszlośct ciągle
t najdalszej
·budzą zainteresowanie, błyska
wicznie znikają • księgarń, a
nawet nie oglądają
ł\lekiedy
księgarskiej lady, gdyż są szybko sprzedawane spod nteJ. Sklld
to zainteresowanie przeszłością 7
Bierze się ono z potrzeby potwierdzenia swojej tożsamości
narodowej, dla której nasza
trudna i bohaterska przeszłość
ma ogromne znaczenie. Szcze&ólnie teraz, gdy przeżywamy
kryzys, gdy jest trudno, historia uczy nas jak żyć, jak przeżyć, jak pokonać trudności. Naszym poprzednikom - zdaje się
też nie było łatwo, a
mówdć proszę, wolność dwukrotnie wywalczyli, Polskę odbudowali ze
zniszczeń, robili wszystko, aby
uczynić ją silną, dlaczego my
mamy być gorsi?!
Jest też i inny powód. Traktowaliśmy historię lako element
gry politycznej. Nie wszystko I
o wszystkim mówiliśmy Nie
wszystko właściwie oświetlaliś
tej .skorzystał
my. Z metody
zresztą i przeciwnik polityczny.
Powoli jednak znikają tematy
tabu, co też budzi zainteresowanie szczególnie historią najJuż

pisać

nowszą.

No i naklady ks i ążek historycznych nie są najwyższe, a to
powoóuje, że niekiedy
znów
znikają spod lady tak szybko.
jak tylko można sobie wyobrazić. Historią interesują się zarówno młodzi, jak i starzy. Hiudzie
pokazującą jak
storią
pracowali i walczyli i dlaczego
po\v!nna być
pamięć o nich
trwała.

KULTURAL„TYGODNIK
NY" (nr 8 z 19 lutega 1984 r.),
opublikował artykuł Jana Borkowsk iego pt. „Ponad prywatą
i podzialami", traktujący

~

~ łftddll ~

nia; prZflaotował pro;ekt ustawu
o refOTmłc rolne;, uchwalonej
w 1925 r.; był 1D ~wiecte pierw•Zflm rrqdem, którv uznal powstaly w grudniu 1922 r. Zwiqzek Soc;alistycznych Republtk
Radzieckich i realizował polinormalizac;t stosunków
tykę
polsko-raddeckicll M plaszcz11inte dobrosąsiedzkich ukladów".

Gdy rząd W. Witosa upadł,
Maciej Rataj podał się do dymisji. Sejm jednak powierzył
mu nadal piastowanie urzędu
marszałka Sejmu.
Odegrał też powatnll rolę w
rozwoju PSL „Piast". Oto jak
w pamiętniku, pod dał4 10 lutego 1924 roku, ocenił zmiany
zachodzące w tym stronnictwie:
„O bserwu;c;c klub ·,.Piasta", 11
Witosa, stwierdzU
zwza11zcz11
muszę ogromny postęp, który się
dokonał: od ciasnego ujmowania
tylko tzw. bolqczek chlopskich
do u;mowanU& spraw państwo
wych. Ale równocześnie &twierdzić trzeba duży rozdźwięk mię
dzy wsłq ł klubem. Wieś nie
zdolalci tak szybko przejść etaJak klub, a
pów rozwoju
zwlaszcza jego prZ11wódcy. Witos mówi jut nieraz językUm,
którego nie rozumieją poslowie
chlopi, a cót dopiero wieś?"

Po przewrocie majowym przedo opozycji, później zbliżył się do Mieczysława Niedział
kowskiego, podczas gdy W. Witos współdziałał z radykalnymi
socjalistami, jak Norbert Barlicki, Stanisław Dubois czy Herman Liebezman. W marcu 1939
roku wystąpił z koncepcją powołania Rządu Zaufania Narodowego, ale rządząca sanacja
koncepcję tę odrzuciła. zrealizowano ją w broniącej się Warszawie w postacl Komitetu Obywatelskiego przy dowództwie
armii, ale było to już za późno.
Po kapitulacji działał w Stołe
cznym Komitecie Samopomocy
Społecznej i współtworzył podziemie polityczne do walki z hitlerowskim okupantem. Dwukrotnie aresztowany przez gestapo, rozstrzelany został 21 czerwca 1940 roku w Palmirach.
„TU I TERAZ" orzy okazji
książki Tomasza Szaroty „Stefan Rowecki „Grot" i Cezarego
Chlebowskiego „Wachlarz", podejmuje piórem Piotra Cebro ł
Eugeniusza Duraczyńskiego
szedł

„PR·OBLEM .AK"
O%YCIU
I DZIAlALiN·OSCI
MACIEJA RATAJA

Problemem tym - pisze Piotr
stopniu
Cebro - „w rótv11vm
(tzn. Armii
jak dawnie; jej
Krajowej - L.B.) kombatanci,
zainteresowane Jest obecne po-

Urodził się on 19 lutego 1884
roku we wsi Chłoby w województwie lwowskim. Był synem
gimnazjum
Ukończył
chłopa.
lwowskie, a później uniwersytet
lwowski. Zaczął pracować jako
nauczyciel łaciny najpierw we
Lwowie, później w Zamościu.
Tam też redagował „Gazetę Zamojską". Nigdy nie zapomniał,
że był chłopem. Jan Borkowski
cytuje jego list do córki:

„Jestem chlopskim synem, o
ty Hanuś, wnuczką chlopów o tym nie zapomnij, i jeśli, panienko, zobaczysz chlopkę albo
uczcij w nich babkę
chlopa,
awoją albo dziadka
0

'.

Wstąpił

do Polskiego Stronnictwa Ludowego, a po rozłamie
w 1913 roku „opowiedzial się
za PSL „Piast", w którym dowięce3 11i ż w PSL-Lestrzegl
wicy walorów chlopskich".
W 1919 roku został posłem do

Sejmu Ustawodawczego. W Sejmie wraz z W. Witosem kieroposelwał chłopskim klubem
skim, a z czasem stanął obok
W. Witosa na czele ruchu ludowego w Polsce. W lipcu 1920
roku został członkiem Rady Obrony Państwa, był ministrem
wyznań religijnych w koalicyjnym rządzie W Witosa, który
powstał 24 lipca 1920 roku. 1
grudnia 1922 roku został wybrany marszałkiem Sejmu.
zwolennikiem, i usilnie
Był
koalicji
nad tym pracował,
stronnictw, ich wspólnego działania na rzecz umacniania pań
stwa i jego doskonalenia poprzez reformy. Nie wszystkie
stronnictwa godziły się z taką
koncepcją, chciały ją realizować

Dążył więc do
praktyce.
w
współdziałania tych, które wyrażały na to zgodę.

„Ta jego koncepcja została

pisze

zrealizowana w maju 1923 r., w postaci tzw. rządu większości polprzewodnictwem
pod
skiej
ten przetrRząd
Witosa.
wal za.:ledwie pól roku, ale
na
dokonań
wiele
zapisal
swym koncie, Ustanowil podatki obciążające klasy posiadana nich
się
jące i opierając
przygotowal reformę walutową;
rozszerzyl ustaw odaw stwo socjalne dla robotników : wober.
wpr wadzil
szalejącej inflacji
ruchomą skalę plac uwzględnia-

Jan Borkowski -

2

OQGŁOSY

kolenie ich 111nów ł wnuków,
pokolenie które zna go („probiem
AK" - L.B.) Jedynie z rodzinnych opowiadań. i tradycji. A
że w nich, co zrozumiale, zatarwszelkie kwestie
ciu ulegają
drażliwe i tzw. trudne, akceptowany spolecznte obraz Armii
Krajowej bliski jest ujęciu hagiograficznemu".

Do problemu AK podchodzi
z pewną nłeufnośclą, ciągle
aktualne pozostają niedomówienia ł podejrzenia, jakby pretensja, że Judzie odważyli się
walczyć o ojczyznę nie licząc się
z intencjami polityków. Jak z
tego wybrnąć?

się

„ów bardzo utotn11 społeczny
problem - pisze Plbtr Cebro może

ronołqzany jedynie
odpowiedpubUktzcję
naukoilości prawdziwie

zostad

poprzez
niej
wych

poświęcon11ch

op1m.

obro*'6dłOW1 da "' "
ni!!. Uwata, te poglądy polityczne Stefana Roweckiego na przyna
opierają się
szłość Polski
tych samych ogólnikach, „którymi poslugtwal się Sikorski ł
tylu innych polityków tamtych
czasów".
Ale E. Duraczyński dotyka

przy okazji innego Istotnego
problemu - w1aśnie „problemu
AK". Otóż utrzymuje on, że
przy rozważaniu tego problemu
trżeba odpowiedzieć sobie na
podstawowe pytanie: jaki charakter miała AK, zakonspirowanej armil powstańczeJ, partyzanckiej czy zakonspirowanego
Odpowiedź Tomasza
wojska?
Szaroty na to pytanie idzie zgodnie z wcześniejszymi rozważa
niami Jerzego Janusza Tereja.

lollaowant. prl!J8dloM -

AKTOR

łGO

SYM

więc „ZWZ-AK atawala się
organizacją związkową przyszlei

A

polskiej ł przyszlei rań
wyzwolone po
stwowoAci w
wojnie Polsce, armii sposobiące;
dla państwa i
się do 1lutb11
współtworzącej państwo o konkretnym obliczu spoleczno-ustrojowym".
armił

Skoro tak, to czyż o tym nie
wiedział gen. Stefan Rowecki?
pisze E.
„Współtwórcą AK Duraczyński - jako zakonspirowanego wo3ska byl oczywiście
gen. Stefan Roweckł. Silą rzeCZ'I/ mu.dal też wspólksztaltowad koncepcje walki z okupant.em oraz rodzaj stosunków zakonspirowanego ~ojska ze świa
tem poHtyków, ił czym wtązal
się też atosunt!k do polityki jako
takie;".

Gen. Marian Kukieł - wiceminister spraw wojskowych w
rządzie gen. Władysława Sikorskiego - już w listopadzie 1939
roku dążył do tego, aby podziemie w Polsce budować w oparciu o struktury polityczne, którym podporządkowane byłoby
wojsko. Stało si~ inaczej. Wojsko miało polityczną samodzielność i wiosną 1940 roku gen. M.
Kukiel domagał się „politycznego podporządkowania ZWZ delegatom rzqdu", ale i to się nie
spełniło.
I tu słę

rodzi pewna

wątpli

wość. Czyż trzeba na siłę
biać ludziom zasłużonym

doralewicowe poglądy? Czy nie stać nas
na rzetelną, uczciwą ocenę postaw I poczynań ludzi. którzy
z całych swych sił służyli Polsce, oddali dla nie.i życie , choć
nie byll lewicowcami 1 Gen. Stefan Rowecki godny jest społecz
nego uznania I narodowej pamięci niezależnie od tego, czy w
bliski b ył
swoich poglądach
PPS czy nie.
I jeszcze jeden przyczynek do
„problemu AK". Eugeniusz Duraczyński cytuje dokument opracowany w marcu 1944 roku
przez bliskiego współpracownika
- już aresztowanego wówczas
- gen. „Grota" - płk. Jana
Rzepeckiego. Oto fragment z tego cytatu:
„AK jest

przypomniany został niedawno
w filmie o Hance Ordonównej.
leśniczego z dóbr
Był synem
żywieckich, pól-Austriakiem, nazywał się Karol Juliusz Sym, a
występował w teatrze i filmie
folks l istę
jako Sym. Przyjął
i jako pierwszy otrzymał koncesję na zabawianie „obywateli
Generalnego Gubernatorstwa".
W 1940 roku został dyrektorem
Teatru Miasta Warszawy, który mie§cił się w gmachu Teatru
Polskiego. zarządzał też kinem
„Helgoland", które przed wojną nosiło nazwę „Palladium".
Tajnym ZASP kierował w tym
czasie Dobiesław Damięcki. We
wrześniu 1940 roku ZASP „wy-

dal swym czlonkom bezwzględ
ny zakaz występowania w oficjalnych, nadzorowanych przez
Niemców, teatrach".

Naton:iiast Igo Symem

rok na zdrajcę wydał Wojskowy
Sąd Specjalny. Byl to wyrok
śmierci . Wykonać go miał ppor.
„Zawada" ...,.. Roman Rozmiłow
ski. Ustalono, że Igo Sym wydo Rzeszy 7
jeżdża na stale
marca 1941 roku.
„Sym mieszkał na czwartym
domu przy ultc-i1 Mazowieckiej 10 - opowiadał w cza-

Warszawskiego
Władysławowi Bartoszewskiemu
ppor. „Zawada". - Gdy o gosie

Powstania

do
zapukaliśmy
dzinie 7.10
drzwi, otworzyla nam kobieta
jak stę późntej okazalo szwagierTca zdrajcy.
- Czy możem11 prosić „ana
dyrektora Syma? - zapytaliAmt1.
odpowfeW te; chwili dziala i rzeczywiście po chwili
wyszedl do przedpoko3u Igo
Sym, jut ubrany do drogi.
-:: Czy pan lgo Sym?
- Tak, czym mogę panom

zbiorowiskiem do-

niach wzajemnie nieraz wręcz
wrogich, związanych tylko nadsilnie ntcią karności
wątloną
formalnej, która pęknąć może
od pierwsze; chwili walki, o
które; rewolucyjn'lfl'Tl charakterze zapominad nie wolno.
Karność ta nie jest zbyt silna Mwet w kadrze oficerskie;,
które; wartość obniża ponadto
poważnłe brak zrozumienia zjawisk spolecznych i politycznych
ł wyraźnie lewicowych tendencji
rozwojowych spoleczeństwa polskiego".

Przy" rozwafaniach o .,problemie AK" warto o tej ocenie pamiętać, gdyż jakiekolwiek mito-

slużyć?

chwtli wystr zelilem,
z Visa pr'Jsto w serce ...
StrztLl byl celny''.

W tej

mierząc

zdrajcę
Warszawą. Niemcy
odn0wiedzieli reryre~la 1111 . ~ 1.,. to

W,v rok wykonany na

wstrząsnął

już nie mogło powstrzymać coraz silniej rozwijającej się walki na śmierć I fycie, walki o
przyszłość polskiego narodu.

LUCJAN BOGUSZ

mu opraco-

posługuje

•I•

•

przykładem

W następnych numerach.

waża, że „najbliższa temperamentowi politycznemu Roweckiego byla Polska Partia Soc;alistyczna". Czy nie posuwa się

w swojej Interpretacji zbyt daleko? E. Duraczy:~ski robi unik.
Pisze: „Nie wtem, może ma, a
może nie ma racji". Wątpi jednak, czy w oł>arciu o materiał

....,..

..,...

•
•

R·ETKINIA Z.A ZAMKNIĘTYMI D1łZWIAMI
DZWIGłE,M PO SZMAL

JACE'K BINKOWSKI ROZMAWIA
Z TOTOLOTKOWYM MILIONE'REM
%YCłE Z .A C I N A SI~ PO TRZYNASTES

NIE !OlĄDEK, l:ECZ RĘCE I GtOWA TEIEIS.A JERZY1KOWSK.A O PŁAC.ACH
DIALOG S·C6PTY1K.A Z E1NTUZJ.ASTĄ
PY$K.ACZE I SAMARYTA.NIE
0 D PIERWSZEGO WE.łRZE'NIA
1

Minął tydzień
W MOSKWIE
ll?WO

Konstantin Czer-

wybrany sekretarz generalny KC KPZR -

men~o spotkał. aię z czołowymi politykami jwiata zachodniego
i pai:stw 1ocjahstycznych, którzy przybyli do Moskwy na pogrzeb
Ju_riJa Andropo-:va. Wiceprezydent USA George Busch I premier

W1elk!ej Brytan~i Margaret Thatcher Po spotkaniu z Konstantinem
C~ermenką oświadczyli dziennikarzom, że jeszcze jest za wcze«:u~ na. spotkanie na s.zczycie między USA a ZSRR. Tym niemniej
t.
dz1e_nmkarze zachodni akredytowani w Moskwie uznali te
za „początek odmrażania stosunków radżiecko-amery~6-.

:::::1:„.

~onstant!n Czernienko wypowiedział się w przemówieniu na
na zwyczamym posiedzenieu KC KPZR i na pogrzebie Jurija
Andropowa za rozwiązywaniem wszelkich konfliktó · zł a dowaw 1 ro
·
niem napięć drog
. ~ rownoprawnych i konstruktywnych rokowań
Z . k
w1ąze Rad~1eck1 - powiedział - opowiada się za współpra:
~ą .z .wszystkimi państwami w obrqnie f utrzymaniu pokoju na
"w1ec1e.
_Konstantin Czernienko spotkał się z delegacjami państw soqalistycznych, które przebywały w Moskwie.

JA VłER PEREZ DE CU'E·LLAR
prezentowany. je~t przez prasę w związku z jego wiz
Polsce. Urodził s1ę w styczniu · 1920 roku w Limie J t ytą W
nikiem z w~kształcenia. Już w czaaie studiów z&c~ął 8;ra~~!'::a
w . dyplomacJi. Był sekretarzem ambasady peruwiańskiej w p
rSyz~, j Loni dynie, Boliwii i Brazylii. Był ambasadorem Peru ~
""
zwa car i oraz w ZSRR i PRL · k t
et stałym przedstawicWt' Ja
lem Peru w ONZ.
Sekretarzem generalnym ONZ został 1 t
Javier Perez de Cuellar objął funkcję sek~%t~~~: g~9!!raf~~
ONZ w bardzo trudnej dla tej organizacji sytuac·1 Je t 0 "'
~rytyk~wana z.a swoją bezsilność, :r.a ni.emożliwo~ć J · bis „ 1:•
1 rozw1ązywarua ~iel~ koJ?fliktów zbrojnych. JDvie~P~er~~an~:
·
ONZ nie J'est w na·1
ze istotnie
Cuellar przyznaje,
l enszeJ c: 1·tua.
,
·
Ra dy Bezp1eczenstwa
·1
CJ , a
" ,.\el· s t ano· >vcza
· b~rd-·
.powmna bvć
· .
· ·
· kt
· d
1 a ywmeJsza. ale tez nie mnzna pomijać pozapol\\"
,ctt1e1 · z1a- ·
· · taka mała i al~teg
· 1est
ł "~1 n-0 ś ci O'"Z
. ·' . kt'ora wcale nie
0
"' · \",\c po'
·
winna być lekceważona.
~ziennika_rze._ kt6rzy !.nają bliżej Javiera Pereza. de CueUa~
twierdzą, ze. )ego mamery są wytworne, a dowcio wytrawny.
•
Jest on ~ęzem Marceli Temple, oicem dwojga dzieci z ·
pierw
szego małzeństwa.

piętrze

wódców i oddzialów o ntLstawie-

zarówno książki Tomasza Szarot)', jak i Cezarego
Chlebowskiego, które zniknęły
z księgarń, a na czarnym rynku
osiągnęły wysokie ceny. Nie Bił
to przecież książki łatwe. Ich
autorzy próbujlł wszak.ze rzetelnie, w oparciu o dokumenty,
przedstawić czy to dzieje dowódcy AK, czy jej formacji
„Wachlarza". Taki kierunek opracowań - sugeruje Piotr Cebro - znajduje uznanie czytelnika. Daje mu bowiem pogląd
rzetelny, oparty na dokumentach, godny zaufania.
Co nie znaczy, że nie podlegający dyskusji. Dokumenty można przecież różnie interpreto•
wać. Oto na przykład Eugeniusz
Duraczyński robi zarzut Tomaszowi Szarocie, że próbuje z ge- •
nerała Stefana Roweckiego uczynić... lewicowca. Trudno za•
przeczyć, że gen. Stefan Rowecki był piłsudczykiem, ale - jak
powiada E. Duraczyński - „obóz ten różtie nurtowaZ11 myślł •
t nurty". Był nastawiony antysanacyjnie, a Tomasz Szarota u- •

,,zająl

wywiad ZWZ. Osobistą „opiekę" nad zdrajcą objąl Roman
za
Niewiarowicz, pracujący,
zgodą organizacji w jednym z
warszawskich teatrzyków". Wysię

wań.".

I Piotr Cebro

--

mierzone czy• niezamierzone, pozawsze twożądane czy nie rzyć będzie „monolity", zacierać
rófoice, wygładzać kanty I kitować pęknięcia. Każda natomiast
rzetelna, naukowa analiza musi ujawnić sprzecznoścl, pokazać Istotne tendencje rozwojowe, umiejscowić je na politycznym I społecznym tle.
„PRZEGLĄD TYGODNIOWY"
'(nr 8 z 19 lutego 1984 r.) przynosi - skoro już jesteśmy w
artykuł
okupacji czasach
Krzyshofa Drozdowskiego o wykonaniu wyroku ~mierct na Igo
Symie.
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w wywiadzie udzielonym Krystynie Szelestowskiei-Maksymow ics
z „Trybuny Ludu" i Da~ucie Walewskiej-Rudzkiej :r. Rzeczy
"
pospolitej" powiedziała:
„ ...naszą dewizą działania jest:
- Tam, gdzie .fest przyJatń, pogłębia6 .fil·
- Tam, gdzie Jest obojętność, przekształcać ją w zainteresowanie.
- Ta.m, gdzie jest nienawiść, zlagodzit ją.
Wierzymy \Ve wsttńli'ltnil'11le. Swtat jci;t dostatecrnłe duh dla
wszystkich, niezależnie od ras ł przekonań polityc:rnych. Nie Jest
Jednak dostatecznie dllźy, abyśmy· mogli przeiyf jakakolwiek
wojnę, w której zostałaby użyta broń nuklearna. In~ie · nie bę
dą szczędzić wysiłków, aby zapobiec wojnie I popierać pokojowe
neirncJacJe."
Obserwując różne poczynania polityków zmierzających do tego, aby wszelkie nieporozum!enia rozwi a z.,vv.,ać- w rlrodzP rnkowań, rodzi się nad:iieia. że może nie przyjdzie l u dzko~ci gin ~ ć
w nuklearnej katastrnfie.

W

ŁODZI

•

#i§AAQ

W-W J

zdarzyht się niecodzienna historia. Oto Rada Osiedla „Obywatelska" zlozyła rezygnację. Zdarzyło się to w chv."ili negocjowania
rozbieżności, jakie powstały między Radą Osiedla „Obywatelska"
a kierownictwem Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zdarzył<>
co dziwniejsze - podczas negocjowania ostatniego punksię tu z wielopunktowej listy -problem6w, co do rozwiąimnia których
znaleziQilo sposoby i terminy. Ostatni ounkt dotvczył form:v
dzierżawienia lokalu dla przedszkola mieszczą c ego się orzv ul.
Pięknej 41/43. Doszło do użycia ostrych słów. Przedstawiciele
ŁSM opu§clll salę, a członkowie Rady Osiedla rozwiązali się.
I co teru?

SPOR O BYŁY „DOM OBUWIA''
„
•
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•

• ........ „\_..•„

•
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mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej (róg Piotrkow!;kiej I ulicy Juliana Tuwima). Spór powstał po decyzji prezydenta Miasta
Józefa Niewiadomskiego, przeznaczenia t.e~o domu na
Łodzi galerię sztukl. Okazało się, że uprzednio dom otrzymało pr:a:edsiębiorstwo „ARPIS", które przygotowuje go na sklep zabawek
dla d:tiecł. „ARPIS" ma jut dokumentację technirzną, wyp~wa•
dziło lokatorów, rozpoczęło prace, wydało na ten cel 2 t to tys.
złotych. I teraz dowiedziało się, te ,.Dom Obuwia"! budynek pofabryczny przy ul. PKWN otrzymało Muzeum Sztuki w Łodzi, które jak wiadomo · dusi się ze swoimi zbiorami w budvnku przy
ul. Więckowskiego. A co ze sklepem z zabawkami dla dzieci?
Zdaniem „GłosU' Robotniczego" decyzja „o t>rzekazanln budynku
sztuce jest trafniejsza", a jednocześnie .,ARPTS" powinien „uzys.
ka6 zwrot poniesionych koszfbw I otrzymać Inny obiekt".
Trudno się z tym nie zgodzić. Jednoc:z:eśnie rodzą się dwa
l)ytania: 1. Czy koniecznie muszą ta padać ~przeczne decyzje?
2. Czy wszystko w Lodzi musi być na ulicy Piotrkowskiej?

-----------------„'"
OD STUDE·NTOW NADSZE1Dt LIST

- a ~ciśle od Ra.dy Uczelnianej ZSP - do którego dołączono
3-4 numer pisma ZSP ,,Contra". W pUmie tym znajduje się
artykuł Zbigniewa Kubińskiego pt. ,,Czarna.„ roz„acz" ostro
krytykujący niektóre publikacje „Odgłosów". Studenci przvsyłajac nam numeT „Contty" oiszą: .,Mamv nadzieję, fi słqwa krytyki zawarte w naszym artykule będą i>rzez Wast:f' olsmo t>rzYże wszelką krytykę
deklarowaliśmy,
życzliwie", Zawsze
jęte
przyjmuiemy tyczliwie.
A co nie podoba się studentom, a łcHlej Z. Xubińskiemu!
Nie podoba mu się „Czarna wdowa", 1'Ublikacje R. Całopałka
oraz Z. Nienackiego · „Raz w roku w Skiroławk:ach".
Zadziwiające, że student Z. Kubiński jest zgodny w swoich
ooiniach :t · kilkoma bardzo star~zyml oanami. któny boleją , u
. , Odgłosy" stały aię pośmiewiskiem 1'oważnej urasy. Nif' notrafia orzv tvm cfostrze(:. 7f' rnf.fll" <;<•.• · ::iłto•.„niP ""khld nrl~k s <'1w".
Może to krasnoludki wyku1'ują je z kiosk6w A \'.'o:ia ty-,, nannwie krytycy poza gołą d ... n i ~ inne~o nie notrafla ju ~ ~ .-.. · ~1 <' ~ ~

.A. B. SEK.ATOI

•
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Alberta !'. Ponar-

Dokoriczenie
ze strony l

da. W ksiąt.ce o
VIII,
HenrY'ku
po· raz
wydanej
pierwszy w 1902
,
roku, esy.tamy: ,.Zacten fzqd, niezaieinie od je·
oo form'tl CZ'I/ kwalifikacji, :nie może stale przez.
eiw1tawiac! aię woli nafadu; ka.żdt1 naród,
gfUba.m biorąc, ma taki fząd, na Jaki zasluguje
ł

iakieao. chce„.H.
Jeśli z tej obrazoburcze:! dla narodów

tezy
I zastąpić je <>kreśle
niem neutralnym mOTalnie, to można jej, przy
teoretycznie bronić.
pewnych zastrzeżeniach,
Władza polityczna (rząd~ jeat bowiem składni
ltlem i korelatem c a ł o ś c i społeczeństwa, a
• logiki całości (tsystemu i struktury) wynika,
te wła.śclwoścl i tożsamość każdego e1emen.tu
fkładowego zale~ od układu, w którym funjak
ke:l onuj-. „Prawdziwym. bt1tem ftecz11 Ul 80bi~,
ttie jeat fzecz sama
uczył Hegel Zees dopiero Jej stosunki z innvmł rzeczami".
W odniesieniu do społeczeństwa oznacza to, że
ehu'akter ludzi, obyczaje. gospodarka, 1>rawo,
wład~a i łwiadomość społeczna wzajemnie się
wM'llnkują, majlł pewne wspólne cechy I two~ organiczną całość. Dlatego rząd, o łle nie
Jat •ihl nar7M:ony s ~ewnątn, 19tanow1 em a-

u.sunąć słowo ,,.zasługuje"

Władza
n ac 3c

•

- w sposobach jego
t.najdujll odbicie wady i zalety oby•
:wa,.teli.
Podczas dyaku'Sji na temat wydarzeń 1ierp:ntowych, Wł<>dzimierz Pawluczuk przypomniał
na
„nferntłą" tezc, it apołeczeństwa zasługują
swe rządy i wskazał na związek między etosem narodowym w danym ok.resie a osobowo4c!ą i zachowaniem przywódców politycznych:
oto jego charakterystyka lat siedemdziesiątych:
,,Sympatt1c%ne to bt1lt1 te rzqdy fachowców. A
takie
więc fachowość, otwarcie na Zachód,
dZiałania

dzialajqce aprawnte za naciśnię
bylo
ctem guzika. Natomiast ttiesympatyczne
opętane manią
to, że bylo to spoleczeństwo
kradziażt1, zlodziejstwa. JeAZi tobie przvpomnto C%t1m się m6wilo na
my tero.z u.czciwie,
eh.Tzci:n.o.ch., na. tm.ieni'!t(lch. i na spotkaniach. z
kolegą, może to :n.o.szych. kręgach. mnie;, o.te w
to punktem węzło
kręgach popu.li&tycznvch,
wym każdego takiego wieczoru bylo: jak kto
kradni e. To byly zlodziejstwa akceptowane powszechnie. To byl program narodowy. I raptem okaza'ta się, że okradli nar6d i że trzeba
ich rozlicz11ć. Lud żąda, żeby .przykla.dnie ukarać i powiesić. Jest to takt akt ofiary, że kto§
PD.winien być powieszony, ażebt1śm11 ~yli czy~
spoleczeństwo

tct".

Nie sposób chyba zaprzeczyć, te .i'stniał 7'Wią
z~k między demoralizacją władzy a deprawaCJl\ społeczeństwa, chociaż trudno ro~trzygnąć,
co było przyczyną, a co skutkiem. Faktem jest,
że . władza rekru.tująica się z ludu uległa znaczne1 demoralizacji, i ie społeczeń-stwo również
było

zdeprawowane.
Nawiasem mówiąc: zjawisko degeneracji elity z ludu poznały także inne kraje. W napoleoń~kiej Francji sławni dowódcy armii i dawni
dZ,!alacze re~~Im;yjni - synowie chłopów, drobnych rzem1eslmk6w, sklepikarzy, oberżystów
- przeobra.ziili się w butnych oderwanych od
nas bogaczy, grzęznących w bagnie małostko
wego egofamu, obłudy i oszustwa. Bardzo popularne i znane wśród różnych warstw i naro~ów jest powiedzenie, że nie ma nic gorszego,
Bohater powieści
Jak z chama zrobić pana.
Szołochowa „Cichy Don", Grigorij Melechow
powiada: „Nie ma gorszego tyrana, jak z chlo~
są paskudni, ale jeśli taki
kladź się i zdy·

od ąnoju, zostanie oficerem cha1, czlecze -

dobną

jest 8,5 proc. dorosłego epołeczeństwa co ósmy mężczyzna I prawie co dwudziesta kobieta. Jednocześnie at 71 proc. Polaków było
powstaniu jakichś nowych partii
przeciwnych
politycznych poza PZPR, SD i ZSL. Społeczeń
demokra.tyczstwo chciało wówczas nowych,
akcenych w 1 b o r ów, lecz w większości
ptowało istniejący system partyjny.
w społeczeństwie,
Aby odzyskać autorytet
swego
partia winna całkowicie zmienić &tyl
dzi.ałaniia. Słuszny jest bowiem parado.ks księ
cia Saliny: „Jeślt chcemy, bt1 wszystko pozo-

SW"tłł

stalo tak jak jest, to wszvstko muai się zmiettić". Tyllko zasadnicze zmiany mogą być podale nie taka sama.
stawą hasła: ta sa0ma,
Zmiany stylu I form mają srezególlne znaczenie
Organizadla pozyskania młodego pokolenia.
cja !!ewolucyjna nie może istnieć bez mlodzie-

'Glosa
.do „aadieneji
· generał ej"

ty. ,.A partia tvpu na&Zej PZPR - co trafnie
bezpartyjny soc}olog - pozbawiona
zaufania mlodzteży, jest poi!cięta i zdana na
la.akę wi.ch.r6w. Przez młodzież partia wrasta
to naród". (Ja.n Szczepański).
powinna pneW jakim kierunku partia
bztareać system władzy politycznej, uwzglę
C'harakter społeczeństwa?
dniając przy tym
Niektórzy sądzi\, że nasze skłonności indywl.dua!fstycme 1 an111rchisityczne wyma,gajlł rzą-

zauważył

Już po raz trzeci rzectnik prasowy rządu, pod„
sekretarz stanu Jerzy Urban zwołał konferencj'
prasową dla dziennikarzy krajowych, urządzo~
na wzór i podobieństwo cotygodniowych spotkań
z korespondentami zagranicznymi w centrum ,,Interpressu" - to znaczy, że na tych konferencjach
można pytać o wszystko, n,ie na żaden określony
z góry temat.
Uczestnic.z:yłem we wszystkich dotychczasowych
spotkaniach w Biurze Prasowym Rządu; cieszą
się one znaczną popularnością wśród dziennikarzy - ostatnio, jak obliczyli koledzy z telewizyj•
nego „Monitora Rządowego", było nas tam osie~
dziesięciu. Nie tylko z agencji, dzienników i ty• .
godników centralnych, czy radia i telewizji
także z regionalnych dzienników partyjnych,
godników wojewódzkich, a nav;:et gazet zakłado
wych. To bardizo cenne, albowiem konferencje u
ministra Urbana (wszystkie, nie tylko „audiencje
ieneralne") są aktualnie jedyną plasmczY7iJlą rów•
nego traktowania wszystkich środków masowego
komuni•kowan.la, jednakowego dostępu do informacji. Gdzie ind.Uej praktyk.a kręgów wtajemni•
czenia, dzielenia na równych i równiejszych kwi•
tnie w najlepsze„.
Konferencje ogólne 111 odpowiedzf4 mlnłstr•
Urbana na słuszny skądinąd zarzut, podnoszony
dziennikarskie, ale
nie tylko przez środowisko
m.in. na licznych zebraniach partyjnych czy w
sondażach opinii publicznej, że o polskich spradów dyk.tatorskich. Inni zaś twierdzą, że polwach nasze społeczeństwo dowiaduje się dzięki
skie umiłowanie wolności wyklucza dyktaturę
pośrednictwu zachodnich korespondentów. No cóż,
Rozwiązanie
i wymaga szerokiej demo:kracji.
istotnie czytywanie publikowanych w „Rzeczypotego dylema.w może być następujące: trzeba
spolitej" stenogramów ze spotkań rzecznika rżą
irównolegle zwiększyć demok·rację i umocnić
du z zagranicznymi dziennikarzami dostarcza informacji, innymi drogami niedostępnych, o róż..
Między sil{lym
państwo jako jej narzędzie.
nych incydentalnych na ogół wydarzeniach w kraju.
państwem i szeroką demokracją jest w is't ocle
Ale budowanie obrazu Polski d;!:isiejszej w oParpo,zorna sprzecznooć. W demokratycznym i saciu o informacje o głodówce paru więźniów pomorządnym systemie państwo winno być m iejlitycznych, schudnięciu iDllego skazanego o kilka
&cem, gdzie spotylkają się i są optymalnie ko,kilogramów czy kryminalnej aferze mecenasa
ja.rzone interesy szczegółowe i ogólne.
Bednarkiewicza jest prócederem niegodnym mymoc
Państwo silne to takie, które swoją
ślącego obywatela.
O tym specyficznym obrazie Polski w zachodczerpie z różnego rodzaju samodzielnych i sanich środkach przekazu była mowa na konferenmorządnych instytucji, ale które nie do.puszcza,
cji przed tygodniem. Minister Urban wsp<>mniał,
aby instytucje te były państwami w pańs•twie .
że w ciągu dwóch ostatnich !at nastąpiła pewna
Silnym państwem jest dalej to, w ikt6rym oewolucja w zakresie środków wyrazu - od przedi mają
informowani
bywatele są rzetelnie
stawiania makabrycznych wizji tys i ęcy więźniów
świadomość, że coś od nich zależy. Tylko podmarznących na stadionach I setek rozstrzeliwamiotowy, masowy udział partyj'l}ych I. bezparwyszukiwania
nych na ulicach do dzisiejszego
tyjnych w budowie socjalizmu może ostatecznie
drobiazgów. Ale „filozofia" kształtowania obrazu
większości
wedle
sama:
taka
ogół
na
jest
Polski
przypomWarto
Po.Is.ce.
w
utrwalić ten ustrój
środków przekazu na Zachoazie Polska Jest nanieć tu zdanie Lenina: ,,Socjalizmu nie 1Ltwodal krajem nieustannego konfliktu między miłu
Duchowi jego
rzy się zar.zqdzeniami z góry.
a sadystyjącym wolność całym społeczeństwem
automaobcy jest urzędowo-biurokratyczny
c~ną, narzuconą z zewnątrz władzą. Dopiero od
tyzm; żywy, twórczy socjalizm - to dzieło samedawna - pod naporem już oczywistych fakmych mas ludowych„,
tów - pojawiają się publl~acje obiektywizujące
demoŁatwo jest, oczywiście, po&tulować
'
polskie sprawy.
kratyczny system władu i ustroju, lecz -trud.AJ.e tnni~· znacznie bardziej. nli obraz Polski
w świecie, interesuje obraz Polskl--w Polsce, dlajak
no przedstawić praktyczne wskazów'ki,
go bezpiecznie urzeczywistnić. Trzeba liczyć się · tego pozwolę sobie !'!komentować parę :westii podniesionych w wypowiedziach rzecznika rządu.
z tym, że na drodze poszukiwań teoretycznych
Jedno z kluczowych pytań tej konferencji doi praktycznych nieuchronne są błędy i koszty.
tyczyło ciekawego problemu· czy rząd zdaje so~
„Nie raz jeszcze - jak pisał Lenin - wypadbie sprawę, że w terenie „wraca nowe" - pod
nie nam u.zupeŁnia.ć, poprawiać, zaczvnać od
postacią starych układów, znanej od dawna aropoczątku„, Należy jednak odważnie ryzykować
J?ancii i iJ?norancji aparatu władzy itp. Minister
stwierdził, że pytanie to jest bardziej zto~
Urban
i podejmować próby wprowadzenia szerokiej
Przecież znakomita większość
śliwe niż realne.
demodm"acji, gdyż socjalizm ni~demokratyczny
ludzi w administracji została ?;mieniona. a i obystanowi contradiotio in adiecto.
"ń'.atel już nie taki, że da sobie t'hodzić po gło
Ale z drugiej strony, nie mo.żna mieć złu
wie. Poza tym ustawa o radach narodowych I zadzeń, ie demokratyczny ustrój socjalistycmy
rządzone właśnie wybory do tychże dają społecz
uda się szybko zrealizować. Do takiego systenosciom lokalnym szansę wzięcia ·swoich spraw we
społe
mu niezbędna jest pewna dojrzałość
własne ręce i rozpędzenia klik .. .
pisał Hegel
czeństwa. „Ustrój bowiem To wszystko prawda acz nie ze wszystkim.
Problem bowiem nie polega na zmianach kadronie jest czymś sztucznie tylko zrobionym; jest
ale na trvi.rałym w y e 1 i m i n o w a n i u z
wych,
i
jest tdeq
p o k o Z e ń,
rezultatem pracy
życia publicznego ludzi nieudolnych, skompromiświad-0mością pierwiastka rozumowego . w tym
towanych i skorumoowanych. Tymczasem nader
zakresie, w jakim rozwinql się w danym naroczęsto, przestawszy być naczelnikami, sekretarzadzie. Zaden ustrój nie .zostaje przeto Btworzomi czy dyrektorami, pojawiają się oni na foteny przez same tylko jednostki. Ustrój, który
lach prezesów, działaczy wszelkiego autoramentu
Napoleon dal Hiszpanom, bt1l rozumniejszy niż
itp. Czyli klasyczna, opisywana wielokrotnie, karuzela kadrowa trwa w naj1epsze - znam liczne
ten, który mieli o.ni przedtem, a mimo to odprzykłady. W tej sytuacji zupełni e nowi ludzie
rzucili go jako coś im obcego, gdyż kultura
łatwiej mogą się zdemoralizować. a obaznacznfe
ich nie doszła jeszcze do tego. Naród musi odwa mmistra Urbana przed re<'vdywą wszechwła
nosić się do swego ustroju z takim poczuciem.,
dzy układÓ\V jest całkiem uzasadniona.
ł wyrazem
że ustrój ten jest jego prawem
prugi problem dotyczy ~rodowi~ka. lekarzy. 0stanu, w którym się znajduje; w przeciwnym
tóz rząd .wcale nie uważa. że nastąpiło zjawisko
israzie może ustrój wprawdzie zewnętrznie
ogólnokraiowego kryzy~u etyki 7.awodowej w mei
tnieć, ale nie ma wtedy żadnego znaczenia
dycynie, albowiem na 700 tvs oracowników służ
by zdrowia (w tym 84 tys. lekarzy) .;ądy skazują
żadnej wartości".
tylko 40 osób rocznie, a 100 - komisje kontroli
Ale demokrację trzeba, mo!.m z.daniem, wprozawodowej , Na 300 milionów porad jest tylko 5wadzać wbrew wszelkim przeciwnościom. Na6 tys. skaEg. W te j skali odniesienia r a le7.v njej. A
ród musi stopniowo uczyć się
przypadki, nadm!eści.ć nieliczn~ skanda,liczne
szybko
zdolne,
mamy przecież społeczeństwo
miernie - zdaniem rzecznika rządu - spopulana wpływy. O
uczące się i barozo podatne
ryzoV:'ane przez prasę ; stąd wrażenie, że kryzys
plastyczności polskiej natury wy.powiadali się
w teJ dziedzinie jest znaczny, a opinia nubliczna
'
inte:esuje się nim nie bez przyczyny.
i
Władysław Łoziński, Kazi.mierz Dąbrowski
Nie chcę wprawdzie kwest i onować podanych
inni. Rzecz tylko w tym, żelby tiworzyć .,.szkoły"
pr~ez rze.cznika lic.zb. ale twierdzę, że rząd uła
Ponadto dla Polaków 111iezwykle
demokracji.
twia sobie zbadanie problemu, przyjmując obraz
ważne jesit jasne określenie celu i zasad po~~tyst.yczny jako rzeczywisty. W tej samous!Y'kawielką
jakąiś
mieć
muszą
stępowania . Polacy
intelektualnej zapomniano o
JaJąceJ procedurze
jak powieIDEĘ, którą moglLby „oddychać
znanym w kryminologii zjawisku tzw. ciemnej
trzem". (Żeromski).
liczby, czyli o stoounku faktów ujawnionych d'.>
dePierwszą wzorcową instytucją polskiej
rzeczywistej ilości naruszeń porzadku prawnego (i
w tym wypadku - moralnego). Tw i erdzę, że na
by uczynić
można
m<>kracji socjali.stycznej
jest
płaszczyźnie etyki lekarskiej stosunek ów
Sejm i terenowe sejmiki w postaci tad naroprzerażająco wielki. a świadomość tego jest powdowych. Zacząć od Sejmu byłoby tym łatwiej
szechna - stąd tak ogromne za in teresowanie opiże jeist to obecnie instytucja poliltyczna cieszą
nii oubllcznej.
ca się najwięk>'lzym autor)"tetem. Z badań nad
Wyjl!śnienie też jest proste I narzucające 11lę z
postawami studentów wynika. że 60 proc. resprzerazliwą. brutalną siłą. .. Otó? sytuacje, w któpondentów uważa działalność Sejmu za korzyrych dochodzi do łam a nia etyki lekarskiej 1 prastną dla Polski i Polaków, 20 proc. za obojętną
wa, ~otykaja na ogół zdrowia , czy wręcz życia
kónfliltcle wartości
ludzkiego. W powstając y m
i jedynie 7 proc. za sl'Jkodliwą . Sejm zresztą chyba ':l'szyscy bylibvsmy skłonni pośwłęcir nie
hiJStorycznie biorąc - jest narodową instytucj ą
tylko. nieograniczone tloścf dóbr materialnych. ale
Polaków, sil.nie związanlł z naszą tradycją i
i takie dobra jak elcmentarn" PO<'?:Ucie sprawiejakby odbitą w naszym charakterze.
dliwości. nawet godność ludzką i bono!'. Wiedzą
o tym pacjenci i ich rodziny, wiedza lekarze toteż ' pierwsi' płacą bez szemrania. a drudzY
(wiem, że nie wszyscy - ale ilu? luminarzy mecynicznie wykorzystuJii ową
dycyn;r tak robi!)
specyfikę konfliktu między zdrowiem czy życiem,
a normami moralnymi, Znakol'l'lltej więks zości takich przypadków nigdy nie da się ujawnić. Ale
to nie znaczy, te r:tąd może sie samooszukiwać
paroma sugestywnymi wskaźnikami.

a charakter społeczeństwa

IP()łecreńs·twa

pa pana! Oficerowie

w „Biuletynie Informacyjnym" Armti KraJow~
z 3 czerwca 1942 roku kiedy pisał: „O potędZe
pa7\atwa decyduje nie tylko ustrój, lecz alówntc
Nieadekwatny charakter
charakter narodu".
mote u'C2ynić nieefektywnym nawet najlepszy
w:trój społeczny.
Najciekawszy i chyba najbardz:łej wlarygodnarodowego
charakteru
n1 obraz polskiego
przedstawi.U nasi wybitni psychologowie: Eugeniusz Brzezicki, Antoni Kępiński i Kazlmiecz
Dąbrowski. Z kOl!lcepcji kh wynika, te Polacy
ponlewat
są narodem trudnym do rządzenia,
odznaczają s.ię labilnością psychiczną i przez
to reagują w sposób nieobliczalny. Nie:tle 10bie radzą w trudnych czasach, natomiast rozklejają się i postępują lekkomyślnie w okresach powodzenia. Przeciętny Polak jest ~ażll
wym, oderwanym od żyda idealistą, który myśli życzeniami i bu1a w obłokach. Jest samowolnym indywidualistą, s.zy'bko zapailajB,cym się
do dzieła I równie łatwo zniech~ającym się.
Baridzo dba o opinię innych i dla aplauzu otoczenia got6w jest do brawU!I'y I poświęcenia
Z braku własnej i trwałej hiera.rehU
życia.
łatwo
wartości, s.tale ogląda się na innych,
zmienia zdanie i przechodzi s jednej roli do
drugiej. Nie a.ngużuje się w nic zbyt głęboko,
zacho'W'Ując gdzieś w środku „uroczą beztro-

gorszego nie z.najdziesz"; Po-

myśl spotykamy już, notabene,
Księdze Przysłów, pochodzącej z

w biV wieblijnej
ku przed naszą erą.
Być moie więc szybki awans przedstawicieU
ludu nieuchronnie prowadzi do pewnych niekorzystnych zjawisk. Trzeba jednak o.graniczać
niepożądane dewiacje i stwarzać określ0<ne zabezpieczell'lia prawne, co wielokrotnie postulowano w dyskusjach nad przyczynami kryzysów
w Polsce. Zgłaszano również często wnioski, ado kul·tury I
by dostosować system władzy
Z upodobaniem
charakteru naszego narodu.
powtarzano i śpiewano, żeby Polska była Polską. W tym tautologicznym sloganie zawarta
była sugestia, że przyczyną ?laszych kryzysów
jest obcy, niepolski system władzy i ustroju.
Zakładano. :ie wystarczy zmienić instytucje polityczne i odsunąć od władzy komunistów, aby
wprowadzić kraj na drogę postępu.
Inni natomiast głosiU~ że to wcale nie ustrój
ł władze są winne, lecz zło leży w społeczeń
stwie, w polskim charakterze narodowym. Od
dawna już zresz.tą, w kraju i za granicą, niektórzy sądzą. że Polacy nie potrafią się rzą 
dzić. Ten sposób myślenia dobrze ilustruje wypowiedź pewnego Niemca z powieści Mariana
Turwida ,,Noc nad Doliną", wydanej w 1961
czytamy .:... byroku. „Przecież wy Polacv jak dzieci.
liście ' jesteście nieodpowiedzialni
Albo jak szaleńcy. Nie umiecie ani rozsqdnie
ani porządnie gospodarowac! . I ni.e umiecie pracować pod wlasnym polskim kieroWięc prędzej czy później wasza
wnictwem.
zrobi
•pol7tische Wirtschaft•
przvslowiowa
swoje. Doprowadzi do krańcowego kryzysu. A
i pow~tań
~edu wy, specjalUci od anarchii
takt spowódujecie rozgardiasz, takt a1'Ct1polski
balagan, że n11wet najlepszy ustrój t rzqd ttU:
ttie zdołajq poradzie!". P.rzytoczony fragment w

myśleć,

na zdumiewająco tratne
1981 r0<ku wyglądał
Zaskoczeni
proroctwo sprzed dwudziestu lat.
czyte\n!cy Po kilka razy upewniał! się, czy na
pewno książkę wydano jut w 1961 roku.
Gdzie zatem należy upatrywać głównej przyczyny naszych niepowodzeń: w u~roju politycznym, czy w charakterze narodowym? Wydaje
się, te rację miał auitor artylkułu redakcyjnego
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akę". Lubi bardziej używać życia, llliż pracować
podejmować wysillki.
U :różnych autorów, polskich i o'b cych, spotykamy opinię, ie Polacy mają silne skłonno
i nie szanują władzy. W
ści anarchfatyczne

i

„Biuletynie lll'l.formacyjnym" AK z 28 maja
1942 r • ..idnotowano stałą nienawiść Polaków do
obcego jarzma - jako cechę pozytywną , aJe za
przejawiają
ujemną uznano: „Warcholstwo aię prze•
artykułu ,
Kamiński, za ne-

ce się w systematycznym buntowaniu
Auto.r
ciw ustanowionej wtadzy".

prawdopodobnie Aleksander
przed
że w obawie
gatywne uznał też to,
władzą absolutną , Polacy utrudniają dzi ałal
ność każdemu wybitnemu przywódcy państwa.
Skrajnie k~Y'tyczne zdanie na temat naszego
charakteru miał Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Utn.ymywał on, ie jesteśmy narodem „nadę
t11ch. '11.(1 wietkość nieTobów", z kitórym nie poradzi sobie nawe·t genialny przywódca. I stąd
nie
bierze się - jego zdaniem - „polowa
apelnionych czynów Pilsudskiego".
W przedsięwzięciach politycznych charakter

społeczeństwa należy traktować jako element
dany 1 W?.ględnie trwały. Jest to w istocie skła
dnik bytu społecznego, wpływający n i ezależnie
od woli ludzkiej na świadomość społeczną i
deteriminujący zachowania i działania. W cha~akterze społecznym przejawia się podłoże historyczne każdego ustroju, stwarzają.ce lepszą
lub gorszą szansę rozwo~u I. poo;tępu.
Nie ulega raczej wątpliwości, że charakter

Polaków nie odpowiada wymogom systemu socjalistycznego. Zastane typy osobowości ·znacznie odbiegają od pożądanych wzorów. Charalcier ten w zbyt długim czasie, w porównaniu z krajami zachodnimi, kształtowały warunki ustroju feudalnego i tradycja szlachecka.
Stosunkowo krótko zaś formowały go surowe
rygory gospodarki kapitalistycznej i tradycji
Dlatego obecnie istnieje pomieszczańskiej.
naszego charatrzeba przebudowy struktury
kteru. Nasu.wają się jednak przy tym dwa dow
niosłe pytania. Czy taka przebudowa jest
ogóle moi.lliwa? I w jaki sposób ją przeprowadzać?
Możliwości

zmiany charakteru społec.zeństwa,
i to zmiany zasadniczej, dowodzą fak.ty histoprzykład
po<lać
ryczne. Wystarczy choćby
tradycjonalnej do
przejścia od tzw. postawy
kapitalistycznego etosu gospodarczego, które w
czasach nowożytnych odbyło się na zachodzie
· i północy Europy oraz w Stanach· Zjednoczonych W Anglii jeszcze w XVIII wieku dominował zupełnie inny wzór osobowości, aniżeli
znany nam z końca XIX stulecia i współcze
sności. Istoitna metamorfoza dokonała się tam
Ale dla
w warunkach epoki wiktoriańsk iej.
Polaków najciekawszy jest przykład Hiszpanów, po111iew&ż mieli kiedyś podobny do nas
charakter. Hiszpanie słynęli z wielkiej dumy,
szaleńczej odwagi, ador acji kobiet i fanatycznej religijności, a równocześnie wyróżniali się
i pogardą do pracy
niezaradnością życiową
(szczególnie wobec zajęć mieszczańskich), Cechy te później zderzyły s ię z wymogami rzeczywistości gospodarczej. „Od bezmiernej dumy
Hiszpanów, od ich wygórowanego poczucia hopi5ze history•k - silniejsze okazal11
noru , się

jednak niewzruszone prawa eko.n omiczne,
którym w końcu ulec musial ten naród żolnie
rzy i awanturników politycznych, życiowo mało zaradnych i gardzących pracq". W nowych

czasach błędne rycers·two stało się n ~emożliwe
i śmieszne.
Także Polaków okoU.czności zmuszają do porzucania „rycerskiego próżniactwa" (Engels) i
i
przejmowania nowoczesnych wzorów życia
pracy. Proce6 ten jednakże postępuje zbyt wolno. Wciąż dzieli nas d'LIŻy dystans od krajów
nie do
wysoko rozwiniętych i chyba jeszcze
końca :i;myliśmy hańbę „polnische Wirtschaft",
a co dopiet"o mówić o postawach socjalistycznych.
W celu przyśpieszenia przebudowy polskiego
sposobu życia i charakteru nairodowego naleradykal•n y zreformować
w sposób
żałoby
· 'W6Zystlde trzy sysitemy społeczne: gospodal'kę,
poLiltykę I świadomość społeczną. A 1iłą napę.
dową tych reform w naszych warunik:ach mo~e.
być tylko partia, ponl.ewai skupia ludZL najsocjalibudową
ba!I'dziej zainteresowanych
jak uczył Lenir.
2ltnU. Partia jednak
musi mieć popaircie społeczne , gdyż sama sta...
.
nowi niewielką część spOłeczeństwa.
Po Sierpniu 1980 r. odeszło z PZPR at 30
proe. członków i u progu 1984 r . należało do
niej 2.186 tys. osób. Oznacza to, że obecnie VI

EDMUND LEWANDOWSKI

•

t,....

TOMASZ SAS
OD_GŁOSY

3

•

J

H istoryczne

przeznaC2:enie l

kla sv\YY cnara;;.ter Rad-iieckich
ściśle
zostały
Si I Zbrojnych
,·precyzO\\·ane w , dekrecie Rady
Komisarzy Ludowych z 28 stycznia 1913 r. Wybitną rolę jak o organizatora sił zbrojnych
p allstwa socjalistycznego, stratega i wodza armil nowego typu
Lenin.
Włodzimierz
od egrał
wag<'
Pr zr\'iązywał on wielką
do w y okiego poziomu świado
robotników I chłopów
m oś c i
haju zwycięskiej rewoluc;I. „W
mówił nan:ym pojęciu

pa1istu;o jest silne świadomoś
Państwo jest silne
mas.
cią
1cowczas, kiedy masy o wszy~ t kim wiedzą, o wszyst~dm mosąd t wszystko
gą wydawać
c:yn i ą świadomie".

Swój chrzest bojowy Armia
Czerwona rozpoczęta 23 lutego
1918 ·r. w bitwie pod Narwą i
dostępu do
Pskowem broniąc
Piotrogrodu. W latach 1918-1922 prowadziła krwawe walki z inwazją 15 państw mię
dzynarodowego tmperialtzmu i
z siłami wewnętrznej kontrrewolucji. W toku wojny domowej rosły jej szeregi i doskonalił się jej kunszt bojowy. Na
jesieni 1920 r. Armia Czerwona liczyła ok. 8 mln żołnierzy.
W jej szeregach walczyło ponad 300 tys. zołnierzy - internacjonalistów. Wśród nich jako
najliczniejsi - 120 tys. Polaków, ok. 80 tys, Węgrów, ok.
IO tys. Czechów i Słowaków.
Polacy byli wśród szturmujących Pałac Zimowy ł moskiewKreml, byli marynarzami
ski
Floty Baltyckiej i czarnomorskiej, walczyli pod Pskowem i
Narwią w 1918 r., pod Carycynem w 1919 r. I na Krymie
w 1920 r.
Oceniając wyniki pierwszych
lat istnienia władzy nowego typu, Lenin mówił: „Naszymi zaslugamf w dztedzfnłe p0Ht11cznej i wojennej mamt1 prawo lłę
one do hbtoepokowe,
rił jako osiągnięcia
które w11da.dzq szersze owou
we wszystkic1t dziedzinach".

szczyci~. Przeszły

okres woJny powtnfen, by~ prawidłowo przewidziany, oceniony i przygotownny - jako warunek powodzenia.
W 1934 r. na czele Ludowego
Komisariatu Obrony ZSRR stanął K. Woroszyłow, którego zamianowano M. Tuchastępcą
czewskiego, W rok pó~niej K.
Woroszyłow I M. Tuchaczewski
otrzymali stopnie marszałków
zw. Radzieckiego. Rosły szeregi armii, która w 1936 r. licł~Y
ła 1.100 tys. ludzi. Istniało 12
wojskowych i 75
akademii
wojskowvch, w których
szkół
kształci ło się ponad 80 tys. słu
chaczy, W najbliższych latach
szkoły
32
dalsze
powstały
w.o jskowe, a liczebność Armii
Czerwonej osiągnęła stan ponad
2 mln żołnierzy.
W latach 1936-1939 dowództwo radzieckie s~rupulatn!e a-

HENRYK

Interesu3ącq ocenę Armil RllSzefa
dzieckiej dał zastępca
Sztabu Generalnego armil francuskiej, gen. Loiseau: ,,Widzła.

Zem

potężną,

godną

uwagt ar-

znakomicie wynosażonq
technicznie t o wysokim mora.le. Jdlt chodzt o czolgt, to uważalbym za sluszne posta.wić
armię Związku Radzieckiego na
pierwszym miejscu. Desant spadochronowy, kt6ry włdzia.lem
pod Kijowem, uważam za fakt,
nie mający precedensu w świe

mię,

cie".
Hitlerowski generał I teoretyk H. Guderian zwrócił uwa..,
gę na „dzia.la.jące w gląb grupy bojowe". „Masa sil pancernych - pisał - powi nna by~
organizowana w korpusy bojowe, tak jak ma to miejsce w
Rosji". Guderian tworząc nie-

miecki wariant teorii

głębokiej

desantów
przeE hitlerowców
powietrznych - stwierdził, że
„jest to karta wydarta % księgi
bo taki
Czerwonej,
Armii
kunszt ona jako pte-rwsza. zademonstrowala. ru1 manewrach
w 1936 "·"·

W latach 1937-1938 w wyniku nieuzasadnionych oskarżeń
usunięto z armii znaczną iloś~
wybitnych dowódców l pracowników politycznych za sprawą
A
wywiadu.
hitlerowskiego
nich m.ln. marszałka
wśród
Związku Radzieckiego M. TuWielu pó:fniej
chaczewskiego.
rehabllitowano. Była to wielka
strata dla sił zbrojnych Związ
ku Radzieckiego w przededniu
Jl wojny światowej. Poziom radzieckiej teor.U wojennej w tym
czasie onpowladał na ogół wymogom ówczesnego pola walki.
22 czerwca 1941 r. o świcie

D08~G.At.A

„Widziałem potężną
godną uwagi armię„„"
nalizowalo rezultaty szkolenia
wojsk i wielkich manewrów ok.ręgó\f wojskowych, jak !również doświadczeń z walk nad
jeziorem Chasan i rzeką Chaldzin-goł, a także rozpatrywano
operacje wojskowe w wojnach
lokalnych prowadzonych przez
imperializm w Etiopii, Hiszpanii i w Chinach. Przedmiotem
anallzy były równiet agresywne akty faszyzmu zagarnięcia
Austrii, Czechosłowacji l Albanii.

operacji, skopiował wiele zało
żeń radzieckich.
Obecny na manewrach angielski generał A. Wavell, meldurządowd o użyciu
jąc swemu
przez Rosjan wielkiego desantu
powietrznego powiedział: „Gdt1·
bym nie widział tego na włas
ne oczy, nigdy bym nłe uwierzyl, te podobna operacja jen
w og6le możliwa".

Po kilku latach jeden z amerykańskich komentatorów wojskowych podsumowując użycie

Niemey hitlerowskie, naruszao nieagresji niespodziewanie, bez wypowiedzenia
wojny skierowały swe uderzenie
na Związek Radziecki. Agresja
hitlerowska przeciwko ZSRR
wywołała wielki rezonans polityczny w skali światowej. Narody niemal wszystkich krajów
stanęły po stronie Związku Radziecldęgo. Rządy Wlelldej Brytan!J f Stan6w Zjednoczonych
ównfeż wyraziły swoje poparcie dla ZSRR. Premier W. Bryjąc układ

G enut unosilo się widmo Armil
śwtadczv to, że
Czerwonej".
imperialiści nie mogli się nie
Jiczyr ze zwy.ciestwem Związku
Rad~ieckiego w wojnie domo.~iłn
\\·ej i jego armia iako
agresji
się
przec~wstawiającą
;111pl"rialistycznej.
A.rmia Radziecka doskonalila
-; i ę w -0rganizacjl wojsk I rozwoju sztuki woiennej posladajac wielu utalentowanvch dotakich
v•ódci'w i teoretvków
jak: M . Frunze. S. Gusiew. M .
Tuchaczewski, B. Szaposznlkow.
K. Woroszvłow I łnnł. M Frunprzew 1 dywał.

ż.e

przvszła

w ujna bedzie miała charakter
zdyscyplinowany I bezkompromisowy, że będzie to walka na
śmierć i życie. 7.e wclą~nie ona
w swój wir całe narodv i wielomilionowe armie. M. Tuchaczewskl pisał o zdolno~c! manewrowej armii. o opanowaniu
i w.vkorż.vstaniu nowej techniki, Udowadniał. że początkowy Zdobyczne sztandary wojsk hitlerows'Uich podcza.1 Partld.y Zwyeięstt»a

t0

Moskwie 1945 "·

Ka SP - czyli działającą we wczesnych lnt ach powojennyc'i otganizację .,Służba Polsce"
wylano już niejeden kubeł pomyj. Czy słusz
nie? B i orą c pnd uwagę niewątpliwe ułomności
organizacyioe element przymusu, dość brutalne zetknię ci e s•~ młodzieży (szczególnie ze szkół
:;rcd!1khl "- rz ec 1vw i stośclą - można powiedzieć·
m e dz!wnegn r Wspt)mnljmy jeszcze. że w owych
czasach ct.ęść ~ pcłeczeństwa sprzeciw;ała się
n owym po„ząd!tom programowo. Druga częśl:,
na.>ta wiona wyczekująco czy nawet pozvtywnie,
też śledził<! co ' ie dzieje. gotowa wystawiać !lOw ości om z na~zn i E> -:urowsze cenzurki, niż by się
na leżały . A przyimrjmy jeszcze za współczesny
mi socjologam i. że socjalizm bywa przez niek tórych traktowany jako możliwość „urządze
nia się" i i1wojei rodziny „ według potrzeb"- nJe
zawsze adekwatnych do wkładu pracy, że niestety - pnst.awa. br a ć, a nie d a ć jest dość
powszechna że przez dziesiątki lat nie może
my w nasze j psychice przełamać apoteozy
uk ł adów ( t n nie Kazan wymyślił to rzeczyw' ~t o~ć!).

okoliczności i postaw sprawił. że
się na ogół źle . Mimo to, bez złoś
li wości, zalecił bym naszei sfrustrowane; I .,bez

Ten splot
o SP mówi

pers pektyw" młodz '. eży ze dwa turnu..sy ze i..zpadlem w ręce.. Coś w tym było.„!
Dla przvpomnlenia: SP była organizacją par amilitarną przymusowa i Rklerowana przede
wszystkJm na U7~· s k!wanie efektów nrodukcyjnych w na ibard?.:iei z :i nłedbanych okręgach kraju, gdzie niE> b?łn rąk do pracy. A więc Nowa
Ziemie Odzyskane: Szczecin,
Lublin
Hu~a.
Gda11sk. dawn~ Prusv Wschodnie.„
Nie Nie !wł!ó''11 ~"<'zęśliwv w momencie otrzymania wezwan !!l B ·~ przecież to 6 tygodn' wyrwanych z w&ka:i chyba i e kto~ ok'łtał się nal'(le z mocv za~ a.riacl::zen i a lckarc:kiego do niczego
n iemal nie„<olnv' Ja takich możliwo ś ci nie miaJem i - '>b'ekt.vwnie rzecz biorąc - n iczego
mi ni e b rak ow ało.

~ODGŁOSY.

światowej.

W początkowym okresie _wojny Armia Radziecka znalazła
się w trudnym położeniu, ponosząc duże straty w ludziach,
w sprzęcie bojowym i uzbrowyrównania
celu
jeniu. W
strat Armii Radzieckiej potrzebny był sprzęt techniczny 1
Przemysł • w tym
uzbrojenie.
czasie przechodził reorganizację, tworzono zaklady na Uralu, ale inaczna jego część znalazła ilę w rękach wroga bąd.t
uległa znfszczenlu.
1941 r., rozpoczęły
Jesieni~
1lę dostawy do ZSRR materiaUSA i W.
"&
łów woiennych
Brytanii. Były to jednak niewielkie ilości zważywszy na potrzeby. Do końca 1941 r., pań
stwa zachodnie dostarczyły około 900 samolotów i około 700
czołgów. Mimo tej trudnej sytuacji Armia Radziecka stawiając zacięty opór na t:ałym froncie, wyczerpuje siły przeciwnika i do końca kampanii letnio-jesiennej 19U r., wojska niemieckie zostają związane pod
Leningradem, zatrzymane pod
Moskwą, gdzie ponoszą pierwszą klęskę 1 odepchnięte spod
Rostowa.
Wehrmachtu
Niepowodzenia
od jesieni 1941 i na początku
1942 r„ były jego kolejnymi
przegranymi w zmaganiach na
Wschodzie. Ogó?em od czerwca
1941 do kwietnia 1942 r. Armia
Radziecka zadała Niemcom straty: zabitych, rannych i zagi1,5
ponad
było
nionych
mln żołnierzy. Przeciwnik straokoło 4 tys.
cił w sprzęcie:
-czołgów i dział pancernych i
około 7 tys. samolotów. ZwytSę
stwo wojsk radzieckich pod Moskwą i na innych frontach ozałamanie się hitleznaczało
rowskich planów wojny błyska
wicznej przeciwko Związkowi
Radzieckiemu oraz utwierdziło
narody w przekonaniu, iż prysł
armil
mit o niezwyciężoności
niemieckiej.

Tak wlę~ wras 1 kolegami w dniu 4 lipca
1951 roku trafiłem do 33 Brygady SP w Józefowie kolo Elbląga. Józefów - to mała wówczas wiocha, położona w pobliżu olbrzymich
todowi.sk. Oprócz zakładu przetwórczego torfu
(na tzw. torf ogrodniczy) - kilka budynków,
grupka stałych mieszkańców.
PQdróż: kilkanaście godzin wagonami woło
wymi „46 ludzi! albo 8 koni". Zderzenie z r.i:eczywistością dla takich szczawików z „dobrego"
gimnazjum I liceum ogólnokształcącego - okropne ! Obok przetwórni - rzę.dy namiotów 8-osobowych ~ demobilu amerykańskiego, budynek komendy, baraki kuchnii 1 świetlicy, wysoki maszt na placu apelowym.
Umundurowanie (a więc ostateczne pożegna
nie się z „cyWilem"), ciuchy robocze - obrzylepsze. Komenda - to
dliwe. wyjśrjowe jeden zawodowy wojskowy (parający się z upodobaniem polowaniem w otaczających obóz lasach), kilku cywilów i „kadra dowódcza". przeważnie ze wsi. Ustawiona na „walkę klasową"
ze zgniłą intE!ligencją, co szybko jednak się
skończyło.

Oprócz zajęć typu przysposobienia wojskowe·
go i porządkowych - 8 godzin pracy na torfowisku w przetwórni. Nikt nas nie ro?pieszczał'
Muszę przyznać. że otoczenie obozu było bardzo ładne. Długa droga do torfowiska. wiodąca
przez las. pot.em szeroka przestrzeń z trawą
i na wpół bagiP.nną roślinnością„. Prostokątne,
zalane wodą doły po wydobytym torfle. dużo ,
bardzo dużo torfu jeszcze do wvkopania.„
Wzdłuż cał~i;(o terenu torowisko kolejki z wagl'.>nikami o naoędzie Judzkim. Do przewożenia torfu i zaopatl'zenta!
Pobudka:ła . . . pobudkaaa! Szybkie słanie lótek.
mycie w ocynkowanych korytach, śniadanie i
wymarsz od nracy Droga - o dle mnie pami ęć
nie zwod:m - około 2 km. Na miej~cu przydo rohoty. Pradiiał stanowi~k !{Wizdek i cuje si' dwójkami I dw<>llla. wy~trzonyml jak

zdejmuje
jeden junak
narzędziami:
nadkład (traw~ . humus iitp.) oraz specjalnym
nożem na metalowym trzonku (1,5 m długości)
odcinfl pionowo „kolumny" torf'1. dru~i junak.
w gumQWY"h butach, stojąc z reguły w wodzie
wycina szpa(w ;n!are pogłębiania wykopu) dlem „ceg;elki'' Ceg i ełki muszą mieć wymbr
brzytwa

toXt!lX25 cm.

~

,

i gałęzję Cegiełka musi być cała, normy
wyznaczone! Rzecz w tym, aby odcłnac szybku
l skutecznie Czuem przeto wraz z czubkiem gumowego buta I palcem. Wyrzucone z wykopu
i ociekające Wl'dą cegiełki! układa się w przemyślne kupki celem wstępnego przeschnięcia.
Potem - po kilku lub kilkunastu dniach - w
dwaj następni junacy
zależności Od pogody zabierają je na tzw, „nosiłki" i układają w
„sztablę'~ to jest budowle przypominające wyglądem t wYm"aram1 dzjsiejsze tunele foliowe.
. NorJ!lY dtjenne dotyczyły odrębnie dwójki
„wycinającej'' f dwójki ,,noszącej". ~rygady
„sztablowe" mają coraz lepsze wynild. a my nic
możemy nadążyć z wycinaniem. Coraz mniej
jednak na polu nosiłek! Co za dziwny 7.bicg
okolicznok ! M:ejscowy Sherlock Holmes u~ta·
la, j.e więk s zQ5,.ć nosiłek znajduje s ię misternie
obudowana wewnc.trs 1ztabli, tworząc wygodne

która rozegrała 1\ę w lecie 194ł
r„. .1 obydwu stron uczestniczy„
ło ponad 4 mln żoln\erey, uży.;
to 70 tys, dział l motduerzy,
ponad 13 tys. czołgów l dUal
pancernych oraz 12 tys. samolotów bojowych. · Wehrmach\
wprowadził do walki ponad 100
dywizji w tym 20 pancernych
i zmotoryzowanych. Pomyślne
dla Armii Radzieckiej starcia
pancerne były wielkim tryumfem
oręża radzieckiego w II wojnie
dwumieświatowej. W toku
sięcznych walk rozbitych zostało 30 dywizji przeciwnika. Straty w ludziach wynosił;• około
500 tys żołnierzy. Tak więc nie
ziściły się marzenia 1-ierownictwa III Rzeszy, o zwycięskim
rozegraniu operacji „Cytadela''.
Stalingradem
Jeśli bitwa pod
zwiastowała zmierzch niemieckiej armii. to bitwa pod Kur~kiem postawna ją w obliczu
katastrofy.
Prezydent Roosevelt pisa? do
,.W
szefa rządu radzieckiego:
ciągu gigantycznych walk u:asze sity zbrojne, dzięki swemu
mistrzostwu, męstwu, poświęcewysilkom,
11iu i nieustannym
nie tylko zatr::ymaly natarcie
niemieckie, lecz rozpoczęły zwycięską kontrofensywę, brzemienną w następstwa. Zwici.zek Rad?iecki slusznie może' być dum~
11y ze swych bohaterskich zwycięstw".

W połowie 194·3 r ., w szeregach Armii Radzieckiej było około 2 mln członków partii i
2.~ mln komsomolców. Co drug\ żołnierz Armii Radzieckiej
"
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W torfl.e majdują srię niezupełnie zgniłe kt)-

cydują się loŚy„: Wla.śnie tu
Rosjanie powinni być wytępie
ni jako ludzie i ja.ko sila. mt.
Ut<trM, tu powinni utonąć we
własnej krwi".
W bitwie na luku kurakim,

• • • • •• ; „

. _,.

meliny na czas deszczu I me tylko. A!era niewykonanie olanu groźba zatrzymani a na następny tur'lus; jerinak po jakimś czasie na skutek
zwiększonych ('lbrntów b raki zostają nadr obione, kadra przestaje się .,odgrywać" i zżymać.
Następuje powszechny PA X!
Codzien 01ie dwójka wybraiic6w b ierze jeden
\Vagonik i 11dniP się okolo 10 do kuc'~ ni po
•

_ _ ....,

„lierozląezne
rzęnie

.

.

'

'

'

Po tej por:ii:ce Niemcy P"Zedo zmiany pla n ów strategicznych. No\vy ic:h cel. to opanowanie naftowych r ejono~
na Kaukazie, rolniczych obszarów Donu i Kubania oraz zrl obycie Stalingradu, jako ważne
go punktu strategicznego i wę
zła komunikacyjnego nad dolną
Wołgą, Natarcie wojsk niemieckich na południe ZSRR rozpoczerwca 1942 r.
częło si ę 28
Przez 200 dni i nocy toczyły się
boje, aż do 2 lutego
zacięte
1943 r., na kierunku stalingradzkim I pod Stalingradem.
Przeszło 2 mln żołnierzy po obu
stronach toczyło zacięty bój. W
rezultacie 300-tysięczne zgrupowanie wojsk niemieckich i satelickich zostało okrążone i zniOgólne straty wroga
szczone.
na tym kierunku wynosiły ok.
1,5 mln żołnierzy. zwycięstwo
Armii Radzieckiej pod Stalingradem zmieniło nie tylko syt uację strategiczną na korzyść
Związku Rlidzieckiego ale ca'
ły bieg wojny.
Niemieccy generałowie po nie•
powodzeniach - wręcz klęsce
pod Stalingradem, przygotoWywall się do ponownego uchwy.
cenia inicjatywy l przechylenia
biegu wojny na swoją korzyść.
Nadzieje swoje wiązali z po-ł
wodzeniem operacji „Cytadela,..
1
Tak więc w powodzeniu poa
Kursk.iem, Hitler upatrywał p<><o
nowne uderzenie na Moskwę t
bezwzględne rozprawienie się :a
Rosjanami.
przemawiajitc w
Himmler
Charkowie do oficerów korpu.
su pancernego SS, oświadczyli
„Właśnie tu, na. Wschodzie de„
chodzą

„Nikt nie byl w ciągu ostatnich
25 lat bardziej zawziętym przeode
komunizmu
ciwnikiem
mnie„., ale obecnie wszystko to
usuwa. słf na drugi plan w obliczu rozwijajqcych się w11da.rzeń. Niebezpieczeństwo zagratajqce Rosjt to nłebezpieczeń1two zagrażające nam i Stanom
Następnego
Zjednoczonym".
dnia na konferencji prasowej
prezydent P'. Roosevelt oświad
czył: ,,JHt oczvwiste, że zamterzamt1 udztelić Rosji wszelkiej
pomocy, jaka. będzie potrzebna".
.Srednio na froncie wschodnim
8.05.1945 r.
od 22.06.1941 do
znajdowało się w walce ponad
270 dywizji niemieckich i państw
satelickich. Siły te średn i o
Liczyły ok. 5 mln ludzi, około
45 tys. dział i moździerzy, ponad 5000 czołgów i dział pancernych oraz 3000 samolotów.
Od początku napaści Niemiec
hitlerowskich na ZSRR do koń
ca wojny główny ciężar walki
Radziecka.
Armia
dźwigała
Zmobilizowano w ZSRR 15 mln
Wschodnioeuropejski
żołnierzy.
teatr działań wojennych obejmował obszar .d o 19 mln km'.
wynosiła
Długość linii frontu
do 6 tys, km, a głębokość od 2
do 3 ty1. ~. Pod tym wzglę
dem przewyższał on wszystkie
pozostałe teatry działań II wojny

Radziecka stała się
Armia
niezawodnym obrońcą zdobyczy
rewolucji socjalistycznej, napawała nadzieją milion.r. uciskanych ludzi pracy kraJÓW kapitalistycznych. Rolę Armii Radzieckiej jako gwaranta pokoju w Europie pojmowali już
działacze
wówczas niektórzy
burżuazyjni. Na przykład jeden
7 generałów francuskich pisał
w 1922 r.: .,Nad konfe-rcncją w •

7e

tanH W. Churchill, przemawiawieczorem 22
w radio
jąc
1941 r. oświadczy!:
czerwcll

'

.

~-

I

~

.

siostry dwie kawą (nie słodzoną). Drngle
fa'!u1emy rano i każdy drużyn O \\'V
bierze je z soba. mając obowiązek uczciwie
u
rozdzielić na miejscu. Jakie to śniadan i a?
cóż... rogu obfitości nie było. Trochę chleba,
czasem kiełbasa często wędzone ryby, któr ymi
latano ubo~i 1adłospis. Ryby liczono na sztuki,
czasem wię~ ostateczny wynik mó~ł bud11ić wąt
pli\".'ości; duwódra na przykład ogłaszał: „chło
paki - dziś placiu śledzi na szóści". I dziel tu

konwie z
śniadan : e

.:zarn~

-

człowieku!

Piszący to WSZ) stko miał za.szczyt być druży
nowym (jedyna, najniższa funkcja, nie zaliczaj ąca s i ę do „kadry"). Z tej to racji zała d owa
łem kiedyś do menażki przydziałową ilość kostek boczku na dru~ie ś niadanie. A pilnowałem
go jak oka w !!?owie! Tymczasem - w czasie
biegu do k.mwi z kawą - menażka otworzyła
s ię . borzek zaś wpadł do rowu z woda' Trzeba
było widzieć, jak drużyna zastopowaia I soli•

HR 8 (1352)

xxvn 25 LUTEGO t 984 R.

byt członkiem partii, lub kom- podważyć, ani przekreślić tego
somolcem. Taka ilość komuni- faktu, że w tamtych ciężkich
stów w armii miała zasadniczy
latach, losy ludzkości decydowpływ na przebieg działań bowały się w strategicznych bijowych i morale wojsk.
twach pod Moskwą 1 LeningraWedług danych niemieckiego
dem, pod Stalingradem l KurSztabu Generalnego, w ciągu skiem, na całym
olbrzymim
dwóch lat wojny ze Związkiem froncie od Oceanu Lodowatego
Radzieckim Wehrmacht stracił po Morze Czarne. Ąrmia Raw zabitych, rannych i zaginio- dziecka prowadziła zwycięskie
nych około 4,2 mln ludzi. W
kampanie w 1944 i 1945 r., .zatyro czasie musiano wcielić 3,9 kończyła swoją
wyzwoleńczą
mln nowych żołnierzy t ściąg
misję w stolicy III Rzeszy Bernąć siły z zachodnich frontów.
linie, niosąc upragnioną wolPowołano pod broń nte tylko
ność narodom: 10 krajów Euro' 16-18-letnich t'hłopców, ale t py, w tym i narodowi polskiellO-letnich mężczyzn.
mu.
Niemiecki wywiad prowadził
Tak jak podczas Rewolucji
na szeroką 'Skalę tajnlł wojnę
Październikowej i w
obronie
przeciwko ZSRR. Liczba niemłodej władzy radzieckiej walprzyjacielskich szpiegów l agen- czyli liczni Polacy, tak l w czatów w początkowym
okresie sie II wojny światowej nie zawojny rosła. Przenikalł oni do brakło ich w szeregach Armil
szeregów Armii
Radzieckiej, Radzieckiej. U boku Armil Razrzucani byli na tyły frontów dzieckiej na szlaku bojowym od
ł głębokie zaplecze. Radzieckie
Mierei do Laby walczyli róworgana bezpieczeństwa ł kontrnież żołnierze Ludowego Wojwywiadu- zaangażowały potężne
ska Polskiego, które dzięki posily ludzkie I materialne do
mocy ZSRR rozrosło się w 400walki z obcym wywiadem ł
-tys. armię. Wyzwalało on·o kraj
dywersją. · Tylko w 1943 r. uojczysty w granicach Odry, Nynieszkodliwiono na froncie
l
sy
1Jużyckie3 I Bałtyku,
by
zapleczu ponad 15 tys. nieprzywreszcie jako czwarta siła koa~
jacielskich agentów.
licji
antyhitlerowskiej I jako
jedyni z koalicji razem z Armią
W 1943 r. przemyał radziecki
Radziecką wzią~ udział w berbył już w stanie produkować
lińskim triumfie.
dla swej armii 35 tys. samolotów, prawie 10 tys. więcej niż
Na froncie wschodnim Armia
Niemcy oraz 24 tys. czołgów .I
Radziecka rozgromiła. ponad 660
dział pancernych, tj. ponad 13
dywizji faszvstow.skkh. wvelimitys. więcej niż Niemcy łącznie
nowała z walki ponad 12 mln
z okupowanymi krajami. Fran7.ołnferzy. zniszczyła ok. 170 tys.
cuski historyk J. Vidalenc słusz . dział I . moździerzy, blisko 50
nie podkreślał, że w 1943 u
tys. czołgów I dział pancernych.
„Rosjanłe rzeczywUcłe dokonaU
ok. 80 tys. samolotów l 2500
cudu przem1111Zowego, WJIPOSaża
okrętów wojennych. Na zacho;ąc w aprzęt i uzbro;enfe wsz11dzie Niemcy stracili 178 dywi1tkie rodzaje 1tD11ch •tł zbro,zji l ok. 3.5 mln żołnierzy.
nych".
Decydującą rola ZSRR I Ra~
dzleckich Sił Zbrojnych w rozPrzygotowania Armii Radziecbiciu faszyzmu i tym samym
kiej do nowych walk obejmouratowaniu ludzkości orl niewol!
wały także uzupełnianie fronI :ragłarlv. kt6re l'?roz!l:v narotów nowo wyszkoloną kadrą
dom
Europy,
Azji, a tak7e
dowódczą, polityczną i inżynie
Ameryki,
okupioną ofiarą 20
ryjno-techniczną. Korpus oficermln fołnierzy I obywateli raski AR na początku 1943 r.
dzieckich, spowodowała w:rrost
zwiększył się do oonad 1 mln
polityczn«>go ł militarnego znaosób. W czasie wojny szkoły
czenia ZSRR I jego nlez·wvclę
wojskowe i akademie radzieckie
fonej armii nie tylko w Eurowyszkoliły ponad 2 mln oficepie. ale J w świecie.
rów.
Kroniki dziejów
ludzkości
Zgodnie z danymi przytoczoniewiele
znają dat, których
nymi przez W. Churchilla, w
czas nie zaciera w pamieci naokresie od 1 stycznia 1943 r. do
rodów ~wiata. Do takich za1i1 sty1:zn\a 194.4 r., na wszystkich
c:r.y~ wvi:iada
7.Wycleo;k' d7.leń
teatrach 11 wo1ny
św\atowe}
Armil Rad7ieckJej na gru7.a<'h
walczyło od· 19 do 24 dYW\zji
stolic'' TTT Rze.~7V I 7aknńczeniP
Imperium Brytyjskiego I od 15
IT wn.fnv światowej w Euronie.
do 22 dywizji amerykańskich.
'Pod W7.!?lPdem ~ftra>ityc:>:net 11;kaBył,v one rozrzucone na ogromll d?:iA.111"1 boiowveh wojna ta
nych obszarach w różnych czę
nie miała ~obie r6wnvrh w caściach świata, a ich wysiłek był
łej historii ~iata.
Wcią!?nf"ła
rozproszony i prowadzony przeor.a \V !'!We ~mierdnnn~nE" 7arna
ciwko słabym ugrupowaniom
'vlekszoM ludzko•ki kul! :r,Jemprzeciwnika. Natomiast Związek
<1k!ei.
~po,vodowala c::traty w
Radziecki w tym czasie prowaludziach w11noszace 55 mln ,;adził pełną walkę z głównymi
bitych i 90 mln rannych I okaugrupowaniami Wehrmachtu i
leczonych. Wojna ta pochłonęła
jego europejskich sojuszników,
4 tryliony dolarów.
siłami od 425 do 489 dywizj,i.
Armia Radziecka - to głów
W 1943 r„ w Armii Radziecna siła obronna socjalistvcr.nej
kiej ?.akończono
tormowanie
wspólnoty.
Stanowi
potężny
dywizji artylerii rakietowych.
czynnik powstrzymujący agreSalwa ogniowa takiej dywizji,
sywne I zimnowojenne poczylicząca 3456 pocisków rakietonania
wrogów
socjalizmu.
wych, ważyła około 320 ton. W
Wspólnie z państwami Układu
tym czasie w skladzie wojsk
Warszawskiego w 66 rocznice
radzieckich
dzialało 13 armii,
lotniczych, każda z nich posia- !!Wego Istnienia, czujnie strzeże
bezpieczeń'!twa i pokoju w Eudała od 800 do 1200 samolotów
ropie i świecie.
bojowych. Od listopada 1942 do
końca 1943 r Armia Radziecka
rozbiła 218 dywizji przeciwnika
I odrzuciła go na zachód
od
300 do 1300 km.
ie 'i nikt dzi§ nie mo-'-e ant

•

d~rn;e łowiła ~wole drugie śniadanie' O dziwo - nikt jakoś rlo mnie nie miał specjalnych
pretensji. A bJc1.e~ smakowa! jalr niizdy!
Dostąpiłem któregoś dnia zaszczytu pojerhania po kawę Romantyczna niemal wycieczka
wśród drz~ N i roz~piewanego bsu... Mniei natomiast romantvczne bvło zbliż«>nie sil" do okien

obozowej kJchr' któ--e

przyciagnęło

młodość

nasza uwa·

i SP!''

gę

wydobvwajacvm się smrodem! ZajneHśmy
dyskretnie. Zohaczvliśmy szefa kuchni, który
WJaz z pomo::n kD'l'li polewał wrząca worfa :JOlówkę kro'.' V C"el 1.ab'egu wiadomv Gr;tów
byłem się tałnżvl' te gdyby nie to - że była
łQ po ł ó w ka. lnowv. to chvba przvc;1ł-iby ona
z ĘJbląga <;ama (w Elblągu była rze?nia .-;zaf
chłodniczy,·h nie znano .. .!). W tym dniu sn,akowitego gu_l<JQZu na obiad nie fadłem.
A jednak iakn~ ż:v11śmv i oracowallbw Czę
sto z hum ·:>~em czn«em źli. Jak w dn!n ~iedy
pogrążeni po uszv w czarne1 robocie wbaczyliśmv na wzgórku koło torfowiska postw' w
pseudowoj-;!~nwv,,., mundurze, buty r cholewami, mapnik W rękach notatnik .. „ Postawa niemal napole 'tl·'ka' To znanv nam Andrzei O,
paraiącv sie wówcza~ korespondencją do orasy
młodzieżow?j Reakcja nasza była z~odna. a wy-óżniał się w niei Andrzei S.. później znakom1ty bas operowy Pozwólcie iednak. że tekstów
nie przytoczę! Ale i tak nic nie pomogło; po
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IWONA SOKOŁ

Człowiek odznaczający się wielkim męstwem, odwagą, ?flarnośoią, wyjątkowymi zasługami dla iinnych, waleczny •. diaeli:iy,
odważny, rycersk.L W Słowniku Języka Polskllego _znajdzit;my Jeszcze k.ilka podobnych przymiotników, a wszystkie okreslaJą tę

samą l>O:'tać.

Kim ona jest?
Kiedyś

to tych bohaterów było, pani., petno. Jeździli ~obie
się nikogo. Jeden tak.i to nawet rękawi~kę
lwu sprzed nosa zabrał, żeby się pannie przyPodobać. Dzisi..aJ
każdy powied7Jial'by warfat.

-

w zbrojach i n:ie bali

- Bohated' - to mój dziadek, sam już nawet nie pamięta,
w Uu wojnach brał ud:llial. Znalem też kiedyś j~dneg? takiego:
co to dzieciaka z pożaru uratował, ale jak przyJechali wręczyc
mu medal, to

właśnie tłukł

po pija.nemu

żonę.

- To Kuba, pani wie? On wczoraj skoczył z. balkon~ i wcale nie skręcił sobie karku, a jego s1-0stra mowiła. ze nawet
n1e ryczał, jak go tata prał.
o ·tych odważnych, filmy też. ~~ ogląda, a~e !la
oczy nie widziałam. Kto to ma dzis~aJ czas n:=t Jakdeś
tam „wielkie czyny?" - praca, kole)ka, dom l tak w kotko„.
-....

Czytałam

własne

Stanisław Paliński pilny, pracowilty, Lnteresuje się wszechstronnie swoim zawodem, uczynny wobec kolegów, dobry organizator pracy„.

Hl42 r. łapanka przy ulicy Kilińskiego, dwa tygodnie wię
zienia 1 skierowanie do Arbeitsamtu. 14 lat i sześć klas s~oły
podstawowej, to już wystarczająco dtrilo, aby podjąć pracę.

Przydzielono mnie do grupy remontującej li1nie telefoniczini:.
Pierwszy wyjazd w okolice Głogowa - :Dilnno. nie mam ~zapki.
buty spadają z nóg, a tu trzeba wejść tak wysoko - _w1chu:a
pozrywala r;iruty. Marzną ręce, żeby chociaż dsll_ coś _do Jedzeni~.
Zamiast tego guz na głowie - ma3ster przypomma, ze w robocie
się nie myśli.
Przez następne trzy dni to samo - śpimy w stxxl<lle, o piątej
pobudka i do wiec:oora oglądamy tłustą buziunię naszego dozorcy. Najbardziej cieszy się, kiedy może przyłożyć któremuś tym
swoim pejczem-wychowawcą - już on zrobi z ·nas ludzi.
Kiedy pojedziemy do domu?
Najpierw trreba wymienić kilka slupów - ciągniemy, szarpiemy, a efekty wciąż mizerne. Polamane paznokcie nie pozwalają zasnąć. Słucham opowieści jednego z nas (żołnierza) bę
dziemy wolni, jes~cze tylko kilka dni. On wierzy w to, pewnie
dlatego nigdy się nie rozbiera - czeka na cud I chce mieć w
nim swój udział. Zanim tak się stanje zdążymy jeszcze odmrozić sobie ręce i no·gi, dokładnie będziemy liczyć kopniaki, kitórymi majster zachęca nas do pra1:y. Obmyśla.nie zemsty na nic się
jednak nie przyda - nasz kapo ucieknie diwa tygodnie przed
wyzwoleniem.
19. I. 1945 - Lódź wolna - zaminowany budynek przy al.
zabezpieczony przed wybuchem, tymczasową siedzibę
obiera tam minister poczt I telegrafów. Wracamy do pracy, odgruzowujemy :Dniszczone urządzenia telefoin.ic:Dne i sieć kablową.
W kilka dni później telefony działają już w komendzie miasta
1 elektrowni. Praca w d.zień. i w nocy - chcemy, żeby to „lepsze"
nades~ jak najszybciej. Pierwsza wypłata po czterech miesią
cach - można kupić za nią dwie paczkli papierosów. na s:ziczę
ście działa kuchnia polowa.

Kościuszki

Po pracy uzupełniam brami w wykształceniu: najpierw s:z;koła
podstawo•wa 1 zawodo·wa, kiedyś przyjdzie czas I na technikum.
Staram się jak mogę - w pracy dyrektor sprawdza dziennio7Jki.
Pracuję tak jak dawniej, ale nikit juź nie bije i nde krzyczy.
cżęsto zdarzają się „wyjazdówki" wielodniowe naprawy pozrywanych linii, brakuje od?Jieży ochrolll!lej, narzędzi. Na Ba·
tutach powstaje nowa centrala - zakladamy Instalacje, staw:ia•ny slupy, kopiemy rowy. Liczy się jakość, estetyka - każda dziura w ściande musi być zalatana w kol<>T"Ze tynku. Sprawdzan

kil.ku dniach mogliśmy o 11obi~ przeczytać. jak
to dzielni junacy kopią torf itd. Autor sympaW naszyrh jednak l tak nie pozyskał.
Zespół był dvbry. początkowe animozje szybko gdzieś zr1ik11ęły.
Na pewn·1 w:ele pQ.stac! godnych jest odnotowania. Ale przede wszystkim Robert G„ którego zacięcie w pracy nad odbudową PRL było
odwrotnie proporcionalne do możliwości fizycznych Zdaje sii:, że Robert chciał coś tam kom__uś udowo.mił W efekcie nabawił 'lię choróbska i stąd pro7aiczne memento o sił.ach i zamiarach!
O„ najlepszv znawca motyli wśród inżynie
rów. Andr7;ei K (medyk). moja podpora w brygadowej dtiała:nnści kulturalnej! A propos aby wyklucrvć oosadzenie. że SP interesują tylko wyniki pNrlukcyjne - zorganizowano w
Operze Lefoei w Sopocie przegląd zespołów
arJ:vstycznych 1. różnych brygad. Komenda o
terminie wiedziała dużo wcześniej.
Kto był sprężyna - nie wiem. A może c::am
pr2!f'!widywalem profity w pnstacl zw'>ln·ień od
prac oorzackowych do ~zadań specjąlnych". w
każdvm ra7;e ~tóregoś dnia wyzna~zono mnie
rozkazem na kiernwnlka chóru brygady : kazano przygotowac< program artystyczny Oglosiliśmv przei rar!iowęzeł termin pr-;:ec;Juchania
fchetnych bvlc muitum, tak to chłopcy chcieli
„rohic' za artystę"'). Po ocirzuceniu takich, którym słoń zunełnie wyraźnie nadepnął na ucho
- zaczęliślT'v c'wic:zyć piękna pieśń masową p.t.
.. Wvkonaj Plan" _A ze względu na ·to. że oprócz
organek w całej brygadzie był tylko jeden instrument - ak„rdeon (własność kogoś z kadry)
- decyzja byb1 ornsta: wystąpimy ,.a capella"
.Już pierwszl" oróbv odarły nas ze złurlzeń. że
będzi„ można stworzyć arcydzieło wykonawstw;i lecz o wyf'ofaniu się z imorezy nie hvłr mowv - knl"'1Pn<'lan1 pr:zed~tawił ~woje ~tanowis
kÓ w tvm łJT!!ledz'e krótko. dosadnie I w sposób nie na':lajc\cy się do cytowania.

tnstalacje, wyliczam z mater.iałów. Nie wszyscy
ra - czepiam się podobno.

kontrole-

W domu też nie jestem lepszy - znikam na cale tyg-Odnde.
wracam umorusany, śpię, a potem wszystko od początku. Trafiam wreszcie d-0 Oddziału Konserwacji i Remontów - kieruj•
ludźmi którzy siedzą tu „za karę". Z własnej woli nikt tu nie
przyjd~ie - płace niskie, a praca brudn!. cięfilul. Ktoś jednak
musi grzebać w studzienkach, odkopywać stare kable i wymieniać je na nowe. Trzeba uważać na przewody gazowe, które nie
zawsze są szczelne. Co tu dużo mówić - czanna robota, cza1111e
ręce i takie same myśli.
Chciałaby pani usłyszeć pewn.ie o jakiejś mrożącej kirew w ty.
lach przygodzie - nic z tego, To wszystko jest bardzo nudne.
ale jak można mówić interesująco o rozkopywaniu ziemi, polero.
waniu zardzewiałych drutów? A może opowiedz.ieć o prądach
błądzących?, nie wszyscy wiedzą, co to takiego przeni!kajlł
one z trakcji tramwajowej, niszczą nasze pr"zewody. odpowliedme urządzenfa kierują je z powrotem.

Praca w tej dziedzinie również mnie nie ominęła, a wspominam
pomiary uziemie1'l slupów kablowych, W6pólpraca
z laboratorium, to sielanka w porównaniu z syzyfową robotą w
Oddziale Aparatów Wrzutowych. O tym
też n.ie tr.zeba włele
mówić, wystarczy wyjść na ulicę i P<><liczyć ile mamy sprawnych a~tomatów telefonicz;nych.
Ją najmilej -

Kiedyś wymieniliśmy słuchawki we wszystkich aparatach przy
ulicy Narutowicza, a następnego dnia trzeba było robić to samo.
Ciężkie pieniądze to wszystko kosztuje, ale co to kogo obchodzi?

Dziwna rzecz - rzadko zdarzają się nam podobne naprawy
w prywatnych mieszlkaniach, za to w biurach powyrywane kable,
potłuczone telefony to ,..normalka" - nerwy tylko człow.iek sobie
szarpie.
Pracuję t.eraz jako kontroler robót inwestycyjnycH i dene.rwuję się wcale nie mniej. W czasie robót musimy nieraz zmieniac!

projekt, bo wykopujemy jakiś stary przewód. Trz.eba uważać na
kable, które przesyłają fale świetlne, naprawa takiego „światło
wodu", to robota zegarmistrzowska i duże pieniądze. Warunki
pracy o wiele lepsze niż kiedyś - nowoczesne urządzenia i
odzież ochronna. Zeby tylko pracownicy nie sprzedawali jej na
rynku. Przychodzi taki zimą w półbutach i po kilku godzinach
może już iść do lekarza z piękp.ą grypą.

Coś w tym wszystkim nie gra - inaczej się kiedyś pracorwato,
majster to byl ktoś, kogo należało słuchać. Nie, nie tęsknię za
tamtymi czasami - było przecież o wiele trudniej. brakuje mi
tylko tamtego zapalu, tamtych chęci. Krew. mnie z~lewa. kiedy
wiµzę ro~tę „n~ odci;epnego". Kiedyś uczyłem .się. przez dwa
tygodnie wbljac gwoździe w ściany miękkie, twnrde. i to było
rówQii~ ,W,ą~e.• ,jak. wszelkie naprawy, konserwacje, Koledzy mówią, że za bardzo się tym wszyst~lm przejmuję, pewnie mają rację.

Chciałbym trochę odpocząć - pracuję już
od
czterdziestu
dwóch lat. ale do emerytur:>- zostało jeszcze dziewięć. Może to
~ dobrze, bo co ja bym w domu robił? Nie jestem przyzwycza~ony do siedzenia przed telewi-zorem. Po godzinach dorabiam,
Jako konserwator, bo pensji ciągle nie wystarcza do pierwsz.ego.

Zawodu nie wybierałem sam, zmuszono mnie kiedyś do tej pracy, a teraz nie mogę już sobie wyobrazić, jak to byłoby gdme
indziej. Do~talem nawet kilka nagród~ dyplomów. złotą odznake
- wJdoozme jestem tu potrzebny. Nic Wielkiego nie zrobiłem,
książki nikt o mnie nie .napisze. bo na każdej stronie trzeba by
pisać 'to samo.
- Bohater? - to jest Ktoś! O takim można nawet film nakręcić, wszyscy go podziwdają, wiedzą. że bez niego coś tam by
się zawaliło.

W tym trybie :r:ostallśmy „ wewnętrznie za:.
kwalifikowani". Z tą jedyną pozycją repertu'a-,
ro wą.
ZbLlża się termin występu. Dostaję gorączki,
trochę z pi zezi~bienia, trochę ze zdenerwowania. W dniu „D" obozowy fryzjer ro-aabia michę mydła, goli kilkud:ciesięciu •. artystów" po
niskiej cenie, a dyrygenta bezgłatnie. Potem
załad4nek na dwie przyczepy do .,Ursusa" , jazda do Sopotu! Po drodze - bo jednak taki
wyjazd to frajda - śpiewy. wyglądający zza
01:1'otków ludzif,. Niczym przegrupowanie wojski
Ooera Leśna. .,Ano - zatrzymajcie sifl w
tamtym kąt.ie .Tak przyjdzie czas; to was wypuścimy (na scenę)!". Moment ten wkrótce nadszedł
co gdy nr.stąpilo szef-kapelmistrz,
czyli ja, po .ustawieniu się „ansambla" - wychQ.d?ii na ..;cenę na nieco Jginający"h się nogach. Salut.owar•ie powrót na bok sceny dyskretne poda~ie tonu na „kadrowym" akordeo, nie, .,triy-c:rtery" I śpiew. tej sztandarowei.
ładpei przerie a obrzydzonej przez 7.bvt częste
powtarzanie pleśni .,Wykona; Plan"' Soiewamy
nawet doś~ czy~to Koniec. nieco mar•we oklas·
ki. zejście ze sceny, oczekiwanie na wynik.i
obrad jury (nie pamiętam) i w późnv<'h ~ndzi
nach nocnyc-'1 r,owrót do bazy.
A nastennego dnia normalka: Pnhudkaa<> .
gwizdek, „pląciu śled7li" ... itd. Czas kultury się
skończył. ?;::tdnych profitów. do robotv'
Co jeszcze? .Jakaś zabawa w sąsiPdniej wsj
kapela składajac"' się z trąbki. klarnPt11 i bęb
na. bokiem oatr:zace chłopaki ze wsi ŻE' Im iunacy oodrywaja dziewuchv (Wiadomn - „miastowe" a jeszcZP w mundurze). jakiś łomot. nospies?.ny o">wr6• do obozu „na skróty". No i
szef którv po oierwszych dniach walk kla~o
wych ze zgniła inteligencja zmienił -;ie i na
swói snosólJ d:;il ~ie lubić. Miał ostatecznie tę
świadomość, że oceniają go za wyniki n as ze j
pracy.~

kochają

W o~tatnim dniu przed „demobilizacją" ..!.. generalne sprzątariJe obozu. aby przygotować te„
:en d~a na">t1:pnego turnusu (a jakże - - przyJechal1! Wvstrauone chłopaki!). Potem powrót
~o cywlilnyeh eluchów, prowiant na drogę. pożegnanie z .. woci.2:aml" i - do pociągu lokalnego. bo wracać mógł każdy z bezpłatnym biletem - jak' chd11ł.
I chwila refleksji: jeśli po 32 Jatach tak doorze spisuje się p<!mjęć. to czy było tak ź 1 e,
czy tak dobrze? Chyba ani tak. ani tak!
Po pierwsze - mam świadomość. aby nigdy
nie negowar tY"h żądanych w y n i k ó w produkcyjnych. bo to a·utentycznie moja praca i gdybvm jej nie szanował - nie szanowałbym siebie. Zreszta - k~o w tych czasach miał na
tamtych terena1:h pracować?
Po drugie - w tych trudnych. a na początku
nawet nieprzyfazn.vch warunkach sprawdziliśmy
sami siebie'
Jesteś zwier1.ęclem stadnym i nce łudź się,
aby~ ·W krytycinvch svtuaciach mógł być .• Zo~ia-Sflmosia"t T 11by tylko n·e r>rzekroczyć tej
magicznej
grani cy. od które i zaczynają. się
u k ł ad .v - miło wiedzieć. że gdyby kiedyś„„
to oamieć tlO::loowie iminna Andrzeja. Roberta,
sprawdzonv·~h lrnlegów. z którym; oneźyło si~
znarzące Pcł~ę tvgcdnl. których' vidzhłeś w róż
nych sytua~iach I wiesz. co o nich myśleć na.
co ich stać
Jeśli · wi~r. n~1•et pamiętam też tę połówkę
krowy - co t•) ma za znaczenie?
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uwagą przeceytałem artykuł Roberta Glutha o samobójstwach nie tylko dlatego, :l:e jest św~etnle napisany, ale również dlatego, że wynika
zeń kilka wniosków. Autor rokuje,
stawia diagnozy l bada przyczyny w
,posób przekonujący, l to w szerokim, socjologicznym, psychologicznym l historycznym kontekście. Czasami pozwala sobie wprawdzie na
przeniewinne, kazuistyczne chwyty, mające
konać czytelnika, że krzywa samobó3stw roś
nie, l to zarówno w Polsce, jak i we wszystkich innych krajach tkniętych szponem cywilizacji i postępu technicznego, ale owa kazuistyka nie wynika bynajmniej ze słabości
d2liennikarza, tylko ze słabości statystyki, do
której Gluth, jako czlowiek sumienny i ambit·
ny, postanowił się odwołać.
Statystyka podskakuje, podskakuje I nagle
spada. Gluth, żeby sobie z tym jakoś poradzić,
nazywa to po prostu wahnięciem, po którym
tak czy owak nastąpi dalszy wzrost samouni·
cestwień.
wierzę Gluthowi.
statystyce,
Nie wierząc
Gluth ma rację. Krzywa naprawdę rośnie, a
moda na samobójstwa rozprzestrzenia lię bezczelnie.
Toteż artykuł Glutha nale:l:aloby przyjąć bez
zastrzeżeń; jest potrzebny, alarmujący i jeśli
czegoś mu brak, nie obciąża to w żadnym wysię
padku autora, lecz formę wyrazu, jaką
autor posłużył, publicystyką ma bowiem to do
siebie, że żuje się ją oczami I zapomina, natomiast reportaż wycelowany w konkretny przypadek pozostaje w pamięci ludzkiej na długo.
tematu,
Być może Gluth wróci jednak do
który god2'lien jest ze wszech miar pociągnię
cia, i traktując swój pierwszy artykuł jeno jako eseistyczny wstęp, obdarzy nas paroma re-

Z

wzgt~u na wszelkie Jego udręk! l zmory. Zamachy samobójcze wciąż robią na nas
ogromne wra:l:enle, aczkolwiek do indeksu wymienionych przez Glutha aaruobójstw, czy te:I:
raczej motywów samobójczych, mo:l:na by je1zcze dopisad właśnie samobójstwo dla samego
wrażenia (palnę sobie w łeb, a świat zapła
cze!) oraz samobójstwa spekulacyjne (ściślej:
któwyspekulowane) l wiązane, czyli takie,
rych autor nie tylko obliczył dokładnie skutki
swego kroku, ale w dodatku, decydując się na
śmierć, powodowany był równocześnie kilkoma
imperatywami, i liczył na korzystne i równonieobojętnych mu
kilku
czesne załatwienie
spraw.
Przykładem niech będzie choc!ażby niedawny
skok pewnej kobiety z wieży katedry Notre
Dame w Paryżu - zawiodło ją życie, zawiódł
kochanek, zawiodły ambicje, postanowiła więc
ze sobą skończyć, ponieważ jednak nie wyzbyła się , doszczętnie pragnienia sławy i wielkich
nagłówków w gazetach, nie sięgnęła po brzytpistolet, tylko
wę i truciznę, po sznurek czy
wykonała właśnie ten obliczony na efekt skok.

cte, bez

ANDRZEJ

tują!

trafł słę lmta~. jeśU Wt1cłągnłe rękc J'O Mrkotyk. Każd11, nawet taki jak ty. l wlaśnie tak,
jak robisz to teraz, 1zczerze ł bez wvstiku. To
t11lko,
nieważne, • czeao •tł •młejesz, ważne
mam do cłel>ie żalu, .te cłeiz11 cif
jak. Nie,
nó.ł 1terczqcv
ł
moja wykrZt1włona twarz
t•
imiesznie z mojej plersł. Nie mam talu,
to ty ao wZożt1leś. Jeat zupelnłe odwrotnie, bawi mnie to, nigdy nie bylam tak 1zczęśitwa.
Pomyśl! Tyle wysilku, tt1le lat mojej nauki ł
moich pragnień spelnilo s!ę w tej malej chwili. ·Cudownie! - nauczylei się. śmiać, bo pokochaleś to, co jest mojq slodką tajemnicą, nłs,
Muuc
teraz już naszą tajemnicą. Cudownie.„
się śpieszyć„. Mam eł tyle, tak dużo do powiedzenia, a tak malo czasu".

z okna, ale tylko z pierwszego
przeżyję! Lyknę dziesięć proszków
nasennych, albo otworzę gaz, bo zaraz I tak
przyjdzie mama, tata lub mąż i wszystko i.a•
kończy się dobrze, a jakże mnie będą odt~
szanować i kochać, jakże będą się o mnie troszczyć I
Pewnego dnia człowiek piastujący w mieście
funkcji,
kilka wysokich I odpowiedzialnych
wrócił późnym wieczorem do domu l zniechę•
bardzo
eony, wspomniany dzień był bowiem
męczący i pechowy, położył się do łóżka z nadzieją, iż długi i zdrowy sen złagodzi troch• ·
jego stresy.
O północy obudził 10 telefon. Koblec7, dobrze mu znany głos (równie dobrze znała ten
głos jego żoqa) mówił sennie i cicho, ale nle
bez pewnego patosu:
- Zostawcie wszy!tko tak, jak jest. Nic nie
zmieniajcie.
I połączenie zostało przerwane.
Nie był to pierwszy telefon tego typu. Sen•
ny głos kobiecy już kll~otnie straszył po
nocach różnych ludzi, między Innymi człowie
ka pełniącego odpowiedzialne funkcje społeczM
i jego żonę.
zawsze były fałazyw'
Jakkolwiek alarmr
funkcjonariusz (:l:e tak 10 odtąd zacznę określać dla wygody) zdenerwował 1ię. Był, jako
się rzekło, zmęczony, zniechęcony l śpiący, ale
był również dobrym, wrażliwym na niedol•
ludzką człowiekiem, I myśl o tym, :l:e mógłby
z powrotem zapaść w sen, nie przyszła mu na•
wet do głowy, tym bardziej, :l:e telefon w domu kobiety o sennym głosie nie odpowladat
Klnąc, zaczął się wtęc ubierać, tak 1&mo zre•
aztą, jak jego na dobre już rozbudzona l zdenerwowana żona. Wprawdzie a góry byll przekonani, że alarm i tym razem jest fałszywy,
nie?
Jeśli
nurtowała ich jednak:l:e obawa~ a
Jeśli tym razem ta Idiotka naprawdę otworą
la gaz albo założyła sobie pętlę na 1zyję!
Szll pieszo l było ju:I: w okolicach pierwsze!.
kiedy zalomotaU do znajomych drzwi.
- Kto tam? - zapytał męski głos ze •rodka.
Odpowiedzieli:
-My.
Mężezyzna, który co' tam so'b\e wypił, ale
niedużo, 1 nie miał widocznie nic przeciwko
temu, aby wypić sobie trochę więcej w miłym
towarzystwie, ucleszyl sii: serdecznie:
- Zaczekajcie - powiedział. - Włotę spodnie i ju:I: otwieram.
I otworzył. Weszli, nieco zdeprymowani. W
mieszkaniu panował lad l Porządek, ale dri;wf
od kuchni, skąd wiało amętn" muzyq Beethovena, były zamknięte.
Funkcjonariusz dopadł do n\ch \ otworzył je
z hukiem. Piątka Beethovena była tera1 głoś
niejsza, W kuchni, na stole, płonęła ty\ko mana
ła lampka rzucając nastrojowe refleksy
ścianę. Przy stole, w sukni, która rówrue dobrze pasow3ła do ołtarza jak do trumny, sie·
działa nad butelką wódki trzydziestoparoletnia
kobieta. Butelka była wysuszona, a to, co zostało, wylało się na serwetę. Gaz był zamknięty.
Puls kobiety, jakkolwiek lekkCI przyśpieszony,
bił fówno i zdrowo. W kałuży alkoholu pły
wał list:
„Dalej już tak tyć nie mogę„.".
I koniec. Żyć nie może, ale wypić, owszem..•
Kiedy stali tak nad nią, zgorszeni i oburzeni,
otworzyła ostrożnie jedno oko, żeby zbadać,
czy zaczęli już płakać i zalam)-wać ręce.
czym,
-.Rozebrali ją I Cisnęli do łóżka, po
do
zostawiając ją pod opieką. męfa, wrócili
dornu.
Funkcjonariusz był wściekły. Mówił do żony:
- Już nigdy nie dam się nabrać!
- Dasz, dasz I - pocieszała go T.ona. - Za
pół roku znowu zadzwoni.
- Nie pó3dę!
- Pójdziesz! .
- Dobra - powiedział funj(cjonar1usz.
Ale, powiedzmy, że nas nie będzie wtedy w
domu, i że ona naprawdę będzie potrzebowała
pomocy, że, szlag z samobójstwem!, dostanie
nagle bólów stenokradialnych, albo ataku wyrostka robaczkowego, albo zobaczy, że w mieszkaniu wybuchł pożar. Powiedzmy, że tak bę
dzie, i ona wtedy sięgnie po telefon i zadzwoni o pomoc dl> kogoś Innego, a ten ktoś odlOży spokojnie słuchawkę, uśmiechnie się i powie:
- Ta idiotka znowu sobie wyviła i robi głupi'

nw

To są właśnie początki tej idiotycznej mody,
tego kretyńskiego snobizmu, tych tandetnych,
komiksowych i płaskich wygłupów, których nie
ludŻki~
sposób jednak lekceważyć, bo życie
jest kruche: jedna piguła więcej, jeden kroczek dalej, jedno żartobliwe z pozoru posunię
cie i... rzeczywiście! wiele lat pracy i nauki,
wiele zmarnowanego trudu rodziców l Ich bez-
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portażowymi kawałkami.
Chciałbym, żeby tak było,

ale je~ll nawet
tak nie będzie, nie zmieni to faktu, :l:e jestem
.
Gluthowi wdzięczny.
Coś nie mogę się jakoA dzisiaj tego faceta
nachwaHć, ale jak Boga kocham, jest· za co!
l
Do tej pory wszyscy psychiatrzy, literaci
znawcy przedmiot!, z którymi na temat samobójstw miałem okazję porozmawiać, forsowa•
li z uporem teorię, że na życie targnąć się mo·
jedynie osobnik, o tak zwanych deficyże
tach umysłowych, jakiś debil, paranoik, schizofrenik, idiota lub imbecyl, w żadnym jednak
wypadku człowiek, który ma w głowie po kolei.
Człowiek, który ma w głowie po kolei
l
literaci
twierdzili wszyscy ci psychiatrzy,
znawcy przedmiotu - nigdy świadomie i dobrowolnie nie poderżnie sobie żył, ani nie zawiem
łoży stryczka na szyję, choćby był nie
jak zdesperowany, zmęczony życiem I zawiedziony w miłości, choćby wyrządzono mu nie
wiem jaką krzywdę w szkole, w pracy lub w
domu.
Gluth, w którego artykule znać ślady trudnych lektur, i który raz po raz odwołuje się
do licznych przykładów zarówno z rodzimego,
jest
jak i obcego podwórka, udowadnia, ż:e
inaczej, że samobójstwo jest nie tyle wynikiem
i skutkiem choroby, co chorobą samą w sobie,
przypadłością mającą ścisły związek z warunktóry
kami życia i pracy, z rytmem czasu,
wymaga od człowieka stałej i bezwzględnej walki, z obciążeniami szkolnymi i kompleksem niż
wyż
szości i nie zaspokojonym kon1pleksem
szości, z trw..og11 przed kataklizmem wojennym,
lękiem
wreszcie... -z narkotykami, alkoholem,
przed cierpieniami i samotnością oraz, ną ostatek, ze zwierzęcym buntem przeciwko konieczw
wyłożyć
by
ności umierania, co można
dwóch słowach: jak mam umrzeć jutro, wolę
.
to zrobić dziś.
Nie je&em znawcą przedmiotu l nie mam w
ogóle takich ambicji. Głos zabieram jedynie jako amator i tak zwany obserwator obyczajów.
Nie sprzeczam się więc z Gluthem, kiedy pitylko
sze, że spośród wszystkich kręgowców
człowiek jest zdolny na podstawie decyzji włas
nej pozbawić się świadomie życia. Nie sprzeczam się, aczkolwiek kilka lat temu powa:l:ne
agencje prasowe doniosły o zbiorowym samobójstwie wielorybó'f gdzieś na wschodnim ezt
Zjednoczoteż zachodnim wybrzeżu Stanów
nych. Próbowano je ratować, spychaho je na
powrót wszelkimi możliwymi sposobami w głę
biny oceanu, ale wracały uparcie na plażę l

miałaby chyba nic przeciwko temu, żeby
i
urwać po drodze część kościelnego dachu
współzabić na chodniku ze trzy-cztery osoby.
Wrażenie byłoby wtedy jeszcze większe, gdyż
oprócz znamion samobójczych nawiązałaby w

Nie

prostej linii do czynu Herostratesa.
„Zawsze miałem ogromną potencję seksualMuoświadczył w prasie amerykański
ną rzyn, przywódca samobójczej sekty rel_igijneJ,
która samounicestwila się w Ameryce Srodkowej, budząc zgrozę całego świata. - Mogłem
kochać się z kilkunastoma kobietami kilkanaście razy dziennie. Ale już mnie to znudziło.
Teraz, jeAll mnie coś obchodzi, to tylko wielki orgazm grobu".
Kilka lat wcześniej czytałem oryginalny, nieco podobny w treśoi list, skierowany przez
czym
przy
mlodą dziewczynę do chłopaka,
sprawa dotyczyła Polski, konkretnie: Lodzi. Oto
jego brzmienie:

„Rzadko się zdarza, aby tywt potrafili komartwe rzeczy bez odrobiny' fal&zu i snobizmu. żywym brak wiary w niezawodną przyjaźń przedmiotów. Na~zęstszym powodem ich
smutku i zalamania jest strach podsycany przez
pogarda do martwoty, która ponienawiść ł
maga uwierzyć we wlasne &il1/. Jeżeli pokonalei wszystkie ludzkie slabosci, to.„ ale zaraz,
przecież tli już„. nie, tak... tak, teraz„ tak!
Mówiłam. ci przecież, że każd';J czlowiek pochać

dennej

miłości,

kończy

się

nagle

ponurą

uro-

czystością żałobną.

z

aby
drugiej strony, kretynizm wymaga,
do niego z pogardą, aby go wyszy-

odnieść się

dzić,

zohydzić,

zignorować, wyśmiać,

pokazać,

jest w najgorszym

naguście, niewartym
wet splunięcia. Przywiązywanie bowiem do niego zbyt dużej wagi sprawia, Iż staje się on
groźną bronią, szantażem, że wytwarza się w
że

nas wszystkich psychoza strachu, a rzesze potencjalnych samobójców tylko na to czeka3ą.
Nie wyzbyłem się tych samych błędów, co
Gluth. Zabrnąłem w publicystykę, choć kilkakrotnie miałem do czynienia (l opisywałem je)
z udanymi i nieudanymi próbami samobójczymi młodych ludzi„ ze śmiercią ucznia, który
powiesił się na harcerskim pasku w podstawowej szkole na skutek niesprawiedliwości nauczyciela, ze śmiercią rokującego lekarza, który
rzucił się ze skały w Tatrach, nie mogąc dogadać się ze zwierzchnikami, ze śmiercią artysty, którego nostalgia była nazbyt ciężka, aby
mógł dźwigać ją samotnie.
Ano!
Chciałbym wszelako zakończyć akcentem reportażowym, w miarę zabawnym i powiedzieć
pozorowanych,
kilka słów o samobójstwach
tych - na niby, które czę!'to stają się samobójstwami naprawdę.
uraPodetnę sobie żyly, ale tylko trochę -

kawały.
Nie· uwierzą. Wszyscy będą odwróceni, że
by zacytować raz jeszcze Marka Hłaskę. Wyczerpała już kredyt zaufania. gdyż na co dzień
jest kobietą normalni!!, wesołą, żwawą I przy·

zdychały.
Interesowałaby

mnie w tej mierze opinia autorytetów naukowych, nasuwa &ię bowiem prosty wniosek: albo wieloryb jest istotą myślącą
i popełnił samobójstwo wskutek pomiesza,n ia
zmysłów, czy też w imię protestu przeciwko
bestialskiemu zatruwaniu mórz ł oceanów przez
człowieka, albo też nie było to w ogóle samobójstwo. Jeżeli nie, to jak to w ~kim razie

wiązaną

bokim smutkiem I trwogą - samobójstw, tra•
giczne (ktoś się w tym momencie wykrzywi t
pomyśli, że każde samobójstwo jest tragiczne.
Otóż - nte!), umotywowane, wynikające z kon•
kretnych przyczyn życiowyl'h tub z realnej choroby psychicznej (niekoniecznie zresztą psych!·
cznej), samobójstwa, nad którymi pochylamy w
milczeniu głowę
Ale są również samobójstwa idiotyczne, kretyńskie, dokonane 7 tak zwaną mołojecką fantazją po to. żeby zadziwić świat, albo po to,
żeby zemścić się na rodzinie, na przyjaciołach
i zaspokoić miłośr własną.
Wiem, że majestat !lmierci wymaga mllcze-nia, I że do każdego 7gonu należy odnieść się
muszę
z najgłębszl!! powagą. Tym niemniej
t:dde samnhóistwa. które,
powiedzieć, że są
gdyby się jeszcze dało, można by poprzedzi~

rozstać się

6 ODGŁOSY

do' swojej ziemskiej egzystencji.

I
Są rzeczy, z których nie wolno żartować
słowa, których nie wypada rzucać na wiatr.
Są samobójstwa, które przepełniają nas glę·

określić?

Chcą
Ale zostawmy wieloryby w spokoju.
z życiem, proczę bardzo. Szkoda ich
wprawdzie, bo to bardzo dziwne, piękne i wielce rzadkie już ssaki, ale w końcu ostateczna
decyzja należy do nich. Zastanawia mnie jedzwykłym zbienak, choć jest to oczywiście
giem okoliczności, fakt, że wieloryby postanowiły popełnić samobójstwo na wybrzeżach Ameryki Północnej. Zręczny' pisarz-kazuista, maSzakala", „Dnia
jący za sobą lekturę „Dnia
dni,
sensacyjnych
Meduzy" i kilku innych
mógłby na tej podstawie napisać wstrząsającą
na
powieść, która byłaby nie tylko dowodem
to że szare komórki nie są ;uż wyłącznie włas
n~ścią homo sapiens (powstała już taka książ
ka o delfinach I orkach), lecz że Stanv Zjedzłym duchem
mocarstwo
noczone są jako
współczesnego świata I do ogólnych protestów
przeciwko nim przyłąrzyły się ostatnio wieloryby, istoty nie tylkc obdarzone głębokim rorównież niezwykle
zumem politycznym, ale
czułym sumieniem i wrażliwością.
Fakt, że. wieloryb:v popełniły samobójstwo w
Ameryce, działa na moją wyobraźnię dlatego,
iż Stany Zjednoczone były do nierlawna. l są
być może w dalszym ciągu, jedynym cywilizowanym krajem, w którym 1amach samobóiczy
nie podlegał karze, a więr był tym samym
akiem legalnym, praworządnym I dozwolnnym.
Có:i za zdyscyplinowane zwierzęta z tych wielorybów! Na marginesie przvpomina mi się hasło rzucone przez pewnego pis<:1rza I nie odnoszące się już. niestety, do rzeczywistości amekażdy dzień twojego
rykańskiej: Obywatelu.
istnienia zwiększa deficyt twojej kochanej ojczvzny!
Tak czy siak, większość ludzi ma całki~m
prawidłowe odruchy zachowawąe l lubi zy-

Skoczę

piętra

reprymendą:

- Chcesz się zabić, kochany? W porządktL
Ale przedtem oddaj długi, uregu!u1 rachunki za
gaz. światło, komorne I telt>fon N'e masz pienięr!7y? No to PO<.'?e!{at je<;7cze trochę Jeszcze trochą popracu;, wvkup st.>bie mleisce na
cmt>ntarzu. '1'.arób na pomnik trnmnę I kwiaty.
W ciężki<.'h czasach żyjemy, kolego, więc pa.
móż nam trochę!

I

•
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Dokończenie

1&e strony 1

Jtał'e kalą!ld, aiafa ,r&jłlca I wie-.
le Innych pamiłl·

zwycza,enłe. Stąd &tale m:rkał czego~ cłekawe10, wymyślał akcje, próbował szukać tajemnic.
ab;r je wspólnie z czytelnikiem i przy jego
pomocy rozwiązywać.

tek.
PrzycMdzłł

do

redakcji weze~n!e i tego wymagał od nas. Kolumnę miejską ostatnią stronę w gazecie trzeba było oddać
o godzinie 14. Na biurku
mi.al maszynę z wl<>żoną czystą kartką, a w zasięgu lewej ręki telefon. Na pierwszy dźwięk
dzwonka podnosił błyskawicznie słuchawkę i /
wciskał czerwony guziczek. Telefon mieliśmy
bowiem wspólny. Specjalizowaliśmy się nawet
w wyprzedzeniu szefa, bo katdy telefon m6gł
oznaczać ciekawą informację. Ale rzadko nam
1lę to udawało. Miał zresztą swoje kontakty i
swoich lnformator6w, którymi nigdy się nie
chwalił. Nie pozostawali§my mu w tym dłużni.
Był dziennikarzem
,,starego typu",
który
wszystko potrafił. Był samoukiem,
ale miał
rozległ!\ wiedzę. Zaczął pracować jako korektor
przed wojnłl w „Kuderze Łódzkim", pis::t'w'al
wiersze i opowiadania, był reporterem, depeszowcem. Po wojnie był współtwórcą „Wolnej
t.odzi",
współpracował z „Głosem
Ludu" ł
„Rzeczpospolitłl"· W „Głosie Robotniczym" był
sekretarzem redakcji. Od 31 sierpnia 1955 roku
zaczął pisać felłeton „Ze ITody Tta piątek". !t'elfeton ten miał swoich zapalonych zwolenników.
i>ami-:tam kiedy• na spotkaniu z czytelnikami :wstał stanzy człow1ek i zapytał dlaczego
nie ma iu .,Hendiryka"• bo on eo bardzo lwb1 1
wazyKy powinni takie kawaMti pisywać Jak
..Z• środy na piqtek". Prosił, ieby pozdrowić

Było to chyba w drugiej połowie roku 1962,
a być może na początku wiosny 19.63 - dokła
dnie jut nie pamiętam l nie to jest istotne. W
ZPB lm. J. Marchlewskiego otwierano pierwszą
w Ło~i stację maszyn liczących. W małym budyneczku montowano czeskie maszyny Uczące,
nie tadne ikomputery, a maszyny matematycz·
ne mechaniczne. Henryk Rudnicki powiedział
ml wtedy:
- Idi pan do „MarchleioskiegoH ł n.api1z pa1'
o t11m, co tam robią.
Poszedłem. Długo mi tłumaczono, o co tu
ehodzi, jak to działa ł po co. Chciałem
to
przystępnie wyjaśnić czytelnikowi, wymyśliłem
więc Adama Nowaka, któremu te mądre maszyny miały wyliczać płace.
Wyszedł wcale
niezły kawałek. Dumny więc z siebie zaniosłem go szefowi. Przeczytał I pyta:
- A ;ak się nazywa dyrektor
„Ma'l'ehlew-

TEATR NOWY wystąpił z premierą
przedstawienia M. Bułhakowa ,,Mieszkank'
Zojkf" w przekładzie reżysera apektaklu,
Pawła DangJa. Scenografię przygotowała
J.
E. Nowtcka-Ogielska I Paweł Ogłelskl.
Muzykę - J. Stokłosa. Grają m.in. Teresa
Makarska, Danuta Rynkiewicz, Józef Zbłról.
Piotr Krukowski, Dymitr . Hołówko.

1kiego„?

""-- Nie wiem -

przyznałem się ~

.„

bida.

- Ano wlafoie - powiada na to „Hendryk"
- On ~ nazywa Nowak, tylko na tmtę ma
Stefan. Wymyśl więc pan col innego.
Wymyśliłem, ale tet wziąłem sobie głęboko
do serca, że należy zawsze dokładnie rozpytać
słę o wszystkie nazwiska. Niedługo poszedłem

W MINIONY piątek l sobotę, . w saU Teatl'U
Wielkiego, Bogusław Kaczyński przedstawił
monodram „Chłopiec z Sosnowca", będący
opowieścią o niezwykłych kolejach tycia
Jana Kiepury I Marty Eggerth. W programła
odtworzone zostały najpiękniejsze arie, pieśni
I piosenki nagrane przez tę .parę solo i w
duecie.

„łiendryka".

Kiedy odszedt na emeryturę ~ :&aprzeatał
p!.iania. Nadal pisywał ~· łrodJI na piqtek".
A'l. do 1amej &mierci. Na&le-J i nieli!p<>d7.iewan•J·
Henryk Pawlak napiła! w. wapomnianym
utaloau „HENDRYK cz11Li tucie i d.ziałalnoU
JinrJ1k4 .Hudmckiego":
.GdJ1bt1 wszystkie Jelieton11 tera.1 prze1tudiowoć. a powmn11 one moim zdaniem ukazać l'f
w 1uiqżkow11m w11daniu, to mielib11śm11
nuiaio11kle barwny opis czasu, w którum powita·

Przepraszam, ale ja ińaczej„
m6w do ,,Marchlewskiego", aby napisać
o
otwarciu stacji maszyn liczących. W pokoju na
pierwszym piętrze, w budynku
administracji
zbierall aię goście. Usiadłem koło postawnego
mężczyzny i pytam go cicho, kto tu jest z waż
nych go§ci. Wymienia mi kolejno nazwiska, a
ja notuję, m6wiąc przy niektórych: - znam lub patrzę po sali, t.eby sobie skojarzyć nazwisko z fizjonomią l zapamiętać na zawsze.
- I ieit tu - powiada mój rozmówca
komendant milicji Henryk Slabczyk.
. - Znam - powiadam machinalnie.
- A może mi pan pokazać, który to jest'!
Podnoszę głowę, patrzę po sali i mówię:
- Pan się myli, nie ma go tu, bo nie ma nł·
kogo w mundurze.
Na to mój rozmówca podnosi się ł wyic!ąga
jłlC rękę do mnie mówi:
- Słabczyk ~estem!
Z te.j wpadki nie zwierzyłem się 1ut Henry•
.kowi Rudnickiemu. Opowiedziałby o niej niechybnie innym i pośmieliby się sobie ze mnie.

walu. Zapisał w nich bowiem i tucie miaata, 1
ivcie kraju, snuł. rozważania natur11 ogólniejue;, zawarł w nich. niezLiczonq Uczbę wiadomosci z rożnuch dziedzin nauki, h.iatorii. biogra1i• huizi mu w1półczean11ch. itd., itd.,"
Przychylam się do zdania Henryka f'awlaka,
T• felietony powinny ukazać się w wydaniu
książkowym. Są one bowiem nie tylko dokumentem czasu, w którym powstawały, ale l dokumentem, który wiele mówi o ich au.tor<Le.
Byłby to piękey wyraz uznania dla pamięci
o ,.Hendrryku".

••
Był dzienn1karzem, który rozumiał czym le11t
kontakł
1azety z czytelnikami. Kontakt po1e1ający nie tylko na tym, że czytelnik czyta
gazet41, ale oczekuje od niej jakiejś konkretnej
pomocy. W dziennikarskim
żargonie nazywa
się to akcji\. Na ogół wspomina się tylko niektóre akcje Henryka Rudnickiego. A więc apel
1 1964 roku: ,.Każd11 niewidom11 pqaiada aparat

budowę Tysiąclatki
utundewanej
dzieci łódzkie~ akcję .,Dym", czyli walkę

i:adiow11",

przez
o czyste powietrze, o likwidację lamp naftowych w mieście, czy o odbudowę pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności.
: A1e było też wiele innych, kt6r; trudno
spamiętać. Był w Klubie Dziennikarza koncert
kapel podwórkowych i szaf grających. Była tet
próba odkrycia tajemnic lochów w „Parku Sledzia".
Po roku 1956 Henryk Sroczyńłk.i - pracują
cy wówczas w dziale miejskim - prowadził na
łamach „Głoiu Robotniczego" bardzo popularną f zjednującą gazecie czytelników akclę
zmierzającą do odkrycia tajemnic bunkrów i
hal podziemnych w Konewce kolo Spały. Tajemnicy wprawdzie nie odkrył, a złośliwi powiadają, że jej tam po prostu nie było,
ale
gazeta zdobyła popularność.
Henryk Rudnicki chciał ten numer powt6'rzyć w wiele lat p6źniej, ale i czas już był nie
ten i o popularność gazeta nie musiała walczyć. Akcja niezbyt się udała, „Hendryk" wszakże rozumiał, że gazeta musi stale czymś In·
trygować, zaciekawiać, zmuszać czytelnika do
tego, aby czPkał na nią z zainteresowaniem i
cieka waścią, a nie tylko kupował ją z przy•

IS.

•

Miał tet swoje niechęci,
nienawiści, fobie.
Nie cierpiał obłudy, głupoty, braku szczerości,
kombinatorstwa. Wszystkie te ujemne, a jemu
t>bce cechy nazywał „syfem". Kto by wziął opowidcL o „syfie" dosłownie, popełniłby błąd. Co
nie znaczy, że tego czy owego n!e podejrzewał
o lekkie odchylenia od normy, „zajoby", co też
nazywał „syfem", a to mogło mylić.
Którego~ popołudnia byliśmy razem w naszym pokoju
redakcyjnym. „Hend;ryk" l ja.
Skończyłem pisać i zbierałem się do domu.
- A wieu pan, że jest 1pos6b na „syfa".
8pojrzałem na „Hendryka" zaskoczony.
- Widzisz pan, na wszystko ;est sposób.
Nadal patrzyłem ze zdziwieniem. Milczałem.
„Hendryk" uśmiechał się tajemniczo.

-

Nie wierzy pan?

-

Nie, dlaczego, ale jaki to sposób? - zapytałem wreszcie. A on jakby tylko na to ciekał.

- Słuchaj no pan! 2'o JWOńy 1po16b. Trzeba
wszystkich zaszczepi~ tyfusem. Ulica po ulicy,
dom po domu, rodzina po· rodzinie. Jak ich tak
wszustktch wytrzęsie gorączka, to ł wszystkim
,,1yf' prze;dzie.
Zbaraniałem. A Henryk :Rudnłckł u§młecłi
nął się i wyszedł. I do dzf§ nie wiem, zakpił
ze mnie, czy poważnie myślał, że tylko tyfusem można z ludi! wszelkie zło wypędzić. Ej,
chyba jednak zakpił."

I.
Był jut na emeryturze. Szedłem Piotrkowską
w stronę Placu Wolności. Koło „Deliikatesów",
na wysokości pasażu ZMP, natknąłem się na
Henryka Rudnickiego. Szedł pewnie do redakcji „Głosu Robotniczego". Ukłoniłem się, a on
mi zagrodził drogę.

Słuchaj no pani -

-

ke;:.
-

Jak zdrowie? -

powiedział podając rę-

zapytałem

Machnął ręką .

-

Bylem w Kazimierzu -

w odpowiedz!.

powiedziaL

Lekko mnie to zdziwiło. Pomyślałem o Kazimierzu nad Wisłą, gdzie był dom wypoczynkowy dla dziennikarzy. Emeryt, ma dużo czasu,
może jeździć. Ale dlaczego mi o tym mówi.
- W tym 'Il.ad Nerem - dodał, widząc moje
zdziwienie.
Teraz zrozumiałem. Henryk Rudnicki wiedział, że przez jakiś czas mieszkałem w Lutomiersku i uczyłem tam w szkole. Kazimierz leży po drugiej stronie Neru, do obu miejscowości jedzie się tym samym tramwajem nr 43,
obie mają bogatą przeszłość
historyczną i
dzieli je zadawniony antagonizm.
-

.-

19 BM. w Teatrze Wielkim odbył się
wieczór jubileuszowy Marli Foltyn. Koncert-spotkanie prowadził dyr. Sławomir Pietras.
Artystka śpiewała m.łin. arie operowe W. A.
Mozarta, P. Mascagniego oraz pieśni
hiszpańskie. Spiewaczce towarzyszyli: Antoni
Duda (fortepian) oraz dwie uczennice:
Barbara Rusin (sopran) i Ryszarda Racewlcz
(mezzosopran). Czynna była także w foyer
teatru wystawa poświęcona 35-leciu pracy
Marii Fołtyn.

W SALONIE Fotografiki ŁTF otwarta :została
niedawno kolf~jna wystawa pt. „Fotografia
miesiąca". Skl'adają się na nią fotogramy o
jednakowym formacie, będące plonem comiesieczne~o konkursu or{!anizowaneg:> przez
Łódzkie Towarzystwo Foto~raficzne. Konkurs
„Fotografia ml.esiąca" odbywa się w ŁTF co
miesiąc, w katdy pierwszy wtorek. Mogą
w nim bra~ urlzłał wszvsrv fotoE>;r afuią cy zarówno członkowie ŁTF. jak i nie zrzeszeni.
Składanie prac. ich wvstawa. plebiscyt
publiczności, jawna ocena oraz rozdanie n:>"r~d
odbvwają się w cią~u iedne~o wieczoru. Za
najlepsze fotoi:n-nmy przvznawane sa nagrody
w postaci materiałów fotograficznych.

powiedział.
sprostowałem.

To ciekawe miasteczko Wieś

raczej -

N o, gdy-011 oni uslysze'Zi; daliby panu, więl
Wiesz pąn, że ;ak zqier,q.nie przyznałem, że jestem
dziennikarzem. Nic nie notowalem przy nikim,
tylko rozmawialem. Później wszystko dopiero
sobie ponotowalem.
Był wyraźnie zafascynowany swoją nową sy.
tuacją. Przez
wiele lat kierowania
działem
mięjskim większość
czasu spędzał w swoim
pokoju. Teraz, niczym nie skrępowany, mógł
ruszyć w teren. Dla dziennikarza to zawsze atrakcja. Nowi ludzie, nowe sprawy, taki wyjazd
odświeźa spojrzenia, wzbogaca doświadczenia.
„Hendryk" to zrozumiał i bardzo się tym cieroześmiał sii:. -.
łem materiał, to się

-

szył.

-

A znasz pan

historię

pytał.

z

uubienicą1

-

za-

OczywiAcie, te znałem. Ale to na n!c się zdało, że kiwnąłem potakująco głową. I tak mi ją
opowiedział.
Licho wie kiedy to się wydarzyJo i czy w
ogóle się wydarzyło. Legenda w każdym razie
głosi, że w Lutomiersku złapano groźnego zbója, którego sąd skazał na śmierć przez powieszenie. Aliści Lutomiersk nie miał szubienicy
i nikt nie kwapił się do jej zbudowania. Więc
ktoś zmyślny wpadł na pomysł, aby wypoży
czyć szubienicę w pobliskim Kazimierzu. On!
aJuirat szubienicę mieli. Ale mieszkańcy Ka·
zimierza, bardzo źle nastawieni do mieszkań
eów Lutomierska, mieli odpowiedzieć odmownie, uzasadniając odmowę tym, że szubienicę
to oni mają dla własnych bandytów, a nie cudzych.
- Rozumiesz pan - §miał sł~ „Hendryk" dla swoich, a nie dla cudzych i nie dali.
Później
przyniósł

przyszedł kiedyś do „Odgłosów" t
wspomnienia o początkach Polski Ludowej, a miał co wspominać. Dużo wiedział,
dużo widział, dużo przeżył. Drukowaliśmy
te
wspomnienia, ale to są tylko fragmenty tego,
co wiedział, przeżył i mógł opisać.
Zmarł w kwietniu 1980 roku.

7.

Henryk Rudnicki znał wielu ludzi, wielu ludzi jego znało. Sądzę, te warto byłoby zgromadzi~ wspomnienia
o nim.
W środowisku
dziennikarskim było wiele barwnych, interesujących postaci. Niektórzy już odeszli, odchodzą
oowoll i ci, którzy ich znali, wiele o nich wiedzą. Warto iatroszczyć sie, aby utrwalić
tę
wiedzP. Z;iczniimy może od wsoomnień o Henryku Rudnickim - „Hendryku".

, ·29 BM., w Teatrze 7;1!5, odbyb...sie nrzerłsta
wi.enie kabaretu sntvrvczne~o ..Krvzys".
Autorami orzedstawienia sa: Marcin Wolski
I Andrze.f Zaorski. W orol!ramie nrlział wzięli
aktorzy Teatru im. S .Tararza· Aliria.
Krawczykówna. Ewa Mirowska Mahrn„uta
Ro~acka-Wi"niewska. Anił'!"7ef He„i!„„ <i:t~ni<1ln•v
.Taroszvńskł. Marek Kf)łaczknwiikł I "Ibn.sław
Kwaśniak. Grał zespół muzyczny Jan•tsza
Szumiały.

PO dwuletniej orzerwie redakria „Żvrla
Literackie!!o" wzn0wih orzvznawanie
dorocmwch nagród. W tvm roku orzyznan"
je także PO raz nierwszv za wybitna krvtvkę
artystyczną o wvróżniaiacvrh się walorach
literackich. W biefacvm rnku nal!rodv te
· otrzymali: Alekl'lander Jackiewi~7 za k•b7.kę
,.Mo.ia filmoteka" oraz J,eszek R·„~a.iskl za
ksłażkę .. Nastęoni" i .. Pokolenie 'Beatlesow";
w dzier'łzinie p11hlicystyki ·i retYl'"tażu: Jan
Ptasiński za ..'Pierwszy z tnec-h zwrntfiw
rzvli rzecz o Właovsławie Gnmułre": Wiesław
Górnirki za tom ~7.klr6w nuhlic-vstvrvivrh
z lat 191i!l-1980 .. Rzerzv minione" : Andrzej
Mularczyk za zbińr s?:kirów re..,,.,rta7nwvch
„Czyim ja żVclem zvłem" orai l<:w:i ?,wsiany za
tom reportaży „Linia pod naoięc-iem .

PRzyzN ANO nagrody fm. Jędrzeja
Cierniaka za oodeimowanie i re;illzovnmie
iniciatyw społecmn-kt•1 t uralnvch w
śror:1owi~k1l wleMdm . T.:ouroMaml k„nlrnrsu
7.nstal!· Tadel1!;7 Gńntv. <i:f. :tt'li~hw K .... thuc;z.
M"l'ia Korsak, Stanisław Szymc7:yk i Władysław
Wieteska.

W DNIACH od 18 do 2!'i listonada odb~-wać
bedil I Tarci Sztuki Kra iów
Socjalistvrznvc-h. Or11::ini1"lri::1 t.ar{!ÓW zaimle
się z unoważnieni:> Ministerstw::i 'Knlh1rv I ~?:t•ikl
Przedsiębiorstwo Państ wowe .,Sztuka Polska".

się

W DNTACH 21-2!'i lutertn we Wr orławiu
trwać będzie XIV Fe~ ti w al Pnl~kle i Muzvkł
Ws'Jółr1esnei . W v ~ h ..,i <> t ::i r " „n :>ni ..,nls~v
artv~ci.

fak· K A. K ulka T .

~rn1 i rl 7 j.t,~ki,

J. Rane . .T. G;irl11lanka oraz gość z Z'>RR, znany

skrzypek G. Zisin.
NA okres remontu swe; stałej siedziby przy
ul. Konernika „Teatr Pinokio" korzysta z
~ościnv Domu Kulturv ZPB im . .T.
MarrhlpwskiP<!n ..,rzv •li O!!.n rlnwel 18,
daiar w sali wirl„wisknwei DK otwarte
przedstawienia dla publiczności.

LUCJUSZ· WtODKOWSKI ·
Mie;sce pracy „Hendryka" odtworzone

ttlJ

wystawie w Muzeum Historii
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Miasta Łodzi.
.Foto: f;irzegou Gclanctals

•
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rw ASZKłEWfCZ

JA ROSŁA W

Zcyklu „Mapa pogody"
1.
Mari mossi t.c> znaczy morza poruszone
Nie patr1 na tamtą na półinooną atronę
Przyjdziesz jeszcze w czu ciemny na
wmąwszy

I

żelazny

mni• za rek• apojrz:yn na

balkon

płomienie

którymi dymi w nocy Etna biała
przyjdziesz biała jak Etna I żmna jak• .łndegi
popatrzeć

· Jtazem 1ię 1pojrzy na noc jak na wlecznośd
na mor;r;e pod st.opami jak na wir Istnienia
l westchnie się zapr.chem arobu l mimozy
wieczności I krążr.nia piazd l moich wierszy
Przyjdziies1 w nocy na balkon l apojrzymy
•
razem
razem 1~uchać będziemy IW'iazd 1 piór szelestu
którymi sześcioskrzydły serafial 1zeleścl
kopułą

gwiazdami wybitych bezdeni
mnie t.o Ja mówi•
I on mówi w. mni•

pod

Słuchaj

"'

lpołrM wielkich nazwisk a.nfielskiej dramaturgii, tak licznych w epoce eltbletańsk.tej I
latach bezpo~rednio nast~pują
cych, ani Middleton. an.i tym
bitrdz!ej Rowley nie są, nawet
ze słyszenia, znani polskiemu
widzowi. Wiedzą u nas o ir.h i.stnienlu historycy literatury C'ZY
teatrolodzy. Mote jednak powyższe zdania należałoby teraz wyrazić w czasie przeszłym,
najnowsza bowiem premiera w
Teatrze Pows:zechnym, czy:ii
wyłom w dotychczasowej sytuacji l zapoznaje nas z dzir-łem
eutorskiej spółki - Thomasa
Middletona l Williama Rowley'a
„Zwodnica".
To zresztit głównie Middleton
nawiązywał
owocną
autorskq
w.~półpracę z Innymi dramaturg:unł, jak na przykład Thomasem Dekkerem („Cnotliwa ladacznica"), a ten rodzaj twórczej
kroperacjl był w poszekspirowskiej Anglf! w modzie. żró
dłem
literackim „Zwodnicy"
jest dydaktyczna opowieść Johna
Reynoldsa pt. „Triumf zemsty
bożej nad krzyczącym i ohydnym grzechem umy3lnegJ. z
premedytacją dokonanego morderstwa".
Pragnąłbym

przy

tym poin-

te płękna Beatrice ma format
psychologiczny i moralny lady
Mackbeth, Nasza bowiem bohaterka, mając na względzie wyłącznie zaspokojenie
własnych
pragnień, posługuje się tchórzliwie mordercą, któremu ponadto
nie zamierza dotrzymać słowa.
Tamta natomiast pcha męża do
zbrodniczego czynu dla niego
samego przede wszystkim i łą·
czy swój los z jego losem przez
wspólną
odpowiedzialno§ć
za
czyn. Brak gotowości Beatrice
do poniesienia osobi5tego ryzyka i chęć całkowitego zatajenia
prawdy przed ukochanym, a ;eszcze posłużenie się dwork:J w
noc poślubną,
przemawia za
tym, iż osobowość bohaterki bliska jest temu, co W!lpółcześni
r1am Angliiey określają term•nem
moral lnsanity
wrodzony
brak poczucia moralnego. Jest
to zarazem różnica formatu autcrskiego pomiędzy Szekspirem
a Middletonem. Niemniej jednak
Beatrice stanowi postać interesującą,
dostarczającą aktorce
dużych możliwokł w rozwijaniu
tego splotu namiętnych uczuć
z odruchami bezwzglę'.lnego, pozbawionego skrupułów okrucień
stwa, co też w znacz:ie; mierze
udało się EWIE SONNENBURG.

propozycją, omalte PG
ftrmd..
bergowsku nowo~zesną, jest umotywowana usposoblt"niem Aeatrice, jej metamorfoza uczucfowa w stosunku do znienawidzonego początkowo De Floresa.

Jeśli wymieniłem,. na początku
akurat te postaci ł te role, a
nle inne, to dlatego, te jak ml
&ię wydaje, przez ich sceniczną

realizacj~

uw.idar::zniała się
najlepiej koncepcja reżysera,
który jak gdyby próbował znaleźć spójną konwencję dla pogodzenia dość odmiennych ży
wiołów ! jednej strony tra·

gicznego, nasyconego namietnokiam.i, z drugiej farsowo-bła
zeńskiego. Oba one zresztą splataja się w sytuacjach które dziś
uznalibyśmv za życiowo nieprawdopodobne. Otóż wydaje mi
się . że owym spoiwem miała
być stylizacja gry akt11rskiej na
!nosób pantomimiczny, oparty
na wyrazistym przerysow,iniu
póz i !:{estów. postaw i ruchów.
co swoje zwieńczenie znalazło
w finałowym,
żałobnym pochodzie tych. co przeżyli trngedię. Na przykładzie tej ~ceny
było akurat widać. że zamysł
ten nie ze wszystkim sprawdzał się w wykonaniu i kto
wie. czy nie przydalaby się tu

Pośrodku ~ka
llał•

wysoka fontanna
W'ierz pozomej pogodzie regionu

pe>dskómie pł~• krew 1 atygnle w tyłach
ite ma owoców tu nie ma iłów pięknych

"8not7 tak!e

SU-

wi&nuszkll kwiatów oparzoM W°Odtł
kamienieją nadgrobn.ie w atare monumenty

woda lllmna ctału twojemu będ7Jle zimno
podmemie nie za.chowa rói and narcyzów

aospaca

lłyszyu

W cieniu Szekspira

„

cę

Wyinurzy •ił

Ja.n pa.robek

Ktoś._

kto

przeczytał powyższy

napis,

przekreslił

umieszczając poniżej wiersz następującej treśdl
Gdyś go darzył tym n1Jgrobkiem,
On już
był twym parobkiem,
Więc
byłd jego panem,

"i•"i•
go w .„

Całujże

Amt?n.

Ten, skądinąd interesujący wiersz wynotowałem
s krakowskiego „Bociana" (1912 n1.' 3), n· e w·,edząc,
te ukazał się w tym samym pi:'.mie l'.'. \at wcześ
niej (1900 nr 20),

KOTEK O DUSZY
CHRZESCIJ'AASKIEJ

błeU

jwiątyti dźwl&ajfł

I szmaty vera Ikon płonących jak
Dr;,;ew dżwiaającycb boskich ócz

aztandary

żary
ciężary

Ach nie ufaj pogodom. Zawsze najpewniejsze
Ze wszystkich szczęść i wielkich i małych ·
najmniejsa
T.
•.•stronami deszcz, stronami pogoda.N
(ze atareao kal,endarza)
Stronami deszcze stronami pogoda
stronami czarno stronami zielono
stronami stepy a stronami woda
może różowo może purpurowo.
Stronami choro a stronami zdrowo
stronami śmiesznie do łez czasem śmiesznie
czasami pod nogam.t a czasem nad &łową
czasem na Marszałkowskiej a czasem na
Lesznie.
Czasami w twoim ręku czasem w moim słowie
c.tasami na Stawisku czasem na Sycylii
czasem na ciemnej &tronie lub w jasnej połowie
czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo
nie zmyli
9.

Pogoda lasu niechaj będzie z tobia
przedarty przez dwa liście dębu, ptaszek Zygfryda. co opowiadał o śpiącej dziewczynie, szmer gałęzi, szmer lasu t.is~ I Wagnera, lasu szydłowieckiego, gdzie zabito Adzia,
dębu, co wisi u nas nad fortepianem, pogoda
lasu
pogoda pogoda
promień

Pogoda wody niecha.f będzie z t.obil
wody stawu i wody jeziora. które tak lubisz,
strumyka spod Kosztstet ł strumyka spod Czarnego Stawu. gładka powierzchnia zatoki Palermo i słaby przybój pod Sopotamł, pogoda wody
pogoda pogoda
Pogoda burzy niechaj będzie s t.obą
pogoda sinej chmury I zielonych żarnic. ż~gll
zerwanych. pogoda Mirandy. pogoda nawałnicy.
jeziora Genezareth niech cię uciszy
pogoda pogoda
Pogoda nieba niechaj. będzie z tobl\
przepaski Oriona, blasku Pleiad. śpiewu
ła
będzia lecącego w ~órze. obsz~ru ~alaktyk~, objętości mgławicy, antymatem, pogoda rue<>ścl
pogoda pogoda
Pogoda czasu niechaj będzie z tobą
twego czasu i czasu gwiezdnych zegarów, 'f.)0goda klepsydrv, którą odwraca sędzia ·Joanny,
przestrzeń od nas do nas ·z.aćm!enle do zać
mienia. czasu skurc10'1e20 w sprężynie I czasu
zebranego w gasnącym słońcu
pogoda pogoda
Pogoda domu niechaj będzie z tobą
jc:.snegc1 pokoiu. nakrvtego st.ołu, białego sera.
m!eł{a. kawv. ,wiśni.
drobnvC'h
pnecimiotów,
którvch pochodzenie my tylko znamy, fotot'"afii. o którvch my tylko ooś wiemy, Irenka,
Tfldzi o. mini Wndzińska. twarze. które z misze"o biurka zeida do podreczników i iui na
zirn~sze. pogoda roślin poko,owvch, choinek
aloesów. pogoda naszych piesków.
pogoda pogoda
Pogód a ziemi. niechaj będzie -z t.obą.„

8

leży

Boł;tlcellt

Barwa pogód nie nteete raczej t,rlko wzmaga
Szały wichrów i żaili wzdętych nierozwaga
Uniesie cie do miejsca &cizi.a wiatr lodem
am.aga

ODGŁO$Y

Komu łaskawie szczodra natur" uż11cza
Z wdziękami Krasickiego moc Naruszewicza
Kto, jak Trembecki, język pod 8We stopy ;gina.,
Ma dowcip Węgierskiego, prz;13emność Kniaźnina.
Kogo z Karpińskim powab natury przenika
Z poprawą Felińskiego ma 6mia1ość Wężyka'
Kto, jak Kropińskł myśli I maluje tkliwie '
Kto .•krzydlami Koźmiana wzlatuje szczęśliwie,
Kto uczył sif trafności w Niemcewicza w:.orze
Ten. ;enijuszem wieków nazywać się może. '
Wiersz powstał między rokiem 1816 a 1820 I Ja,.
szowski. n~e _wiedział jeszcze, że właśnie w odlecł~m Wilnie inny młody człowiek przelewał na pa•

go,

głowy

a: Jaskrawoniebieskiej kiu>iell
Z kardynałem w mantl4 1n&linowe:t a:r
1 Helenfł w

Maszty jak anlazda

nieJSI twórcy, nie pozbawieni zreszt1t krytyczneJ
czytelniczej. Takim czytelnikiem
współczesnej mu literatury był Stanisław Jaszowskl
(1803-1842), którx w wierszu „Jeniusz" (Zabawki
rymotwórcze. Tomik I. Lwów 1826) trafnie podpatrzył charakterystyczne cechy twórczości dziesię
ciu poetów polskiego Oświecenia:
spostrzegawczości

Wystawiłem ku pamięci,
Niech go 1trzegq wszyscy lwłęcf!

CHrWOn' talna w erebme lody

kdecty koncha l la

Jak zostać cenialnym poetą. choćby na polslcł,,
p~r_t~kularny użytek, zastanawiali się raczej pom.

TutaJ

O łrulmal O banany1 - • .todlde Jetynyl
w:vanaine s wód jeJJiora które auro błysza:r

Nie hJdj

SYNTEZ.A GENIALNOSCI

Ja, pan Jego, ten nagrobek

wr6!7 dta reglonw
jej ciche ałowa w tych toptacll
naarobnych

ta tontainna to topór kt6r1 ilclna

LITERACKO OBYCZAJOWA

NAGROBEK

pogodę

ł która krew

MIESZANKA Jl1KMOWA

p1er szkolnych .~eksternów słynne niebawem „Bal•
lady i romanse , noszące wszelkie znamiona praw•
dziwego geniuszu.

me

ma tJu l'07JPlł.CI króluj•
tęskinota może •I• opieradT

Bigos h lt _j ki

fonn~wa~.

łt

angtelskl
tytuł
llztuki .,The Changeling" był
już tłumaczony 1ako „Przeb!e·
raniec", bo. jak wiadomo. ,,change" znaczy
m.ln. „przebierać
11te", nie zad „zwodzić". W sztuce, co prawda, dwork11 Dia!anta przebiera się za panią wyrę
~~µjąc ją w łożnicy w noc poślubnit. d%ięki czemu właśnie
rwodzt pana młodego. Ale 'l:WOdn.icą jest
jednak
Beatrice
więc może oba tytuły są jednako uzasadnione.„
Wypada tu przypomn·!eć, ł.e
nie tylko w owym czasie, I nie
tylko w Anglid dramaturi:owle
bezceremonialnie obchodzili się
z cudzymi pomysłami. przenosząc żywcem do swoich utworów cudze wątki fabularne, n1e
Istniało wlęc w dzis.lejszym rozumieniu pojęcie plagiatu. Na~
dzisiaj powinno chyba interesować. co orvginalnego wnosi do
literatury Middleton, główny
sprawca tej łztukl.
O jego utworach olsze się, te
w sobie wątki tragiczne z komediowymi. a nade
, wszystko charakteryzowały się
ost.rościa satvrvczne~o spoirzenia i:arówno na szlachtę. hk 3
na mieszczaństwo - na Ich karierowiczostwo.
pozerstwo,
chciwość. tak podobno zJJamienne dla tycia 6wczegnej, poelżbietańskiei Anglii. której dotyrhezasowvm swoborlnvin !'by•
czaiom poczynały zal(raźać purytańskie rządy Jakuba I {ca
skończy 'llę w połowie
XVII
stulecia c:'!łkowitym 'lakazem uprawiania •n.tuki teatralnej, jako :,gorszacej").
łączyły

Ale przecież, p.'.)wiedziałb)'
miejscem akcji „Zwodnicy"
jest Hiszpania. nie zaś Anl(lia
I wśród bohaterów Anglika nie
znajdzie się na lekarstwo. Co
więc oznacza ta hiszpańska c;ceneria? Biorar pod uwaRe ówc1esna wro!!ość społeczeńc;twit
ant?lelc;kiPl?n do Hiszp'l.nów. potel!owana przez prohi.:i?:pańska
polltvke Jakuba. wolno chvba
umać. że nie dla pozyskania
przychylności widzf! dla swoich
bohateró\V ubrał ich auto„ w
·hic;zpańskl kostium. le"z UC'7.Yni1
tak nlatf'l(O bv ich uiemne cerhv wvdał:v c;ie widzowi ie;zcze
bardziej odrażające (niezależnie
od teRO. jak się rzeczy maj1t
w powie§ciowym pierwowzorze).
ktoś

Sztuka osądza najsurowlei <bo
nie wzbudza współczucia dla
winowa i czyni) zbrodnie pol)eł
nione czy rarzei inspirowane
przez główna bohaterkę dla usunięcia przeszkód na drodze
do połączenia się z ukochanym.
Nic podzielam 1resztą 11oglądu,

Być może jednak najciekawszą postacią sceniczną I doskonale przez aktora rozegraną jest
diaboliczny D~ Flore~ mający

świadomość nikczem11ości popełnianych czynów, jak I zwią

zanego z tym ryzyka. gotów jednak do zlożenia krwawej ofiary u stóp ukochaMj •. W te.i
roli BRONISŁAW WROCŁAW
SKI z dużą ..konsekwencją ry30Wał główne cechy osobowości
bohatera, niezwykle umiejętni!!
przechodził od słów
sciszonej
namiętności
l cynicznych rachub do pełnych żaru miłosnych
tyrad. jak zwykle przy tym, imponująco sprawny
w działa
niach fizycznych. dzięki czemu
możliwa była tak karkołomna
(o symbolicznej wymowie) erotyczna wspinaczka w objęciu z
partnerką
po stromych schodach. Ale - jako iż eo za dużo. to niezdrowo - pewne znieoierpliwlenle, a wreszcie I wesołość
na widowni musiało
wzbudzić turlanie się kochanków z powrotem na dół i skóra
cierpła na myśl. że popróbuja
jeszcze raz pod górę.
interesu,ącą, choć
końca przeprowadzoną, propozycję roli Antonia
udającego matoła dał MACIE.T
KORWIN. trochę w stylu sen-

Bardzo tet
chyba nie do

tymentalnego Pierrota. zakochanego w powabnej i mocno chutliwej I.za.belli. któr~1 rolę z
temperamentem I mu'!ykalnym
śpiewem
wykonała
RENATA
FRIEMAN-KRYŃSKA.
Sporo
pola do popisu dostarczyły aktorom typowo komiczne. utrzymane w stylu błazenady role
zramolałego Alibiusa. męża Izabelli (TADEUSZ SABARA) I
jego pomocnika Lolia (AN·
DRZEJ FOGIEL). Podobnie jak
pokrewna Im postać Jaspcrina
C1\1ICHAŁ KRET) wyszli obaj z
tych zadań obronną ręką, choć
jest to rodzaj humoru, który
dziś mało kogo baw!, zwłaszcza
jeśli teksty dowcipów są na ogół płaskie I mało finezyjne w
porównaniu z szekspirowskimi,
choć przecież I tamte miały zapewne bawić także plebejską
publicmość.
Może

najciekawszą

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-18'}5), bratanek
głośnego poety pseudoklasyka Aloj~ego, na krotko
konsultacja
choreografic:moprzed wybuchem Powstania Styczniowego został po-pantomimiczna dla uzyskania
wołany na metropolitalną stolicę arcybiskupią w
większe; spójni stylistyczMj z
Warszawie. Zasadniczo przeciwny nastrojom rewoprodukcjami wielce zabawneJ
lucyjnym związał się i obozem „białych". usiłując
grupy pomyleńców. z której na- • doprowadzić do uzgody z caralem Zawieszony w
leżałoby wszystkich tu wymieczynnościach arcybiskupich, skazany został na wyni~.
gnanie do Jarosławia nad Wo!gą. gdzie spędził 20
lat życia. Po powrocie z deport.icji oshdł w Galicji
poświęciwszy się kont 'nuacji t•ozpoc1.~tych na zeWymieńmy jednak role, które
słaniu pamiętników. Na odpowiedzialność pamięt
snrawiały
chwilami wraż~n'e.
nikarza przytaczam z nieb fragment dotyczący sto:7e pochodzą z nieco inne~o.
sunków panujących w prawosławnej Rosji:
bardziej realistycznie trakt„wa„Pewna bogata a bezdzietna wdowa miała nienl'go przedstawienia, a więc
słychaną słabość do kotów. których liczpa zgraja
postaci normalne w każdym
ustawicznie ją otaczała, lecz wy3ątkową syrµpatią
darzyła ulubionego swego
Filusia, który ani na
ćalu ani zbrodnicze. ani pokrok jej nie odstępował. Otóż. ów faworyt zachomylone. Godnego niczym polrował I pomimo najczulszej pieczy samej pani i caski szlachcic Vermandera. ojca
łego fraucymeru, w boleści:.cb ducha wyzionął.
Beatrice zagrał JERZY KORNieutulona w swym żalu wdowa sądząc, iż pocieSZTYN. braci de Plracquo chy religijne ulgę jej przyninFą, wezwała ojca So!tarszego Tomasza i tragicznefronija, swego proboszcza i za;ii·oponowala mu, by
go Alonza grali: ANDRZEJ ŁA
nieodżałowanego jej Filusia z całą cerkiewną paGWA i ŁUKASZ PTJEWSKI.
radą, na cmentarzu pochował. I'op się zrazu opieZakochanym w Beatrice z
rał, tym się składając, że za takie zgoJ'.si:enie wła
dza duchowna pozbawi go nie tyiko parafii, ale
wz.ajemnością Alsemerem był i clulrakteru kapłańskiego. Gdy jednak staruszl'a
!'tale na nuc:le romar:tycznego
oświadczyła się z gotowością zapłacenia za pogrzeb
uniesienia - TADEUSZ PAF Adziesięciu tysięcy rubli, paroch nie· oparł się poDOWICZ, bardziej bohaterski
kusie I zabrał się niP.7Włoczni(:! do żałobnego obrzę
w śpiewie, nit w aktorskich
du. Trumienka już była gotowa wło7.ono więc do
dz;ałaniach (doskonale wypadł
niej Filusia i umie~ciwszy 1włoki na katafalku,
duet zakochanych na poczl'.}tku
mnóstwem świec otoczon:vm . sµiewaną pankhidę odJ aktu). Powiernicę Izabelli,
prawiono, naprz6cl w domu, a następnie w cerkwi,
gdzie nieboszczyka na noc zostawiono Nazajutrz
Dłałantę, której
przypadły w
przy udziale bractwa ko.ścielnego i licznego ludu,
zastępstwie pani słodkie mol·
z krzyżem i chorągwiami odniesiono procesionalteńskie służby, odegrała ze zronie do murowanego grobu, gdzie złożono nieboszzumiałym zapałem BARBARA
czyka na wieczny odpoczynek. Wieść o tym wySZCZESNIAK.
padku doszła do archijereja, kt6ry wezwał niezwłocznie winowajcę pr7ed swój trybunał I groźnie
go zapytał, czy to prawda, że kotu chrześcijański
Słowem. czy „Zwodr..lcą", czy
pogrzeb sprawił .
.. Przebierańcem" ochrze 1my ~ztu
- Prawda - odrzekł zagadnit::ly - ale czy pokę Thomasa Mddletnna I spół
wiedziano W~szej Przewielebnosci, że kot ten miał
ki, stwierdzić należy, iż rzecr
duszę chr7e~c1jańską?
warta była teatral11ei reali ~aeji,
- Jak to chrześciiańską? - z niedowierzaniem
o czym orzekonało nas nie1akfl
zapytał archijerej.
namacalnie przedstawienie Te- Przed ćmlercle kot ten uczynił testament, w
atru Powszechnego, na co zło
którym I Waszej Przewielebnoki lego>vał pięć tysięt"y rubli.
żyła się zarówno wvobraźnia
Mówiąc to, przebiegły paroch dobvł sporą paczkę
reżysera. jak i oszeżęd11a. ~uro
dwiestorublówek i wręczył j:ł swemu zwierzchniwa w wyrazie scenografia oraz
kowi. zmysłowa oryginalnie brzmią- A, testament! pobożne 1Pgaty! ... to co innego„.
ca muzyka.
·
A mnie powiedzł;ino, ze to był kot zwvczajny.
Wracaj do parafii, e gdyby cię błahoczynny turWróżę
więc
przedstawieniu
bował, to go do mnie przyślij".
duże wzięcie.

JAK MOŻNA KORZYST.At
Z KSIĄŻEK

JERZY KWIECIASKI
sprawą

jest jednak owa mistytikacin w
r.oc poślubną. która w sposób
śmiały I literacko chyba odkrywczy. podkrdl rolę wyobraźni.
jako i?łównego czynnika erolycznvch przeżyć. Co prawda Stary
Testament. czytywany w prote!!Łancklef iUt wówczas Anglii,
zawiera Jakby pierwowzór tej
sceny w postaOl nocy ooślubnej
spędzonej przez biblijnego Jakuba nie z ukochaną. piękną
Rachelą, lecz z podstawioną na
jej miejsce szpetna siostrą Leą,
ku najwyższemu zadowoleniu
nie~wladomego oblubieńca. Inną

li
Thomas Middleton l William
Rowley „Zwodnica" orzekłsd i
adaptacja Krystyna Berwi11ska.
Reżyseria Daniel Bargielow·
ski. scenografia
Bal'bara
Jankowska I Grzegorz Moryciń
skł, muzyka Bogdan Pawło
wski, Prapremiera polska w Teatrze Powszerhnym w Łodzi w
dniu 4.11.1984 f!

„w M„. niedawno odbywał się zab'łwny proces:
tona oskarżyła swego męża. że o mało nie zabił
ja rzuciwszy ie.I na głuwe twardo oprawne dzieło
Hufelanda „Sztuka P"zedłm·anla życia ludzkiego"
(Warszawa 1800 ?ROI I; maż bronił się tvm. że żona
jego poprzednio uder1vł11 go książką „Eliza, czylł
Wzór kobiet" <Warszewa 1802). Sędzia oolecił mał
żonkom, aby ra7em pr?eczytall dz!Pło Adolfa von
Knigge •.Sposób ~tczę<llwego ociżvcia mięclzv mężem I żona" (Pr7pmv<I lll171"
·
Dowcipny ten tek~t. „aczerpniętv z „Humo1·vsty
Warszawskiego" (1840 nr 861, pochod1.11cy z jakiegos
nieznanego obcego pierwowzoru. uzupełniłem dokładnym adresem bihliogrefir:mym polskit"h orzekład6w. noda~ warto ;.p tner-i torn 'Eli7.V" 7awierał dodatek „O obchodzeniu się kobiet z l"1ężczyz
nami".
Opracował:

ANDRZEJ KEMP.A

•
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Uanenła

I

rudycyjnym

zwłeneala

.Lucjan Rydel
Czy gdyby Lucjan Rydel nie
zaprosił na 1woje wesele Stanisława Wyspiańskiego, o!tałby
lię w literaturze? Na pewnl

tak, ale chyba zainteresowanie
Ut postacią ograniczyłoby 1i41
do grona specjalistów, ! w oaóle - RYdel odarty
dy "Wesela" zająłby

leaen·
miejsce

1

drugorzędnych pł8arzJ
swojef 9J>O~i.
Takie opinie formułuje ~

•~ród

dr a·
maturg, zapomniany poeta, nie·
doceniony krytyk ł poprawny
popularyzator kulturalnej wiedzy". Z tyzm poglądami pole·
mizuje Lesław Tatarowski, który dla Bibliotek:t Narodowej
„Ossolineum" opracował najnowszy „Wybór dramatów" Lucjana. Rydla.
Tatarowzki ma swoje racje,
które wykłada w oblzem.:vm.
współcześnie: „drugorzędny

„

Fascynacje starszych braci
Jrledawno, podczas mojej c:O<hiennej,

&oJ:

nieskutecznej 'pogoni

księgarniach zwróciłem ·u wagq na „w
skali wyobratni" Zbigniewa Bieńkowskiego. J~t to pokaźny
tom szkiców krytycznych o literaturze światowej, wydany w serii

1a dobrymi książkami

w

;.marmurkowej" Czytelnika. Bieńkowski, poeta, tłumacz I krytyk
starszego pokolenia zebrał w nim swoje eseje, publikowane na
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat w „Twórczości". Jednak nie
o książce Bieńkowskiego chciałbym mówić w tym felietonie. Raczej na marginesie książki, o jej zawartości. JUŻ w księgarni
mnt. tknęło, kiedy zacząłem czytać spis treści. Czegóź tam nie
ma: Saint-Exupery, Kafka, „Ulisses", powieść amerykańs~. Hemtngw.ay, Faulkner, egzystencjalizm, Sartre, Camus, „nowa powieść" francuska, wreszcie „Pod wulkanem". Toż to istny katal~ mód literackich sprzed ćwierćwiecza. I neczywHcie. Taka
jest ta książka. Szkice Bieńkewskiego majll w większości war~ć historyczną. Inaczej dziś się pisze o Sartrze czy Helningwa·
7u. Niemniej „ W skali wyobrałnł" ma walor literlickiego gabine·
tu figur woskowych czy albumu rodzinnego. A może cmentarnej
aI:et zasłułon:rch? „Oto leżą nasi drodzy zmarli, pochowani przed
1 czasów
niespełna dwud~esw laty. Nagrobki są oryginalne,
ltieclyśmy jeszcze o nich pamięt..ali". Ale do albumu rodzinnego,
do albumu minionych mód literackich przyjemnie czasami zajrzeć. Wart.o za:majomić się z fascynacjami starszych braci. Warto
przypomnieć, jak to przed ćwierć wiekiem młody człowiek w
czarnym awetrze referował dziewczynie uczesanej w koński ogon,
w kawiarni przy kawie ,.Drogi wolności" Sartre'a czy „Ulissesa"
Joyce'a. Warto z łezką w oku wyobrazić sobie te czasy. Zwłasz·
eza dzisiaj, gdy czarna kawa nadziej bywa katalizatorem proce·
aów myślowych, czę§ciej •lłdowych.
Pneł<>m patdziermkow:r był łukawn, dla Jrultlll'J' nłt przełom

Wlltęp:ł9.

!tle god2!1

lłię z opinią, fle „ Wesele" I boyowska „Plotka o Weselu" z a·
bi ł y Rydla-pisana, zaśmieszy
ły go„. I zapewne te or e ty c zlll i e słuszno~ć jest po •tronie
Tatarowskiego. A mimo to są·
dzę, te bez owego „Wesela", bez
„Plotki o „Weselu" hasło .,Lu·
cjan Rydel" brzmiałoby o wiele
bardziej pll8to, gdyby tef legendy nie było, eh~ 10 trochę o'
§miesusła.
I dlatego uwatam, te plotka
o „Weselu" pracowała bardziej
na r.zecz Rydla, nit na jego niekorzyść. OczywUc!e ta plotka
kształtowała literacki\ oplinlfl w
określonym kierunku. ale przy·
najmniej o ł y w I a ł a aamą postać pisarza, bez której (ptot•
ki, oczywHcie) pozostałby R:rMI

Karel Reisz - na podstawie
Johna Fowlesa - krę
r.: ' film, a na planie. po obu
stronach kamery, rozgrywa się
podwójny romans - tak najlapidarniej można przedstawić
obrazu „Kochanica
koncepcję
Francuz.a". Aktorzy, odtwarzają
cy ~łówne role nary k'lchanków
w kręconym właśnie filmie .,z
epoki", nawlązu}ą związek miłosny...
Chwyt użyty przez scenarzyrównoległe prowadzen:e
stę <lwu wątków: „współczesn"!~o"
i „scenariuszowe~o" - jest nienowy. Jego artystyczny rodowód
wvwodzi się zapewne z literatury, ze „zwierciadlanych " nowel „Dekameronu" czy „Opowieści konterberyj~kich".
mistrzowie . dramatu
Także
przez cale wieki sięgali po efekt

,,teatru w tP.atrze". I w obrazach filmowych niejednokrotnie

dopowiada, a jednocześnie stanowi jego antypodę: w scena·
rlus:zu ,,!ilmu w filmle" były
dwa zakończenia: tzw. „szczę
śliwe" 1 „nieszczęśliwe"; twórcy filmu do ostatniego uję:-ia
..nie mogą się zdecydować", które z nich wybrać. I do ostatnie1
„filmu w
występował motyw
c3wili nie wiadomo. jakie rozfilmie": bohaterami są aktorzy,
wiązanie przyniesie ,,prywatny"
a ich życie prywatne komplikoromans aktorów. A będzie ono
wane jest perypetiami. zwiazaL"lne niż to filmowe ...
r;ymi z udziałem w filmie. D:iNa plakatach anoruujących
o
rozważań
je to pretekst do
.,Kochanicę Francuza" rrzyciąga
· o;ztuce. o pracy aktora, a także
uwagę kinomana przede wszydo zaglądnięcia za - zawsze
stkim nazwisko Meryl Streep,
oełne intrygujących 'A'idza taos.tatnio mocno lansowanej na
jemnic - kulisy filmu. W tt-j
Zachodzie aktorki, zblerają:;ej
konwencji. choć na przeciwnych
laury na główną rolę w filmie
biegunach, utrzymany jest np.
.,Sophie's Choice", a informacje
.. Początek" Panfiłowa czv oglą
o tych wydarzeniach docierały
Konfrontadana na jesiennych
de nas poprzez prasowe rubryk·i
rjach komedia Polla(:ka „Toot.,Polonica zagraniczne". bo wła
sie".
faie temat tego filmu oparty
W przeciwieństwie do ty.:h
był na motywach zawiłych, poldwuwątkowych obrazów. ~dzie
skich 1os6w w zamętach historii.
nacisk położony jest na współ
Jaka jest Meryl Stree<p?
czesną warstwę narraryjną. w
- Wysoka, oO!ltawna, rudo.. Kochanicy Francuza" ważniej
włosa (przynajmniej w tym filsz:v. bardziej eksponnwany i
o regularnych< nieco sumie).
filmie".
w
film
..
rozwinięty jest
rysach twarzy. Ma w
rowych
.
wątdo
Pełni on rolę komentarza
podwójną rolę: współczefilmie
ku wspólczesnego, uzupełnia ii;o.

Nad poziomem morza
Przyszła

-

nieoczekiwanie.

Lubisz

Zapytała:

poezję?

- No.„ właściwie - bąknąłem, bo nie wiem, czy lubię poezję.
Czasami coś mnie bierze, gdy CZY'tam wiersze, czasami - nudzi.
Nie znam się na poezji.
powiedziała i położyła na &tole niewielki\, biał4
- Masz Poczytaj, może ci się spodoba.
· ksiąiźeeZkę. Wypiła herbatę i poszła. Zostałem sam Biała książeczka leprzełała na stole. Wziąłem ją do ręki. „Czwarte dziecko" otwoo.-zyłem
czytafom. Autor: AndTzej Raczyński. Nie znam!
książeczkę na stronie 62.
„zwiedzajcie Polskę
to kraj folkloru"

Ten rozdzialik wierszy nazywał się „Racje
oborowego 'Krawczyka". N i ezłe to racje! Ale oto autor de·d ykuje
Odwróciłem stronę.

coś „stanislawowi i janowi krzysztofowi adamkiewiczom tę pętlę
skpńczoną do końca". Wszystko oczywiście małymi Utexami. I

u,twó.r dedykowany:
wlaściwie

kanapa

Dobre' Mam przyjaciela. Mówimy na ni.ego „Nied:twie'dź". To
zupełnie jakby dla niego. Pasuje. Zaczęło ml się to podobać.
skomle·n ie bytu
żadne
Żadne tam płacze nad dolą ludzką
8krzywd.zon.ego przez naturę, ludzi i cały wszechświat. Nic z
tych rzeczy Sam konkret. Hasła nawet. Na przykład „Kapital"
muszą
1'0ZWijać się wra% z dziećmt
Wspaniałe!
Odwróciłem stronę.

1'0dzice

romkcnvi chojnackiemu .
popilnuj kieliszka na okrqglej tac11
~~ialin€!. Włamie Gieneik Gnacz pnestał ~-

Kupil goibie
ks 1 azk~ Ju:l!ana Aleksandrowicz a i :treny Gumowskiej ,,Kuchnia
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snej aktorki Anny ! Sary, „ko·
chanky Francuza", czy raczej
„francuskiego porucznika",
okazuje się nie
co w sumie
znaczenia, bo tytułowy
mieć
Francuz, porucznik Varguennes,
w filmie nie pojawia się ani
razu.„
Meryl Streep z dużą łatwo
kią przeistacza się z jednej postaci w drugą. Z dużym kunsztem kreśli skomplikowany rysunek psychologiczny Sary, która ma osobowość inną niż Anna - ale jest jej uzupelnie•
niem, rozwinięciem. To, czego
nie powie Anna, zrobi Sara.
Siła charakteru, jak!! skrywa
Sara. emanuje z Anny. Wspólny jest fm „eskapizm", niechęć
mówienia wprost, uprzedzenia
"1Woich zamiarów. Sara ma osobowość mitomańską, schizofreniczną. Nie waha się prowadzić
tajemniczej gry, nawet jeśll z
tego powodu narda się na ostracyzm. Sama kreuje swój obraz - „Tragedia" - I realizuje te kreację konsekwentnie.
Opracowuje swoją rolę jak pro·
.l'esjonalistka - robi - dosło
wnie -- szkice do własnego

magnezu w o,rganizmie poW)"padanie włooów, niemoi!objawy, a nade wszystko
bardzo nieprzyjemne kace na ckugi dzień po birbantce. Kace
miał okropne, inne objawy teł, więc podjął męską decyziję, czym
nas .wszystkich wprawił w niebotyczne zdumieinie. Jemu moglibyśmy zadedykować ten wiersz. PopHnowałby kiE'lisz.ka i na
kwadratowej tac1 i bez tacy również. Jak na razie boi się pić.
·
I bardzo dobrze!
Znów odwracam k.arflk4:.
W yżs%a uż11tec%nO§c!
ł medycyna" i przeczytał, Jie bra'k
beaienno~. zawroty głowy,
liwość koncentracj.i i inne p-rzyGcre

wod't!Je

otwórz ok.no
wypadniem11 fl'l'U• nie

Nie, tego nie radrz.iłbym robi~. Ale to poezj.a. A poecie wiele
WO•l no. On inaczej widzi i odC?illwa świat. Inne głosi prawdy.
Ale kiedy Olgierdowi Smoleńskiemu dedykuje taki oto wiersz,
zu.pełnie sic z nim zgadeam:
pacjent
któremu w1zczepi011.0 dwa serca
czuje się lepiej od lekar%a

I w walce o ochronę przyrody też się
aprawiedliwością jest czyste powietrze
Albo ileż prawdy jest zawa·rte w tej
;e§Zi jeste§ kobietą

zga•dzam:
propozycji:

porozmawiajmy o brzydkich ezasownikach

wykorzystać w rozmowie i parn.ienka ani się sporozmawiiamy wier-s•m. Niektórzy wprawdzie woh'ł
od rozmowy d'Zdałal!lie, ale człowiek kultura1ny nim pójdzie z
Poezja
panienką do łói'ka powinierri tooch~ pokonweTsować.
Aindrzeja Raczyliskiego się do te·go nadaje. Można na przykład
.r7JUcić taką oto prawdę: ·
peńka wi~ksza od owocu
Ale spo&trzeżenle

Moma to

strzeźe,

ja dl
pil i spal

którym nikt nic nie wie.
Dla póine~o wnuka pielcleltty
Stach Przybyszewski mógłby nie
umarłych zunapisać swoich dramatów, ale jego
pełnie, legenda Istnieje I nie zmienią
jej najmądrzejsze nawet oceny
i konstatacje historyków Hteratury.
'I'o właśnie dziękA plotce J legendzie Lucjan Rydel funkcjonował przez prawie pół wieku
w Mteraturze. PrzecitlŻ w okresle powojennym nie ukazał
11ię drukiem taden jego dramat.
Tatarowskiego jest
Wydanie
pierwszym wyborem tekstów
dramatycznych Rydla ·od czasu
przygotowanych przez autora i
wydanych w roku 1902 „Utwo-

l!!erpniowy. Polska zachłysnęła się kulturą Zachodu. Chocłd biedni!! na 11tole, znalazły się pieniądze na zakup książek, filmów,
sztuk teatralnych. Ale z drugiej 1;trony było z czego wybierać.
Polska była odcięta od wpływów kulturalnych Zachodu przez
ponad 15 lat. Przez ten czas wiele zdążyło się uzbierać. Z opó:tl!lieniem 1 w pośpiechu trzeba było przeżywać w sztuce całe epoki.
Tymczasem w latach siedemdziesiątych, g-0rzej czy lepiej, jakiś
tam kontakt 1 kulturą Za.chodu utrzymywaliśmy. Był to okres
łukawy zwłaszcza dla zachodnich filmów. Teraz te filmy możemy policzyć na palcach. Dlatego tak trudno z dzlesiejszej pers·
pektywy wyobrazić sobie ożywienie kulturalne w 1956 roku. Mi·
mo wszystko spróbujmy• .
Po pierwsze „UHsses". To tkandalizujące w owym czasie dzieło
awangardy mocno dz~iaj omn.alo. Raz okrzyczane arcydziełem
nie mogło ujść swojemu losowi. Wygnano je do kompanii ,,Baskiej komedii" i „Wojny I pokoju" na półkę tzw. nudnych arcydzieł.
Owszem, „Ulissesa" wypada mieć, ale nie ma potrzeby go czytać. Stał się ozdobił półek I jednocześnie lokatą kapiitału w antykwariacie kosztuje 1200 :zł.
Powieść amerykańska ostała •ię w naszej łwiadomośd. Ale ostała się tylko w osobach Faulknera, Caldwella, Steinbecka, Natomiast przepadli ówcześni najwięksi: Hemingway, Dos Passos.
W przypadku Dos Passosa nie ma czego żałować. Oka.ział się po
prostu staro6wiecki. Nie wytrzymał próby czasu. Odstawiono go
na półkę zapomnianych eksperymentów formalnych, razem :r. futurystami. Co innego 1 Hemingwayem. Tego autentycznie szkoda.
Co prawda wyrok na niego został wydany nie przez czytającą
publiczność, a przez giełdę literacką. Paradoksalne: Hemingway
został ukarany nie za swoje ksiątkl, ale za sposób życia. Nawet
nie tyle za sposób życia, ile za legendę, którą wokół siebie roztaczał. Legen~ mocnego mężczyzny, boksera, myśliwego i żołnie
rza. Paradoksalne - gdyż właśnie ta legenda pomogła mu zyskać
tak ogromną populamość.
Przeminęła
Ale skończył 11ię czae typ6w hemingwayowsk ich.
moda, w myśl której Andrzej Brycht trenował boks i chwalił się
waleniem po mordzle pijaków. Literatura obrodziła pokoleniem
długowłosym, zgarbionym i krótkowzrocznym . Ci ogłosili Hemin-

Kochanica Francuza?
książki

Ił~
o
dziadziuś-modernista.

dla p&!aego wnuka jako
ezały

że

w pogodne dni

wszystkie ławki 1ttl <ruchl'iADyeh •kwerach
1ą okupowane
Spostrzeżenia tego autor' dokonał 14 sierpn.ia, roku nie podał.
Ale ponieważ wiersze zawarte w rozdzialiku „Wag<»i do raju"
po.wdały w latach 1977-1978, więc i tego spostrzeżenia dokonał

w sierpniu któregoś z tych lat. Widać szedł
f chciał przysiąść na &kwerku. ale ws·zystkie
wan• przez klnych. Samo ż7cie.

zmęczooy do domu
ławtki były okupo·

rów dramatycznych• . Jest łon·
tem pierwszy krytyczny, zweryfikowany naukowo 1 historycznie, wybór tekstów Rydla.
Za to Tatarowskiemu chwała.
Jeśli natomłast chodzlf o twórezogć poetycką autora „ZacZc•·
rowanego koła", to Tatarowski
wypowiada się raczej skromnie.
Przypomina postulat Stefani!
aby „spojrzeć
Skwarczyńskiej,
odważniej na sztukę literacką
modemizmu„. ". i myślę, że jP.st
to postulat lclerowany do redaktorów PIW-owskiej serii poe._,,w zapomn4anych, w której
się . wybory wierszy
znalazły
Słońskiego, Niemojewskiego czy
Obertyńskiej.
Jak sądzę, Lesław Tatarowskł

jest historykiem i edytorem na
tyle kompetentnym, aby taki

wybór wierszy mapomntanea)
Rydla opracować.
Na koniec refleksja zwykłe!ł'
czytelnika: bardzo dobrze sus
stało, że po kilkudziesięciu !atach wydano wreszcie wybór u.;
tworów dramatycznych LucJana
Rydla. Dobrze się stało równ ieź,
że wydano je w wysokim, jafć
na dzislejsze czasy, nakładzi~
30 tysięcy egzemplarzy. Nie
zmieni to jednak faktu, .ź~
twórczość Lucjana Rydla przr
pomina dziś piękną seces y jną
paterę, która kiedyś służyła do
podawania owoCów, a obecnie
wiesza się ją na ścianie, jak ła
dny, ale nieco bezużytecmy bibelot.

JERZV
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gwaya brutalnym, infantytnym I militarystą. Militarystą! Cóż w
takim razie powiedzeć o wychwalanym Steinbecku, który z poWietnamczyków ?
kładu helikopetera strzelał z karabinu do
Prawdziwego Hemingwaya można odnaleźć tylko czytając jego
powieści. Jak długo jeszcze ten neurotyk i w gruncie rzeczy dekadent b\'ldzie płacił za próbę dowart-0ściowania sw-0jej osobowoś
ci?
Czy egzystencjalizm był w Polsce modą literacką? Na tei,
temat można by dyskutować. Niewątpliwie miał !. wciąż jeszcze
ma poważny wpływ na r-0zwój literatury, ale poprzez postać Witolda Gombrowicza. Jest to wciąż wpływ potężny i . niezbędny dla
Natomiast egzystencjalizm, który
jej prawidłowego rozwoju.
przyszedł do nas z Francji? Pomimo pewnej masowo·ści odbioru.
a może właśnie z jej powodu, twórczość Sartre'a i Camusa zo.
stała przyjęta dosyć powierzchownie. Z perspektywy czasu wida~
że nie było to aż tak ważne, jak się w:rdawało dwadzieścia lali
temu.
W chwili gdy Bieńkowski pisał swoje szkice „nowa poWi~~
francuska była właśnie najświeższą literacką nowinką. I tym teł
pozostała w historii literatury: przebrzmiałą nowością. Droga, po
której kroczyli Robbe-Grillet, Butor, Sarraute okazała się ślepą
uliczką.

Z tych rozważań wynika, ie polska kultura jest odporna ftł
wszelkie wpływy z zewnątrz. Ujmijmy to w następujący sposóbe
mogą one wywołać fale na powierzchni, ale nie zmienią ble~
koryta. Główny nurt płynie głęboko pod powierzchnią i jest nie;.
wrażliwy na zmiany. Obce wpływy ograniczają się do roll modJi
jednego sezonu. Mody te nie pozostawiają śladu. Czy to dobrZf.
to spowodowane
czy źle? Dlaczego się tak dzieje? Czy jest
załatwienia
prężnością i siłą tej kultury? Czy tym, że ma do
teł
własne sprawy, ważniejsze od małpowania · innych? Czy
może przyczyną jest prowincjonalizm , zaściankowość i niezdol„
ność sprostania światowym trendom? Odpowiedzi na te pytania
zostawiam głębszym niż mój umysłom.

•

JA1NUSZ WOJDE CKI
1
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Bieńkowsld,

„W 1kall W1'0bratnf•, Csytelnlk 811..

ticrtretu. Nosi czarne sukttle
malownicze peleryny. {Z warsztatu Meryl Streep: gama wyszukanych póz I gestów).
Jeśli w XIX-wiecznej guwernantce czy pannie do towam.•stwa może być co§ z wampa,
kobiety fatalnej, z ,,Błękitne~o
Anioła", to cechy te wykorzydla swojej r()li Sara
~tała
Woodruff.
Młody przyrodnik o skłonno
kiach uczonego-badacz a skamielin, Charles Smithson (Jeremy Irons), tak jak żałosny prof~or Unrath. przekreśla dla kobiety całe swoje dotychczasowe życie, naraża się na skandal towarzyski i potępienie opinii.
Inicjatywę, ster wydarzeń w
obu warstwach narracyjnych
trzyma kobieta. Ona narzuca
bieg rzeczy, ona wywołuje l:liespodziewane perturbacje. '
Charles-Mike jest nieustannie
!askakiwany, zaciekawiany, nigdy niczego nie może być pewien. Obraz psycholo~iczny bo·
hatera zarówno jedne~o jak i
drugiego wątku jest prostc;zy,
mniej skomplikowany od obrazu

partnerki, teby nie powiedz!ec!
- jest nieskomplikowa ny. Ani
Charles. ani Mike, nie są równorzędnym·! graczami dla swokh partnerek. Zawsze sle sp6najmn~ei o jeden
.źnfają co
ruch. A jeśliby byli równor~
dnyml dla ~foh partnerami cała ·historia stałaby się jeszcze
ciekawsza.„
. Niewątpliwą zaletą filmu !I!\
zdjęcia plenerowe. Natomiast
jeśliby chcieć obejrzeć scen:
ki rodzajowe na temat ,na
czy ' z
filmowym"
planie
motii~
gwiazd"
życia
to
jeat
rozczarować,
się
jedynie szkic, umowność .....
wszak wątki nie są równowa•
żne. I dobrze, że można znaleźć
tematyczną dominantę, k-0rzystnie to wpływa na .strukturę
kompozycyjną obrazu.
I tak - nic nie zaćmi demona zmysłów w powabnym ciele
Sary Woodruff, panny bez posagu„.

EW A-KATARZY NA
NO'W AK

•

Kiedy hl.dziej dontonał innego &postrzeżenla którego ani nie
'
zatytułował, ani nikomu nie zadedykowaił:
nie ma nic bl.ędniejszego od granic
.
Albo:
1zc%ę§liw11 mężczyzna wychodzi kiedy chce
Albo:
zmieniam młe1zkanie którego nie ma
To n~jłaitwiejl Też bym tak mógł, ale mam mieszkanie. MotA
nie naJ'lepsz.e, ale zawsze. I nie mam ochoty go z ni.kim ~amie
!l'llć. To oczywiście moja sprawa. Nie jestem poetą. A Andrzej
Raczyń&ki pisze:
poe%ja
to najtrudlniejsza kropla w mo1'zu
Z~dzam gięl

Podoba ml &ię poezja Aind!rzeja Raczyńskiego. Wcale nie kipię.
Można w niej znaleźć wszystko. Siedzę sam teraz w domu i nie
niudlzę się. Czytam na 'Wy.rywki wiersze Andrzeja R. i jakbym s
nim rozmawiał, słuichał jego ra-d:
je§li chcesz być kimś w111żnym
naT11mJ pr%ed sobii kolo
wejdł w środek
Nie chcę być nikim waż.nym. A po.za tym nie mam kredy.
Czym narysuję koło? A gdybym miał k:redę to nie będę br\.!Jdzlł
podił.ogl. Stanowczo nie chcę być nikim ważnym!
Kim jes.t autor? Sziukam więc informacji. Jest. Urod'ziił i1ię w
1944 rokJU w KrakOIW'ie. Od 1972 roku mdestka na stałe we WroPocławiu. Debiutował w 1966 roku. Druk•ował w „Tygodniku
Literackim";
„Życiu
„Współczesności",
wszechnym".
.,Nowym Wyraizie". Ma na swoim koncie arkusz poetycki „Racje
oborowe(Jo Krawc%yka". Jest to więe jego debiut.
Zaglądam do „Racjt oborowego Krawc%yka". Oto 21 fragment
.
łyciorysu:
a to ie tuta.; tTochę ta'l\czę to normalne

Poezja a.tw!era
o.borowy. Tego jeszcze nie było.
przed nami nowe nieznane obszary.
Dzi~ł cl Ull'!lzu~o. że przyniosłaś mi tę małą, białą książeczkę.
Może wreszcie poh'.tbię poe.zję.
Tańczący
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Przepllł§m,-.
Dziwny był. ;Jaod początku
koś
podróży mnie soU Podobał.
bie

obserwo•
godzinę wszystkich
wał, każdego 1 osobna zagadnął, jakby sondopogawędzić. Wywał, 1 )dm warto tej nocy
'dawało się, że starszy pan z bródką o wyglą
będzie jego
dzie emerytowanego pr.o fesora,
dłuiszym interlokutorem, gdy weszli na temat

Przez pierwaz!\

koni. Ale specjalista od „Warsu" szybko zaZasypał go
pędził przeciwnika w kozi róg.
dosłownie lawiną szczegółów o je:fdźcach, stad„Profesor" w
ninach, Służewcu, totalizatorze.
porę się wycofał,· tłumacząc migreną i zagłębia
skandynawskiej"
jąc w „Szkice o llteraturze
Iwaszkiewicza. No i tak wypadło na mnie.
butelczyny l przecisnąwszy
Odstawiliśmy
obok chrapiących podbródków - wydostali się
na korytarz. Zaczęliśmy od moich „Carmenów".
Za oknem stał mrok, wagon dygotał na roz'azdach, przemknęły blade światła jakiejś mieAciny, a my wymienialiśmy stereotypowe teksty
przypadkowych znajomych z pocią~.
Z uznaniem przytoczyłem „koński" pojedynek sprzed godziny, dodając, że miałem okazję
poznać jednego z najlepszych naszych dżoke
'ów, Stanisława Sałagaja. Wspomniałem jego
się wycociężki wypadek, po którym musiał
fać 1 wyścigów, rePortaż, który wspólnymi siłami udało nam się upichcić. Ani się spostrzegłem, jak zacząłem opowiadać o innych swolch bohaterach, prezentujących nietypowe zawody, o życiowych oryginałach, zwariowanych
pasjonatach, maniakach, ludziach po prostu in.
nych.
Milczał wpatrując się w smugi papierosowefo dymu błądzące po }>rudnej szybie. Z wyOdruchowo
jakiś osobowy.
eiem przeleciał
koraliki
odskoczyliśmy do tyłu. · Zamigotały
oAwietlonych okien, przewaliło się kilka wa-·
eonów i ezerwOll\e lampy zniknęły w mroku
nocy.
- Co tu gadać, masz pan fart, panie dziennikars - uśmiechnął się szczerze czymł rozbawiony.
- Dlaczego?
- A co byś pan powiedział na faceta, który
w pociągu,
od sze§ciu lat każdą noc spędza
jego domem jest przedział w wagonie, a w
sumie przebył na żelaznych kołach Ponad mi·
lion kilometrów? „.
- N a pewno chciałbym z nim Porozmawiać.
- To masz go młodzieńcze przed sobą._
,_Pani???
- A co? Nie wyglądam na takiego wariata?
Ale chwileczkę, po
- Dlaczego wariata„.
kolei; po co, w jakim celu?
- Czekaj pan, jak mamy sobie Pogadać, to
pociągnijmy jeszcze łyk, a ja zacznę od począt
ku.„
złapałem
Skoczyłem jak ryś do przedziału,
profesor
oba „fule" łapczywie, aż zaczytany
z dezaprobatą. Zazerknął w moim kierunku
drzwi. „(}
trzasnąłem też chyba zbyt głośno
rany, żeby to była prawda!" - przeleciało ml
przez myśl. A globtroter zaczął jak na spowie.
dzi.
- Żeby pan nie myślał, że sobie żarty strosięgnął do kieszeni sportowej kurtki ję oto mój dowód i „migawka". Z pewnym niedowierzaniem zerknąłem w dokumenty: Romuald
Brandt, urodzony - 1 stycznia 1926 roku, w
Warszawie, tamże zameldowany. I bilet mi~
sięczny a §900 złotych uprawniający do przejazdu na wsz.ntkich krajowych szlakach kolejowych w II klasie.„
- Później się was wylegitymuje dokładnie,
Brandt - zażartowałem, bo mi się głupio zrobiło nieco, że człowiekowi nie dowierzam niecodzienny
ale niech pan opowie, skąd ten

:Salbłnll

uwałem

a

.tracone,

to

było

istne

piekło„.
- Niemożliwe?

A jednak. Któregoś letniego
poranka, doprowadzony do białej gorączki, wypadłem 1 domu tak jak stałem, w koszuli samej i do dziś tam nie wróciłem. Dzieci były
małe, to forsę na życie wysyłałem, ale wrodzitam
ły się w mamuńcię, m<>źe dla\ego nigdy
nie wstąpiłem nawet.
po kraju,
- Przez trzy lata wędrowałem
pracując m. in. u zegarmistrza w Pile, ale cią
gnęło mnie do Warszawy. Znalazłem się tam
znów w sześćdziesiątym dziewiątym, zamieszkałem z mamą i siostrą, która niestety, przejęła
po oj.cu „ciąg" do wódki. Utrzymywałem obie i
dorywczych prac, przygotowywałem malarzom
mieszkania 'do remontów. Grałem także na wygdy wyszedłem i
ścigach, jeszcze od czasów
wojska. Zawsze lubiłem tam wpaść, traktowałem Służewiec jak odskocznię od szarej codziennie przyniosły,
noś<;i, a konie nigdy mi strat
zwykle byłem na plusie.
wspomina w
Rok siedemdziesiąty czwarty
mama, a siostra.
czarnych barwach. 't,J'miera
chcąc zatrzymać mieszkanie dla siebie, spro-

nymi trasami, najgorszymi składami, o

twar-

dych ławkach. Ale nie ma 'dziś stacyjki w tym
kraju, przez którą bym choć raz nie przejechał. Ostatnio wybieram lepsze trasy, łącząoo
podwójna - za
duże aglomeracje. Korzyść
jednym zamachem przemierzam pół kraju, no
i tu lepsze wagony kursują, 1 wodą w toalecie
l „Warsem".
- Nie widziałem zbyt często wody w toalecie PKP, podobnie jak dziś tego „Warsu".„
- Wszystko trening, trening. Piwo jest i woda także. Trzeba tylko wiedzieć do której iść
toalety, no i trzeba mieć taki kluczyk.
Dyskretnie wyciągnął z kieszeni niewielki,
nacięciem.
nasadowy klucz z kwadratowym
sobie, że manipulował
Teraz przypomniałem
nim przy górnej półce, gdy wszedłem do przedziału na początku naszej podróży. Spytałem o
to.
jest taka niewielka
- Aa, drobiazg'. Tam
skrytka, której używam jako suszarki. Wie pan,
kilka ciuchów przepiorę w ciągu dnia, potem
ładuję do „suszarni" i rano mogę już przebrać
się w świeże.
/
- Właśnie. Panie Romualdzie, to niedelikat-

W drodze,
omeo~.
„
Tnro"'J'
wadza przyjaciela ł w godzin11 zmieniali\ zamzostaje „na
ki w drzwiach. Romuald Brandt
przeżywa matkę o
lodzie". Wyrodna siostra
trzy miesiące, ale on już mieszkania nle od·
zyska.„
- Stronić zacząłem od ludzi, chciałem żyć
jak pustelnik, z dala od wszystkich. Schronienie znalazłem na działkach nad kanałem żerań
skim. Dogadałem się z panią Kazimierą administratorką, która za uporządkowanie i zagospodarowanie jej poletka pozwoliła mi tam
nocować. Bardzo mi to odpowiadało, cisza była, spokój, odludzie. Kamienie nosiłem, pieliłem
chwasty, sadziłem mojej „szefowej" pomidorki,
a nawet jej taki prowizoryczny domek dział
·
kowy skleciłem.
- Długo pan tam mieszkał?
- Prawie czterdzieści miesięcy. Latem było

nie pytać, ale trzeba przeciet gdzłel to pranie
bielizny czy kąpiel uskutecznić„.
- Ależ proszę pana! Codziennie rano w pociągu w toalecie mycie do pasa, po wojskowemu, golenie i czysta bielizna, koszula. A co
w łaźniach
kąpiel,
drugi dzień gruntowna
miejskich. Tak dobieram trasy, by korzystać z
lubię ze względu na
.tych, które szczególnie
czystość. W stolicy, Gdyni, Krakowie choćby.
Tam te~ pod prysznicem robię przepierkę, a
w pociągu - do suszarki...
Nie ma tego dużo. Widzi pan, cała moja szafa to ta teczka.
- I od ponad sześciu lat rzeczywiście spędza
pan każdą noc w pociągu?!
- Bez wyjątku.„
Nie zdarzyło się, że pociąg uciekł?
- Miałem chyba trzy czy cztery takie przy•

pomysł?

c-OŚ mnie gna,
bratniej duszy,
tak szybko przez palce

- Będzie się pan śmiał, ale
ciągnie w świat. Szukam wciąż

gonię życie, które się
pnesiewa„.
- Kiedy to się zaczęło?
- Dokładnie 1 listopada 1977 roku. Pamięzapaliłem mamie
tam, poszedłem na Bródno,
świeczkę, a wieczorem wsiadłem bodaj w osotego czasu każd4
bowy do Koszalina. I od
noc spędzam na żelaznych kołach.
- Przepraszam, nie ma pan domu, rodziny?
- Moim domem jest ta wyświechtana kauapka w przedziale. A rodzina? Cóż, właściwie
jej nie mam. Powiedzmy oględnie - wyrzekli
się mnie. I niech pan nie przeprasza, dziś wła·
śnie mam ochotę komuś to opowiedzieć„.
Wagonem rzucało okropnie. Jeą_ną ręką trzyw drugiej wcią:!
mał się poręczy pod oknem,
tkwił papieros, których kurzył straszne ilości.
za szybą noc Zapatrzony w przeciągającą
mówił. Poważny, zamyślony przeżywał ze mnl\
swego życia.
jeszcze raz wszystkie zakręty
Czasem przerwał, gdy ktoś przepychał. się korytarzem za naszymi plecami. Nie musiałem go
ponaglać, wracał sam do przerwanego wątku,
a ja zmuszałem zmęczony umysł do rejestrowania nie chcąc nic uronić„.
Chłopak urodzony na Woli, miał trzyna!cie
lat gdy wybuchła wojna. Wówczas zginął ojsentyciec, którego wspomina bez zbytniego
by był kiedył
mentu, jako że nie pamięta
trzeźwy. Przeżył okupację, przeżył Powstanie,
w czasie którego przysypało go po wybuchu
pocisku w kamienicy przy Krochmalnej. Ale
czterdziestego czwartego,
wylizał się. Jesienią
przemknął wśród tłumów wypędzanych z miasta warszawiaków w kierunku Pruszkowa. Ży
wił się jak mógł, u dobrych ludzi w okolicznych wioskach, a wyzwolenie zastało go w Ży
rardowie. Parę dni szukał swoich w Warszawie, dowiedział się, że starszą siostrę i brata
wywieziono do Niemiec, mamę - gclzieś w okolice Nowego Sącza. Któregoś dnia los go
zetknął z panią Marią, starszą o prawie dwadzieścia lat pielęgniarką ...
- Mimo różnicy wieku było nam bardzo dobrze, jesienią czterdziestego piątego wyjechaliś·
maleńki
my do Legnicy, gdzie otworzyliśmy
sklepik z galanterią. Ale gdy dwa lata późniel
moja pielęgniarka
powołano mnie do wojska,
nie zamierzała czekać na powrót żołnierzyka.
Nawet byłem zadowolony, wróciłem po 27 nue·
siącach służby na starą, dobrą Krochmalną. A
lat pracowałem w
potem? Cóż, przez sześć
„Służbie Polsce", w kwatermistr1ostwie Komen·
na świat
dy Głównej. Ożeniłem się, przyszły
dzieci, najpierw Krzysztof. potem o rok młod
szy Robert. Ale dziś stwierdzam ze smutkiem,
że los nie był mi łaskawy, te 15 lat z panią

:IO
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Rya. Janusz Sz11md.ski---Glan.c

słowem
uroczo, ciepło, było co jeAć, jednym
Madera. Gorzej zimą. Spałem pod dwoma lisiatce z łóżka.
chymi kołderkami na same~
Czasem rane, jak w nocy był mróz i wiatr,
to śnieg wewnątrz nie tajał. Kości chrzęściły,
dosłownie, ale płuca miałem przeczyszczone jak
lufy armatnie.
- Obeszło się bez zapalenia płuc._
- Kochany, nawet kataru nie miałem, tak
się organizm przyzwyczaił. Przepraszam, raz się
na Wigilię
rozchorowałem, gdy mnie kumpel
zaprosił i przenocowałem u niego, w blokach.
na mojej siatce, n:;i
Ale po dwóch nocach
działce, wróciłem do formy.
- Po trzech latach pewnie wymówiono pa·
nu hotel...
- Nie, zacząłem tęsknić za życiem, za lud:!·
mi. Kompletne odludzie jest lekarstwem,· ale
mnie już ciążyło. Postanowiłem wejść w tłum,
nie stać na uboczu, poszukać jakiejś bratniel
duszy. I nie marnować już kolejnych miesięcy!
- Ale skąd pomysł z pociągiem?
- A gdzie znajdę większą gamę typów ł ty.
mógł
będę
pasów? Gdzie bez problemów
przespać się parę godzin? Gdzie mogę każdego
dnia pn.eegzaminować swój umysł, czy jeszcze
się, poprowadzić
nię zgnufoiał, nie zestarzał
różne filozoficzne dyskusje? Tylko w przedzia·
le PKP.
- Planuje pan katdego dnia, czy decyduJe '
przypadek?
chciałem obejrzeć
- Przez pierwsze lata
jak najwięcej. Jeździłem 1 przesiadkami, bocz-

padki. Ale jak ucieknie mi bezpośrednie połą
czenie, to nie rezygnuję. Trudno, jadę okręźną
drogą, z przesiadkami.
- A jak pan spędza dnie?
- Cóż, najpierw kąpiel i śniadanko. Zwykle
w barze. Potem spacer. Zwiedzam miasto, cza·
sem wpadnę do jakiegoś muzeum. W Sopocie
do Strążyskiej
idę na molo, w Zakopanem czy na Gubałówkę. Potem muszę kilka listów
napisać.

-

Jakich listów?
Do kobiet.„
Wyłącznie?

Co, zaczynam panu

przypominać

Kali·

by umysł ćwi
babkę?! Bez obaw. Ja piszę,
czyć, a młodych jeszcze czegoś w życiu nauczyć. No, przykład z dzisiejszego dnia. Wysła·
łem w południe kolejną porcję moich listów 1
widzę, że panienka przy okienku jakaś taka
opryskliwa, niesympatyczna. Spytałem kole-

A jutro z Wrocławia,
tym nocnym o 22.20, naTak, urząd pocztowy, opiszę jej
kienko numer dwa, pani Jola, dojdzie na pewno. Co napiszę? Zaczynam zawsze ostrzej, no
nie chciało nosić w
na przykład, że jak się
szkole teczki, to trzeba dźwigać z listami woreczki. Potem wytłumaczę, jak powinna się odnosić do klientów, że to tacy sami jak ona
ludzie ciężko pracujący. A skończę jak zwykle
sugestiami na temaf mody.
- ???.„
,...., Wie pan, ładna dziew~na. ale ba sensu
żanki

jak ma na

bo tam chyba

imię.

skoczę
parę słów.

w taki kok dę czesze l paznokcie zauwab'ł;

poobgryzane. No i potem Pozdrowienia 1 dro
kiedy się pokażę i podpis - „Romeo
wierzy p.- Kolejowy romantyk z pana,
rzeczywiście, że spotka bratnią duszę?
- Wierzę, codziennie na to liczę, choć ~
wiem szczerze, że przez ten milion kilometrów
jeszcze do stacyjki ludzi życzliwych nie dojechałem. Ale czekam.
- Ma pan zapewne masę ciekawych spostrzeżeń. Obserwuje pan przecież nieprzerwanie
stan polskich kolei i jej pasażerów. Taki społeczny kontroler.
- Biletów nie sprawdzam, ale rzeczywiki•
się masę uwag.
przez te lata nagromadziło
stan pociągów,
Choćby Podstawowa: fatalny
coraz gorsza obsługa, brudne dworce. O pun•
ktualności już nie wspomnę. A z drugiej strony. każdej nocy mam przed sobą siedem tn•
nych twarzy w przedziale, siedem odmiennych'
dusz, typów ludzkich. I z każdym muszę choi!
kto zacz ile
parę zdań zamienić, sprawdzić
jest wart: czy ja się od niego czegoś nau'czę?
Pociąg zwalniał, wlókł się przez chwilę koło
za kołem, wreszcie stanął. Brandt uchylił okno, buchnęła mro:!na ciemność. - Tu będzie
my stali około pół godziny, zawsze tak samo
siądziemy?
- stwierdził spokojnie - może
Wsunęliśmy się w ciepłą czeluść przedziału. Sen
zmorzył już wszystkich; „profesor" spał równi~ż, dyskretnie pochrapując. Kokosze sapa~
miarowo, tacet bez twarzy, śpiąc wcią:t przy•
ciskał do piersi służbową teczkę. Usadowiliś•
my się pod oknem, lekko je uchylając, bo du-oo
chota była spora.
- Niech pan im się przyjrzy - kontynuo•
Rano będ!ł
wał już ciszej mój globtroter. jak przekręceni przez wyżymaczkę. Mnie trzy,
cztery. god~iny drzemki wystarczą, i będ• jak
nczygJeł; nie można życia przespać.
- Ciekawa 1prawa. Pociągi coraz bardziej
li\ zatłoczone. Gdy zaczynałem awój doktorat
non-stop, wyższej kolejowej szkoły jazdy w
•w~ęta było tłoczno, to prawda. Teraz każdego
drua tłumy, na każdej linii. I tak obserwuję:
już w czwartek Po południu jadą z pustymi
torbami ł aiatkatni. Znaczy się - na wie~ do
rodziny, po zaopatrzenie. Poniedziałek wie'czo~
rem, wtorek r~no - wracają, podjedli sobie;
Pante, kiedy
torby pełne, miny zadowolone.
oni pracują? · Tak sobie myślę, przecież wciął
wędrują; jak to mówią „za chlebem"...
wprost: te
- Panie Romualdzie, zapytam
migawki, śniadania, bujna korespondencja kosztują jednak; jak pan zdobywa na to fun·
dusze?
na wy~cigach,
- Przede w~zystkim gram
wspominałem panu. U mnie rachunki są proste: w listopadzie, gdy kończy się sewn na Słu
zaznaczę

76 tysięcy 650
żewcu, muszę mieć odłoźonę
do maja, gdy znów
złotych. Tyle potrzebuję
konie pojawią się na padocku. Tyle kosztują
zakupy garderoby.
mnie bilety, planuję też
pojutrze skoczę do Ustki,
O, właśnie, chyba

tam pani Lucyna w obuwniczym ma dla mnie
ładne butki odłożone, też z nią koresPonduję
od' roku. I te pieniądze praktycznie bez kło
że mam pewną
potów zdobywam. N o jasne,
rezerwę, to piwo to właśnie z niej. A c-zasem
lubię i na kawę do „Kasprowego" w Zakopanem wejść, a co_,
- I to panu naprawdę wystarC%a?
- No oczywiście, przecież ja nie muszę sł•
kłopotać o jakieś przyziemne sprawy: meble,
telewizory, lodówki. Nie interesują mnie pod·
wyżki czynszów, kartki na mięso.„
owe kartki gdzleł
- A właśnie, przeciet
pan odbiera?
- Tak, w Warszawie, na Woli. Ale po co
mi one do szczęścia potrzebne. Mam przyjago zostawiła, sam
ciela we Wrocławiu, żona
wychowuje trójkę dzieciaków. Jemu oddaję tę
kartkę, bardziej mu się przyda. Właśnie dziś
go odwiedziłem, przywiozłem mu też dwa kilogramy grejpfrutów, które wystałem bez kło
popotów w Kielcach. Czasem ludziom
mogę, jak coś trafię, a to śledzi świeżutkich z
Kołobrzegu dostarczę; znajomych mam w Bydi oscypkę z
goszczy - zawsze im bryndzy
„Zakopea" przywiozę. I jeszcze porządki w
domu zrobię, że aż lśni.·
- Tak pan lubi sprzątać?
- żeby pan wiedział, nie zrioszę brudu, bado znajomych l
łaganu. Jak wpadnę gdzieś
szklanka brudna stoi - zaraz ruszam do zlewozmywaka i zakasuję rękawy. Jak się do·
brze znamy, to i kurz zetrę ł małą przepierkę zrobię. A szybki jestem jak burza. No, lubię
wychodzić i widzieć ich zadowolone twarze, a
wszystkie kąty w mieszkaniu aż pachną. Zaraz wiadomo, że był Romeo„.
- Na jak długo zaplanował pan swą wę.
drówkę?
- Na razie - do „sześćdziesiątki". Zobaczymy, czekam wciąt na tę jedną gwiazdę, która
spadnie mi w ramiona. Starsza >noże być, po
czterdziestce, taka wie pan, po kapitalnym remoncie, byle nie „do zakopania jeden krok". I
wtedy dam sobie założyć wędzidło, dam się
zamknąć w czterech ścianach. Ale z gołymi
się raz
rękoma nie przyjdę 1 o nie! Wybiorę
zagram. I
ci:y dwa razy na wyścigi i wtedy
przyniosę ten milion. To nie problem wygrać,
tylko po co mi teraz tyle forsy?! Włożę jej
do szkatułki, niech ma moja gwiazda na droróżne taki
biazgi, kosmetyki, te świecidełka
'
,
jestem.„
- Zastanawiał się pa.n, ile to w sumie kilometrów spędzonych na szl:ikach PKP?
- Prosty rachnek: od pierwszego listopada
450-500
siedemdziesiątego siódmego średnio
kilometrów w każdą noc, bez wyjątku. Jeśli się
to panu przyda - niech pan liczy, ja przepraszam, trochę się zdrzemnę.„
I po minucie już .spał. Oparty na łokciu na
swej. nieodłącznej teczce z garderobą, łagodnie
uśmiechnięty. Pewnie śniły mu się jego gwiaz~~

„

pod oknem leżała papeteria.
N a stoliczku
Wystawał nieco jeden arkusik do połowy zaliterami.
kaligrafowanymi
pisany starannie
Niedyskretnie zerknąłem na nagłówek: „Ceń
tral<nie prześliczna, stylowo unikalna klasycz'
nie reprezentacyjna pani Janino„."
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dla ratowania ofiar katastrof drogowy~h. Przecież znacznie wię
I
cej 71ysku będzie z przeznaczenia ·tych pieniędzy na rozwój
doskonalenie Państwowego Monopolu Spirytusowego. I przyjem-

„PRZESYPKA"

ność dużo większa I

tne w gospodars1'wie, mają być nadal przywilejem. d1l8: ~w.ny~
t}>llko grup ludzi - z racji wolne.go czasu, chodów. 1 m1e3sca zamieszkania („lodówkę na gwarain cli, p~alkę automatyr.zną na
gwarancji, komplet mebld w opakowa·n~u fabrycznym„. sprzedam„. !").

A kiedy już zlikwidujemy ten byt drogowy fikcyjny i ' nikomu
Zutanawiam się, czy w artykule ·red. R~arda Binkowskiego
.
- pt. „Przesypka", umieszcz\)nym w „Odgłosach" a .dnia 28.I. br. niepotrzebny, poczujemy głęboką ulgę.
zaskoczą, zima przyjdzie i
nie
nas
drogowcy,
żadni
już,
Nikt
,
informacji.
formułowania
występuje: nierzetelność, nieumiejętność
odejdzie o swojej porze, a my, jak dotąd brnąć będziemy w zaRefleks.te moje wynikają z tego, iż mam względny zaszczyt być
Oprócz bi ałego i czarnego istnieje. jeszcze cal~ gama . kolorów
spach z zadymką w twarz po polskich drogach. Nic się nie
W artykule tym
· jednym i bohaterów wspomnianego artykułu.
1 odcieni pośredniich. T~ bogata, Jak bogate Jest zyci~. Powtym
też
czy
niepokoj,
i
tr-0skę
o
lżej
nam
będzie
ale
zmieni,
to ten, . który zawystępuję pod inicjałami Krzysztof J ., tak staje więc jedno: nie·. dać się pon.ieść emoc}om, bo r a C•J ę moPostulat
razem drogowcy dadzą się, czy nie dadzą zaskoczyć.
płacił 144 tys. zł. Pierwsza. część tego artykułu (dotycząca mojej
gą być ró:iJne.
swój wysuwam w trosce o skołatane ciężką sytuacją państwo~i;
·
950by) poJtrywa się z prawdą.
Co usilnie Państwu i sobie wmawiam, bo tak prywatnie zwłaszcza tych doJeznawy,
naszej
sterników
głowy
skarbc11
go
Binred.
palca
(brudnego)
z
wyssane
mnie
Natomiast zabolało
mnie też nieraz szlag trafia!
dżających do pracy tramwajami.
W. AFELT
kowskiego stwierdzenie: „chcial ułatwić mechanikowi. zdobyci•
JOLANTA WR9:RS~A
karoaerii, więc wystarał Się ·o wycenę Polskiego Związku Motorowego na zużycie starej". I tak z naiwniaka bezwiednie stałem
wspólnikiem
aię w ocenie piszącego artykuł I czytających
hochsztaplera. Dziwna to spółka - mój wkład (bez możliwości
„TURYSC1"
Chcę wyjaśnić
partycypowania w zyskach) wyniósł 144 tys. zt.
red. Binkowskiemu i nie tylko jemu, co skłoniło mnie do zawarcia umowy z Zakładem Mechanik;i Pojazeiowej, firmowanym
przez Andrzeja Kostrzewskiego (dlaczego występują tylko inicjaz satysfakcją przeczytałem d·rukowa·nr,, niedawno w. „Odgł°:"
W nawiązan·i•u do powyższej notatki, która ukaz.aja się w
ły przestępcy na równi z pokrzywdzonymi, czyżby w trosce o
11ach" felie.toin R. . Kubiaka pt. „Turyści . Z satysfakcJą, gdy-z
TygodiI1iku „Odgłosy" nr 52/53 z 24.12.1983 r. - . D)'._~cja Ze'
dobre imię oszukańca?).
problem ten a właśoiwie zjawisko nurtowało mnie już od daW111&,
społu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, po zapoznaniu su: z. dokudragowy w wyniku
W listopadzie 1982 r. miałem wypadek
a w grudni~ ubiegłego roku powstała pierwsza we.rsja tekstu .nl!mentacją lekarską oraz po przeprowadzeniu postępowa1111a wyktórego otrzymałem ORZECZENIE RZECZOZNAWCÓW PZMOT
ten temat, Koncepcja felietonu była pros-ta i dałaby się rówmez
jaśniającego uprzejmie informuje:
(tak to się prawidłowo nazywa) na wymianę uszkodzonej karosprowadzić do zamieszczonej pod „Turystami" fotografii stonkd.
Ob. · Anna Kindęla zam. w Zgierzu, ul. Parzęc,zewska 30A/23
serii do Fiata 125 p.- Jak więc widać już w listopadzie 1982 r.
Jestem zresztą z p. Kubiakiei'n zg.odiny,· ~czególnie Vf momenPozgłosiła się w dniu 3.04.1983 r. ok. godz. 1 d·o _Ddd~ału
Andrzejem
rolę
z
r.
1983
sluzebną
on
liczyłem na „spółkę" zawartą w kwietniu
taeh gdy przez zwykły opis faktów podkreśla
mo<;:y Doraźnej w Zgierzu. Lekarz dyż~ny stw1erdz1ł: stłucze
jeszcze rzeczoznawców
wciągnąłem
Kostrzewskim i do tego
Lod~i w stosunku do j,n nych ośrodków kraju. Dziś - jaiko cennia i podibiegn1i~cLa · krwawe szyi, łopatki prawej i obu k?lan .
PŻMOT. Włos się na głowie jeży na takie (moje) postępowanie. . trum handlowego (chwała dyrektorom Centralu, Un1iwersa:lu, JuZaleci! okłady i s.ltierowal do leczenia. ambulatoryjnego ch1rwrve,n tusu l vyie,l u innym!), . dawniej - jako o::entirum „l~kkieg·o",
Ze względu na to (mając w'w orzeczenie PZMOT w kieszeni).
gi.c2mego. W ·tym ~amym dniu w/w ,została zbad~na przez l.ekaa jakże ciężkiego przemysłu. Lodzi traktowanej .zawsze Jak-0 głę
zwróciłem się do „Polmozbytu" w Lodzi z prośbą o zakup I wyrza chirurga, który ze względll na bole głowy skierował pacJe1:1'tbez możliwości
boka pr-0wineja, jako tródło dochodów, a w kaix:lym razie jako
mianę karoserii. Odpowiedź była jednoznaczna ke do Poradni Neurochirul'~kMej, do . której pacjentka ·zgłosiła
dało
miasto
coś gorązego, mimo że po wojnie to niezniszczone
w ną.jbliższych latach. Co miałem robić?
się 6.04.1983 r. Wykonane zdjęcia . rtg nie wykazały o~chyleń od
delegaturom
tyl~o
możliwość istnienia i funkcjonowania nie
Zgodnie z porzekadłem - tonący brzytwy się chwyta - szukanormy. Ponieważ pacjentka skarżyła się nadal n.a bóle głowy
oś·rodków centralnych, lecz stainowiło rów:nież oparcie dla ocalałem . innych legalnych możliwości. Zobaczywszy ogłoszenie w prazostała ponownie skierowana do ewentualnej obserwacji w Odłej kultury. Dość jedlllak utyskiwań! Jeśliby nawet bYły one .zasie udałem się pod wskazany adres i zobaczyłem tam typowy
dziale C.Mrurgicznym. {Pacjentka, jak wynika z jej oświadcZ&:'
I tak będą . potraktQwane jako przeJaiw
uważone p.oza Lodzią warsztat samochooowy (firmowany przez Sp. Wielobranżową w
~ia i dokumentacji, nie ro1ści pretensji do dotychczasowego spokompleksów I tylko kompleks.ów.
Pabianicach). Wierząc (o naiwny) - zawarłem umowę z Kossobu postępowania).
Odnotowałem też, jak p. Kubiak, ~ autokary pochodzą z Szatrzewskim, otrzymu]ąc pokwitowanie na wpłaconą sumę. Ciekaw dniu 6.04.1983 r. w godz. wieczornych zgłosiła IPię do tzby
Niemczyn.a,
Woli,
Stalowej
Sędziszewa,
motuł,· Wągrowca, JedLicz,
w takiej sytuacji
wy jestem jak na moim miejscu postąpiłby
Przyjęć Szpitala im. J. Marchlewskiego . .Lekarz chirurg w tym
Wrześni,
Brodnicy, Golubia-Dobrzyriia, Żnina, Sokołowa, Chełmży,
red. Binkowski?
czasie operowa?, w zw:iązlru z czym Ob. Anna . Kl~ela s~m~
Tarnobrzegu, Miell!a, Zduń.Slkiej Woli, Włocławka, Torunia, Byd· Nie dość, że poniosłem stratę w wysokości 144 tys; zł ciężko
zrezygnowała z oczeki.w ania i oświadc·zyla . w .Lzbie, i:e przy3dzie
1
goszczy, Gniezma i z wielu, wieLu fa11nych miast, asad i wsi. Ze
do tej pory nie mam, to
nóźniej. Lekarz po zakończeniu czynności w oddziale! zszedł
pr:r"'ze mnie zaprą.cowanej, karoserii
wysypuje się z nich rano masa ludzka, opatrzona w torby podo Izby Prz~·jęć - pacjentki nie było. Po p<>nownym •Jej zgło
jeszcze posądzony zostalem przez piszącego o spółkę z osadzodobne raczej workom, że nie obywa się bez momentów humos=iu sie do izby została zbadana. Poniewaz n.i e wymagała
nym już :przestępcą. Czy na tym polega rzetelnoś~ informacji ona, ·zgodna I zaprzyjaźn iona podczas
~iedy to zgra1
rystycznych,
Chirurgicznym. co potwierdza się na podleczenia w Oddziale
pinii pup licznej?
osoby,
jednej
sprawą
z.a
się
zmienia
,,turystów''
podróży grupa
stawie dokumentacji Pr>radni Neurochirurg:ict.:nej, została skie~zując się pokrzywdzonym I ośmieszonym przez red. Binkow:.
kroprzyspieszyła
i
,,.pękła"
która nie wytrzymała psychicznie,
rowana do leczenia ambulatoryjnego.
skiego fragmentem artykułu dotyczącym mojej osoby, w oparciu
ku - w kłębiący się w podzieljmych przejściach tłum, szturmują
do
ponieważ pacjentka ma jedynie preten~je
Reasumując o moje wyjaśnienia (dokumentacją służę do wglądu) proszę o:
cy potem sklepy, Tam zaś - biada miejscowemu! Tubylcy, praktóry przyjmował ją w dlniu 6.04.1983 r. na
Jankowskiego,
Jr
- spowodowanie sprostowania przez red. Binkowskiego fragcujący w okolicach „Manhattaaw", mówią: „przyje-chały Jeziona podstawie posiadanej d{'lkumentacji i post~po
d}'Żurze mentu ·artykułu dotyczącego mojej osoby.
rany!".
wania wyjaśn!ia~ącego DyrekcJa Zespołu Opieki ZdrowotneJ w
hochsztaplera
nazwiska
wiadomości
- podanie do publicznej
1 już miałem grunieć, nie ja jedyny, a jeszcze jak poczytałem
Zgiernu nie stwierdza błędów w postępowani u medycznYi:1·
- ·Kostrzewskiego
i.ntormację z posiedzenia sztabu ds. zaopa1Jrze-nia miasta, że „tuPonadto fakt miał m ;ejsce dnia 6.04., a nie jak pacJentka
- przeproszenie mnie na lamach „Odglos6w" za \nsynua~e i
spotkainiach
na
a
zwierzęce,
tlus>Zcze
kartkowe
ryści" wykupują
. ..
błędnie poda je 7.04.1983 r.
powiązania z Kostrzewskim.
prezyde•nt
aby
z zalogaml zakładów pracy zglas:za.ne są postUilaty,
pod~tawie dok.umentacj!. i · J)OStępowania WYJ a sn•ia·jącego
:i
N
Przesyłając powyższe wyjaśnienie-skargę, pozostaję w pr.:ekow
kartkę
na
zakazał takich zakupówµ. Jeśli „turysta'' kupuje
stwierdza się. że leka1rz dyżurny Z. Jankowski wydal p isemny
naniu, fż podobne lapsusy więcej nie będą miały miejsca na ła
Łodzl tłuszcz lub mięso, a swojego podchowanego świniaczka
\vynik swojej konsulta-cji, który pa-cjentka złoży ła na ręce lemach „Odgłosów".
sprzedaje na wolnym rynku - nie ma tłumaczenia dfa takiego
karza neurochLrur_ga,
KRZf'SZTOF .JUREK
,procederu!
Dyrektor ZOZ w Zgierzu lek. JERZY PASIŃ:::::.r
Lecz - coś mnie fiknęło I Ozy generaLn!e ·negatyw:ny stosunek
do „turystów", tej stonk•i z fotografii zamlesziczonej pod felietoP.S. MGże red. :'atnk~wski ._,;. l~i~ ,~~w~ścl w ptVj.łclu ml
nem R. Kub!ak;J jest w pdni uzasadinl-ony?- Czy sprowadzen'e
.....
t6 nie
z pomocą na odci~u ,,-przy~i;:ęia Pli~e~-:.-.;?P.J.11-'ll'.J·:tbyt" JV:Ołego z\er-esprawy do drenażu rynku .i zakupów spekulacyjnych nia na wymianę karoserii, gdyż ją. w dalszym ciągu jestem najej uprosZ(:zenie i czy win,n i temu tylko „turyści''? Weźmy bo1
GDZIE pQ.DZIAesfĘ' KbPó N KOACOWkĄ
trętem w tej szacowno-monopolisty cznej Instytucji. Nie chcę po
w,i em ńa przykla.d towary przemysłowe. Pracujący łodzianie- rzeprostu wpaść w ręce podobnych do Kostrzewskiego.
czywiście nie mają szans z przyjezdnymi, obskakującymi po kll,NUMERU BANDE'ROLI 8001
ka kolejek n!lll'az, nawet bez rozeznania, co może być na ladzie,
co „wyrzucą". „Turystów" jednak dzielinie wspomagają nasi lód·ZZwra-.am s.i ę z następując!\ prośbą o pomoc w uzyskaniu wy«:Y przedwcześn.ie podstarzali emeryci, oczywiście z tych emejaśnienia. w dniu 30.12.1983 r. dowiedziałem się z programu
rytów, co t.o się do pracy już nie mają, lecz stać po kilka godzin
telewizyjnego, że na nr bandevoli w losowaniu syiwestrmvym
w kolejce - to furda! Także hordy innych łódZkich rodakó w w
Totolotka są bard:t.'l atrakcyjne nagrody rzeczowe. Chwyt reklaróżnym_ wieku, którym praca s·ię nie opłaca, a na których - fak
mowy przyciąga, postanowiłem wysłać 20 kuponów, po 10 kupodotyi:hcza.s - nie ma rady! Kupić - i na ryinek!' Obrót czyini
·
zysk.
nów w różnych punktach. Logika wskazuje, że gdy wyśle s ię
Traf ~z.tą chciał, że jeszc.z e w grudlllliu pojechałem troc-hę
10 kuponów w jednym punkcie, jest większe prawdopodobień
przypadkowo I używając starej nomenklatury - w PolSJkę poi;two uchwycenia w tym przedziale upragnionej wygranej. P.iszę.
do zimy, ~
drogowców
wiatową. Za Warszawę, w kierull1lku półnoono-ws-chodnim. Pocią
bo takie „szczęście" mnie spotkało, gdy dowiedziałem się, że
Skup butelek oraz przygotowania
Po przyjściu do
giem, PKS. Ra·z em kilkaset kilometrów, Mróz, goł1 oledź, oblę
nr banderoli 5289800 jest glówną wygraną.
i>roblemami absolutnie nierozwiązywalnymi na tym etapie bużone w wioskach przystanki, ludz.ie, lud.zie, ludzie„.
domu postanowiłem sprawdził kupony. Pierwszy, ja'k!i miałem
downictwa socjalistycznego. Dopiero następny etap, którego Ilf!'!.'•
w ręce- był 5289797, następny 5289803. Tu byłem już pewny, .z•
decznie sobie życzymy, podoła tym niesłychanie skomplikowanym
je:iitem posiadaczem „Poloneza" Była to główna wygrana. N1i::zagadnieniom.
stety, kolejność nr b~łnderoli m:alem następującą: 5289795, 5289796,
Kiedy mnie przyjmowano do żurnalistycznego cechu, •tare rePyta 1!~ mnie naczelny inżynier z dużych zakładów w mieście
5289797. 5289798, 5289799, 5289801 , 5289802, 5289803, 5289804,
py przestrzegały mnie przed zabieraniem .się za ulubione prasowe
Sz.: „U waa w Lodzi t.o kuirtkę ja1kąś ocieplaną kupię? Bo· u nas
5289805. D?)wny zbieg okQ!iczmości. gtnie środkowy nr banderoli
samograje, jak to: jakość mleka i chleba, komunikacja publiczjuż ze dwa lata nde mogę d<>stać. Popatrz pan, w ja:lpm łachu
5289800. Właśnie ten . na który jest główna wygrana. · Pierwszy,
na oraz wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Nachod·zę!". Popatrzyłem. Nie kłamał. I dalej: „„,no i dla dziedajak stwierdził dyrektor Totolotka, prz:vpadek . tego typu w tota. rodzenia.
ków też 'c.oś, wie pain - mam trzech chłopaków, wszystko się
llzatorze sportowym. Zawsze, gdy wysyłam po 10 sztuk, kolejność
czło
I słusznie przestrzegali. Bo jaki - się pytam - normalny
na nich pa11 !". Potem · były , rozmowy o kosztach ll!trzymania
się zgadza, a w tym przypadku gdzie jest główna wygrana, nie
wiek jest w stanie przewidzieć, że w końcu stycznia może pada~
I ogólnym poziomie życia. Z czym łatwiej; z czym trudniej. ~zyzgadza się. Brakuje właśnie te1 głównej wygranej ..W dniu 20 .01.
śnieg? Kt.o jest w stanie pojąć ten idiotyczny wybryk natury? W
1Jnaje, , te ma działkę, a więc zielenina, owoce I ziell11Diaki 1984 r. było jubileuszowe losowanie Totolotka. Pootanowilem wykońcu jakieś pryncypia, do diabla, muszą obow!ązywa~. Jeśli aię
to il11Ila rzecz. Na zmiainę
włune. Co się przy tym napracuje- ~łać 10 kuponów, wyc'lekując przy kolekturze do końca bloczka.
na drogach, to jest
ustala przygotowania do kampanii zii:nowej
co jaldś czas prosiaka. Pieczywo, mleko i makupuje
am!
g
kole.
z
uzyskać końcówkę w trm przypadku 300 i tak 2591299,
aby
a
sierpniu,
w
się
zaczyna
zima
samo przez się . zrozumiałe, że
1ą. Z tymi sprawami moŻJna wlęy.: wytrzymać. ,,Ale praiło 2591300, 2591301. Okazuje się, ie jest to normalne. Postanowiłem
kończy się w połowie października, no góra w listopadzie. · Potem
do
·
nile
problem
w,fe wszystko z ubrania, bieHzny i pościel1 - to
też w.ysJać 10 kuponów po jednym w różnych punktach. Prosząc
jest fajerant l szlus. Czas na .wręczanie · premii za niezwykle wy„Nelch pa.n bierze urlop l do • przy tym kolektorów o następujące numery końcówek banderoli,
przeskoczenia!". Powiedziałem:
dajną ochronę dróg publicznych przed zamieciami I zaspami. W
Lodizl. Będę pilotował".
Punkt numer 3i579 Katowice odmówił mi nr 800. Twierdz;i, że
połowie grudnia wypłaca się dwudziestą drugą pensję oraz wyTo był ruiczeliny .ill1żynier. Człowiek obyty i z kontalkitaml. A
musi być zachowana kolejność z uwagi na lGsowanle nagród rze~erownictwa
zasłużonego
syła wnioski o ordery dla najsilniej
co mów.ić o pra.wdiz'fwych „Jeziora.nach"? PKS w Sz. oblężony ., czowych. Punkt .nr 3/fi76 Katowice prosiłem o 777. Odmówi?.
drogowego. Po rozlicznych uzgodnieniach i naradach m1tala liit,
Ma!Jki z d'7Jieómi na rękach, wędrówki ludów ze wsi do osad,
Punkt 3/588. ProsNem o 555 - odmówił. Spra wdzllem w dziesiątte już czas najwyższy na rozpoczęcie przygotowań do kampanii
z osad do miast.eezek, Wl'eszcie i do Lodzi; gdzie eo można ku_kach punktów. wszędzie odmawiano mi tłumacząc, 'że nie woln-0
zimowej za rok.
a.spirai:ji,
miairę
od butów do futer. Na
pić? Poszukiwania sobie wybierać m,1men1 b anderoli. Jak się okazuje, regulamin zna
t jeżeli 25 stycznia roku pańskiego 84 ulice 1 chodniki pokryte
moż~iwości I potrzeb.
tylko dyrel~tor. · Po prostu mnie oszukano. Żądam kolejnego braobywajeżeli
błota,
śniegowego
są grubą warstwą rozmazanego,
Coś w .tym je.sit. Ws!ądtcie przy oka"ZJi'! do pierwszego leiP&ze.g·o
ku .iąceJ?o mi / kuponu 800 i głównej wygranej. Dyrektor okręgu
obrysą
auta,
tele, a raczej ciężkie frajery, pozbawione własnego
autobusu PKS na pe.ryfe1"yjnych trasach. To pouczające studia!
katowii<'kiego, Lucjan Fudala, ooinformowal mnie. że odbywa się
to
zgiwani radosnymi fontannami wielkomiejskiego brudu
Różnice wyglądu (niech mi to nie będrzie poczyta:ne za stawiakuponów. a nie n~merów banderoli. Tak czy inaczej,
losowain!e
..inączy. że ktoś zrobił zupełnie kretyński dowcip naszym umiło
n~e bari~ klasowych!) „mias1towych" i ,JW&l>Qwych" zawsze mo'(dybym mial ko-lejno.ść ł;icznie z końcówką 800, tam fig urowałoby
o~a·rpanej
taik
wsl
że
-wanym drogowcom. To jest zwyczajna granda i sabota!. Zimy
oświadczam,
le<:z
Żlna było zauważy~,
mo1e nazwisko. Tłumat>zył mi tf'>ż ja:k bardzo jest skomplikowane
miało już nie być, piasek wyszedł, soli nie dowieźli (zresztą pojak obe.on.i e - dawno nie było. Może m'esz,tą nie w każdyr-h
losowainie tych kuponów z uwagi na kHka milionów sztuk. I tu
baz,
do
drożała), a sprzęt silnie soecjalistyczny został odsta'l"io.ny
rejonach, lecz ogól1111ie. I nie sądzę, aby chodzito tu o pien!ądze
kolejny zaskakujący przypadek. Okazu je się, że spośró d tych
gdzie będzie rdzewiał do przyszłej kampanii.
lub lenistwo. W;ieś p'ienlądze ma, stwierd1za to się w oficjalmillonów kuponów wvlo~.owano w woj . katowickim 7 k:uponó\v
Wobec totalnej niemożności rozwiązania powytszego, pozwalam
nych wypowiedziach („gdzie tlkiwi nawis i1nflacyjny?"), ale w GS
z końcówkami nr banderoli 800, 800, 801 , 701, 400, 400, 320? Zdui f1n ,n ycll „sieciach dystrybucji" nk nie ' u~wiadczysz! W.e wsiach
sobie wystąpić do szanownych władz z postulatem natychmiastomiewaj~cy przvpadek.
l mał~b mi.aste·c·z kach nie lropiSiz jeszcze n1i<' lub prawie nic.
wego wywalenia na zbity pysk z roboty całego personelu właści
Obawiam się, że gdybym trafiJ raz jes·zcze, to zak\Ve·stionują
„Jez,i.oratedy
Dźwtgają
turystyce?
tej
tirzezatem
Siię
należy
Ó.ziw1ć
Sprzęt
Czy
wych, a niekometentnych przedsiębiorstw.
mi z uwagi na k~l-0r bander.:>li, że np. jest zielona a nie czerpościeloweg>Q,
trochę
kokky,
koce,
ny" do 81Ut-0ka·rów „dratiane"
znaczyć na złrim. budynki zamienić na przedszkoln i przv~hodnie.
wona. Dlacze!!o ni~ poda je się numeru kuponów, skoro ma.ją
jakieś kOS1Z1ule., ciasiteczka dla d~eciaków, zabawki, obuwie, czaa ludziom natychmiast wypłacić emerytury, renty oraz zasiłki
znaczen ie tylko numery końcówek banderol. W Węgierskiej Re1
sem rower. Jak jeszcze była herbata - t.o 1 herbatę, bo u nich
. macierzyńskie. Kierownictwu można jeszcze dać pierwsza grupę
Ludowej udowodnfo1'lo os2'ustwa w Totolotku. Należy dor:mblice
już nie było. Szczęśliwi, że przyjazd nie był dart>mny, _że · . coś
Inwalidzką. Cała operacja likwidacji wyniesie tanief, nie mówiąc
kładnie przyjrzeć się naszemu moo·opoliścle .
kupil'i I to za złotówki. Daleko wpra:wd~e, bo aż w Lodz·1 -m1e6już o dochodach uzyskanvch ze sprzedaży złomu, nit dalsze utrzyJ . WOJTASZEK
cie, lllle coj jednak można dostać. A zatem może 1 tego śwl.
,
m:vwanie ter;ri <'ale .~o intere!;u,
(SosnowiP«i)
zarabiać?
złotówki
I.
eo
tego,
hodować
nlacz:k11 warto
Po cholerę? Przecież oni nigdy w życiu nie będą robić
PS. List do Totalizat0ra S'10rto;vego wysłałem 15. Ol. 19R4 r .
o~lad
kontrow~ayjny
wielce
Zasti·as.zooy więr-, bo temat
powinni. Zawsze w zimie będzie · na drogach sodoma 1 gomora.
Bez odpowiedzi.
eza.m, t,e lt'zmieć mi się odechciało. No - oezywl§cie nie na
Nigdy nie bedzie czystych od śniegu I błota chodników 1 zawsze
drenaż, spekulację, nie na Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek, któjaśnie wielmożni ciecie, vel stróże. będą mieć głęboko w nMie
re Lodzi nie powinny ustępować w zaopatrzen~.u .
odśnieżanie I posypywanie. Zawsze też znakomicie przygot.owani
Mie ' mam jednak pretensji do przysłowiowych Kaezych Dołów
do zimy drogowcy nie będą w stanie przewidzieć, .że zima może
I Pcimiów, do ró:iJnyc-h POM f PGR. Bo czy mo:iJna mieć prenas askoczyć w listopadzie, a nawet w styczniu.
tensje do obyw~tela zaopatrzeniowca Po}ski „C", · że chce. kup.ić
Po co więc utrzymywać kompletnie niepotrzebne firm.Y, loty!!
koszulę czy pończochy, w ogóle c-olmlw1ek, czego u siebie me
że
personelu,
nobor~'
I
konserwacje
snr:zęt.
na
nienlad7.e
cieźkie
do&tanie? Czy pra!Jka 1 ia1ine Ul"ządizenia techndc:zJne, tak prizyd~
nie wspomnę o kosztach gipsu I cennych lekarstw potrzebnyc}\
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Llfiopadowy wieczór, godzina 10, chłodno, •ostry wiatr. Ulicą Gdańską idzie artysta
malarz, nazwijmy go, Bazyli Ch. lcłz:ie 03troż
lrie, bowiem jedna jego noga to prot.eza, więc
musi bardzo uważać. Właśnie sprzedał obraz,
Diewielki co \>rawda, ale dobre i dziesięć ty&ięcy. Ulicą Gdańską idą inni przechodnie. Nikt
na nikogo nie zwraca uwagi, wszyscy wydają
~ być zajęci własnymi sprawami. 1
Do Bazylego ~h. podchodzi nagle jakiś młod;y
1nę:i:czyzna, może osiemnastoletni.
Wid7.1;, że ma pan trudności i chodzeatem - powiada. - Pomogę.
Artysta plastyk jest wdllięczny. W je10 11tuacjl każde potknięcie jest niebezpiec:z.n~.
Idą więc obok siebie i Bazyli Ch. ozuje .od
. 'rUU sympatię do tego nieznajomego, a prz~ież
dobr.ze
wychowanego
młodzieńca. Nawet w
pewnej chwili konstatuje, że opiil:ie o znieczulicy panującej wśród. młodzieży są przesadzone.
Czasem jesteśmy zbyt surowi wobec
błędów
młodości myśli
_. szczególnie my, starsi,
którzy młodość górną I chmurną
od dawna
mamy za sobą.
Opierając się na pomocnym ramieniu mło
dzieńca, wcale nie zauważa dwóch innych, podążających tuż za nim.
Oto brama, w którą Bazyli Ch. m-qsi wejść,
by po przejściu ciemnego podwórka, wdrapa~
1lę na dość strome schody.
- Która godzina? .- pyta nagle w bramde
Jeden z idących z tyłu.
B:izyl\ Ch. unosi lewą rękę do oczu i w tym
momencie otrzymuje cios w tył głowy.
- Nie spodziewałem się tego po panach! · 1dążył jeszcze krzyknąć, ale kolejny cios zamknął mu usta.
• Kotłowanina trwa krótko: najpierw ściągają
a Bazylego Ch. kożuszek, potem zegarek, za. bierają aktówkę
z dokumentami, pieniądze z
kieszeni. Potem przewracaJą na kamie.nie i za·
. ei;yna się flekowanie.
· Jak długo trwa ten przerażający taniec? Artysta plastyk nie pamięta. Wie tylko,. że ów
młodzieniec, który go
podtr.zymywał
idąc
Gdańską, pomaga mu się podnieść, ponownie
bi.erze go pod ramię i prowadzi przez podwórze, a potem na strome schody. Naciska przy. eisk dzwonka i pobitego, słaniającego się na no1ach człowieka przekazuje rodzinie.
- To jeden z tych, co mnie tak urządzili
mówi Bazyli do żony. - Zatrzymaj go.
Ale młody człowiek kłania się i zbiega ze
1chodów.
Wezwany lekarz stwie1·dza u artysty plastyka 'Bazylego Ch. rozle~łe stłuctenia twarzy, połamane żebra i odbitą ne1·kę.
Teczkę z dokumerrtami przygodni przechodn;e
snaleźli na ulicy Nawrot i przyniesli właśc1c:e
fowi.
e:iąga

ODSŁONA

codzić.

Przepraszam -

mówi dyrektor powa.i.nego
O co p.anom chodz1?
·:......Patrzcie go, naiwniak się znalazł. O tę
elzlę· gardłujemy, poni.al? No to zjeżdżaj i nie
l:'rzeszkadzaj.
- Zaraz zaraz - dyrektor czuje, że krew
uderza mu' do głowy, więc stara się opano~ać,
nie zrobić jJk1e 1ps ~łupstwa. - Kto was tak
pr.zeds~ębiorstwa. -

nauczvł

«,

odzyw ,1ć?

- Ciotka z wojska! - rechoczą.
Dyrektor spurpurowiał.
· ·
- · Jak wam nie wstyd. Ta dziewczyna i.o
moja córka.
Trzej młodzieńcy teraz ryczą, pokładają się

u

śmiechu.

- Ależ nam to nie przes2lkadza!
Potem, opowiadając o tym już na spok·ojnie,
dyrektor nie pamięta, by dyskusja miała riąg
dalszy. Natomiast wyraźnie widzi wielką pięść,
któ.ra· w ciągu sekundy spotężniała do rozmiarów bokserskiej rękawicy i przysłoniła
mu
słońce. Upadł. Głowa uderzyła o płyty ch<>dnika. Piersi przygniótł nieznośny ciężar. Nie, nie
czuł uderzeń butami, dopiero, kiedy
targnęło
nogą, zawył jakby go polano roztopionym oło~
1wlem.
Ból wypełnił mózg, świat zawirował i
kiemniał. Jeszcze przez chwilę
slysz.ał k.ri:yk
c6rkl.. potem już nic nie pamięta.
Kiedy otworzył oczy, otaczał go tłum. Ja.cyi
mężczyźni usiłowali go podnieść ale ponowny
b61 nogi przygwoździł go do chodnika.
Córka klęczała obok I podkładała
mu pod
cłowę siatkę z zakupami.
Pogotowie. Gips. Sześć tygodni zwolnienia,
e ile dobrze się zrośnie.
Chciał ich szukać, zaciągnąć przed Temidę
Ludową.

._

tl

Nie

OPSt.ONA

łlł

żona pewnego emerytowanego
nauezyciela
historii, także nauczycielka na emeryturze, wys.zła ze szpitala, gdi7Jie miała usuwany guz z
piersi. Operacja nie należała do łatwych, starsza pani leżała w szpitalu im. M. Kopermka
przeszło miesiąc, w końcu uprooiła lekarzy, by
ją zwolnili. Rana argumentowała co
prawda jeszcze' niezupełnie się zabliźniła, ale się
goi, więc na opatrunki będzie przyjeżdżać dwa
razy w tygodniu, za tQ co dzień będ2Jfe mogła
porozmawiać z mężem, zająć się zaległymi lekturami, podjąć przerwane korepetycje dla kilku dziewczynek przygotowujących się na studia chemiczne.
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tnica Tybury, lato, godzina czwarta po południu. Dyrektor
poważnego przedsiębiorstwa
wraz z córką wracają
po
pracy do domu.
To znac·ZY wraca dyrektor, bo córka jest uczennicą liceum i właśnie była „na ząkupach".
.
Ulica Tybury, choć nie leży w centrum Lodzi,
jest dość ruchliwa: stoją przv niej bloki mieszkalne. są sklepy, jest szkoła ood>tawowa, tędy
kursuje autobus linii 65. Do tego jest
czas
szczytu komunikacyjnego, czas, kiedy większość
ludzi po skońcronej pracy biega od sklepu do
ak!e-pu, by zaopatrzyć ,.;ię w produkty, wpa.k do
eukierni lub warzywniaka. Słowem ruch, prze·
pychanka, a nawet tłok.
Do dyrektora zbliża
się trójka
młodych
thłopców, nie więcej jak po l8-19 lat.
- Ale dupa! - mówi jeden. - Zerżnąłbym
l to' zaraz.
Dyrektor się odwraca. Razi go takie słownic
two, do tego na ulicy, w miejscu publicznym.
- ó niej mówię - wskazuje palcem młodzieniec. - Czego się pedale odwracasz?
.
Dyrektor w pierwszej chwili nie rozumie:
może się przesłyszał, a może te obraźliwe sło·
wa są skierowane zupełnie do kogoś innego.
- Żałujes1>:? - pyta drugi. - Sam pewnie
nie możesz, a potrzymać to nie to samo, co do-

Zlamal! m.t MC4'. pabl'lt.:
Tak, kiedy leżałe•, zaczęH po tobie skakać.
- Tym bardziej munit stanąć p.rllled sądem,
to bestialstwo.
•
- ltied7 tak aka•kall, jeden powiedział.
abym et przekazała, :t:e jeśli ich kiedykolwiek
l"Ozpomasz, to wtedy dopadną mnie. „Poprawimy cl :t:yletkami urodę" - powiedział, te.n co
clę uderzył pierwszy.
I dyrektor poważnego przedsiębiorstwa • przestał pielęgnować myśl o zemście. Po pr.o1tu stara sic przed wieczorem ju:t: być w ·domu,
n.iepotrzebnie nie wychodzić na ulicę, zrezygno·
wał z kin.a i teatru. Dla bezpieczeństwa córkę
wysłał do innego miasta, by ukończyła liceum.
I tak :t:yje.
-

~

rób tego -

się.

ODGŁOSY.

bla.gala córka. -

Zemsa-

Nauczyciel emery\ przyjechał po tonę takKierowca okazał się człowiekiem znają
cym życie, więc Jechał ostrożnie. unikał ckur
l wybojów, hamował łagodnie.
Wysiedli na ulicy Tatrzańskiej,
tuż obok
swojego bloku.
- Dawno nie byłam w sklepie - powiedziała nauczycielka. ,
- Jeśli czujesz się na siłach.
- To parę kroków. A gdybym się zmęczyła,
odpoczniemy.
Jest właśnie lato, godzina trzecia po połud
niu, ruch duży. Ludzie okupują stoiska, więc
nie ma co pchać się, kiedy całe piersi są obandażowane, kiedy szew ledwo się zasklepił.
Staruszkowie, trzymając się pod ręce idą powoli. Nauczycielka raduje się słońcem, zielenią
i bawiącymi się w piaskownicy dziećmi.
W ogródku jordanowskim staruszkowie postanawiaja odpocząć. Ale ławki są zajęte.
- Tam usiądziemy - mówi nauczyciel.
Obok tych chłopców.
Podchodzą. Na ławce półleżą dwaj młodzieńcy
dobijający dwudziestki.
- Czy wolne?
- pyta nauczycielka.
sówką.

Młodzieńcy

- s .........„„.j!

niechętnie

unoszą

głowy.

-

odpowiada jeden.
Staruszkowie stoją be-i ruchu. Nie rozumieją.
- No, co powiedziałem? - podnos.i się młody człowtek i teraz widać, że co najmniej o
dwie głowy przewyższa nauczyciela. - Jazda!
Oboje staruszkowie wychowali kilka pokoleń.
Oddali im swą wiedzę, czas i długie życie. P~
święcili się najtrudniejszej sprawie:
edukacji
narodowej. Teraz okazuje się, że nie mogą zrozumieć tych, których uczyli. Ktoś znowu lu·
dziom pomieszał Języki.
- Nie baw się z tymi pierdzielami - mówi
drugi l zerwawszy się z ławki, głową uderzył
nauczycielkę w pierś. Trafił dobrze. Kobieta
poczuła rozlewające się ciepło i stracił.a przytomność.

Kiedy ją odzyskała, leżała na szpitalnym łóż
ku, a przy niej siedziała pielęgniarka.
- Wreszcie! - ucieszyła się pielęgniarka.
Miała pani szczęście.
- Mąż, gdzie m6j mąż?
- Czuje s-ię znacznie lepiej. Operacja trwała
trzy godziny, ale będzie żyć.
W wyni'ku pobicia nauczycielka doznała pęk
nięcia jeszcze nie zagojonego cięcia po zabiegu
operacyjnym na piersi. Przed innymi urazami
uratowała ją utrata przytomności. Jej mąż natomiast miał połamane żebra, które przebiły
w kilku miejscach płuca i pęknięcie trzustki.

była

spreymleneńcem

złodziei

i rozbójników,
sprzyja
prmstępczym
pięściami, butami, noża
mi, nieraz bronią. Czyżby byla to, jak w11ele
nieuleczalnych chorób, choroba cywiHzacj1?
Poprosiłem
o krótką charakterystykę rolb-Ojów zastępcę prokuratora wojewódzkiego w Ło
dzi dr JACKA RZĄDKOWSKIEGO.
- Rozboje należy podzielić na pewne g1 upy,
- G1·a111y 1"1:dJ, J8..!!; n.e m.a „s t a~:, -:h" w do-.
w zależności od okoliczności towarzyszących i
mu - Maciek. oci•klada gi1t.a.rę r oc:era po.i z czo.
stopnia brutalności. Po pierwsze: najgroźniejsze
ta.
są te, w naszej oczywiście ocenie, które łączą
- No, jak było - pyta z diwmą w gtoo:e.
się ze skutkiem śmiertelnym ofiary. Te rozboje
To jeszcze ni-e był full. Zobaczysz. jak pnyjd~•
są przez nas klasyfikowane jako zabójstwa na
„Polo" ...
Najmniejszy pokój w pa.rterowym domu z <>gtle rabunkowym. W tych sprawach są takie syródkiem Studio nagrao., saJa prób,
dyskoteika.
tuacje, że sprawca z premedytacją
dokor •l •• ~
Wszystko na dwunastu kwadratowych · met-racil
zabójstwa, a następnie
dokonuje
rabunKu
parkietu. Standardowe meble „robią" tymczasem
przedmio·tów będących własnością ofiary. Są
za estradę.
Nim wrócą ,,starzy'', podtod'k z.nów
również i takie przypadki, że
sprawca zabija
prteistoczy ~ię w uczni'OwskQ kącik. KsiąiJki, Z&ofiarę wskutek tego, że stawia ona opór więkSlyty, tenisowa i·a•kieta I l{iia-ra - zawtlesZIDIIla na
szy niż on przewidywał.
'
ścianie.
- Nazywamy i;ię „Reakcja Jądrowa". To }a w.,..
Tak pr.zedstawia się, według naszej klasyfimyśliłem.
Przedtem nazywaliśmy się
„Pon;che
kacji, grupa rozboJÓW zaliczana do najgrozn1ejCarrera".
.
szych. Rozboje te z reguły szokują najbardziej
Maciek. Rocz,nitk 1966. Założyciel, lider d giitar.zyopinię publiczną, która to opinia domaga
się
sta zespe>łu. W „cywilu" - uczeń technikum.
od organów ścigania szybk!ej i bardzo su- Gramy już dwa mi>E!!Yiące. Naj.pierw u mnie,
rowej represji karnej.
ale przychodzili sąsiedzi, straszyLi milkją. Tera:t
Druga grupa rozbojów to są czyny zaplanotutaj - u Pawła. Do czwartej możemy ,,katowane, miejsce rozboju i ofiara są z góry uwać" nawet codzi·enniie. Ty>lko trzeba wymieść a
pokoju kanarka.
patrzone, często jest to poprzedzone nawet ob- Mamy dwie gitary, trzy
mikrofony, dwa
serwacją trybu życia ofiary, przy czym sam
wzmacni·acze i kolumny. Będzie jeszcze b.armoo·ijnapad rabunkowy dokonywany jest bądź przy
ka. ;ro na raz.tie starczy.
użyciu groźby (nóż, atrapa pistoletu),
bąd/. za
- Najlepsza kapela to TSA„. i MECH. - Żeby
pomocą obezwładnienia ofiary
(związame, omieć ta.ki sprzęt jak 0111L.. Maciek patI'IZy Il
głuszenie itp.).
żalem ·na swojego „Orl·ilka".
Trzecia
grupa,
najliczniejsza,
dotyczy
- Franek Kimono też jest dobry. On wcale nie
kpi. Jakby kpił, to nie byłby na liOOle przebojów
rozbojów w pewnym sensie
przypadkowych,
- Latem byłem w Jarocilnrle. 'l'am byiły cuda.
których ofiarami padają z reguły osoby nieOd rana do nocy koncerty. Tak!e „RookO<Wisko"
trzeźwe, nawiązujące
przypadkowe kontakty
to nie „umywa się" przy Jaroci-n·ie!
(wciąganie do bramy, zabranie portfela, zegarPa.we!. Roc~nik 1967. Gospodarz lokalu. Troch'
ka, kożucha itp.). W tej grupie rozbojów są
gra na giitarze. W zespole oylo dla ni-ego miejrównież przypadki, że pokrzywdzeni nie meldusce perkJusisty. Przyjął. Jest ucmieni g,zko.ły .z.ają o tym milicji, obawiając się ujawnienia osad·niczej.
- Gramy różne „kawa.tkli". To co LOMBARD,
koliczności, w jakich doszło do dokonania 1·ozT8A, SMIERC KLINICZNA. Swoje mamy 111>a raboju, przed członkami rocJliny. Przypadki takie
zie diwa teksty. Będziemy mieć więcej, to nic
są nieraz ujawniane w toku śledztw prowadzotrudnego. - Paweł z przekonaniem wz.rusza. ranych przeciwko sprawcom podejrzanym o dokomionami. - Mllll:Y'kę też sa.mi zrobimy.
nanie innych rozbojów .
- Kaśka, zaśpi-ewaj te wczo.rajsz.e „kawałki".
Wbrew potocznym opiniom, na terenie woje. Kaś~a. Roczm:ik 1967. Wokalii;tka gr1.11py. Na r~
z:e me uczy się. W liceUJm
jakoś jej „IDie pcr
wództwa miejskiego łódzkiego, nastąpił spadek
&zło". Ma.rzll' o karierz.e. Uwielbia Korę.
ilości wszczętych postępowań w roku ubieTrzask
podłą.cz.anych i.n.s~rumentów i md!krofogłym o całe 7 procent. Podndosła się również.
n~w. Z~czyna Maciek solo. Teraz Paweł, po
wykrywaLność o ponad 10 procent. Wynika to z
!li'm Kaska. Trzyma mikrofon blisko ust. Powzalepszej penetracji przez organa milicji
8rodosa głową. Fikuśnie
ostrzyżone
wymodelowane
w: k przestępczych, przeprowa<lzania wielu akWłosy, w uchu srebrny wis:or.
Kapela gra, Kaśka śpi·ewa:
cji o zasięgu ogólnopolskim mających na celu
żadne bred.nrle, i.adne wizie
ujawnianie, między innymi, sprawców tego roBo:nby. napalm, telewizje„.
cl:aju przestępstw. Służy temu również szer$ze
- Ja tak nie mogę - dziewczyr.u je.st podłakorzystanie ze ~dobyczy kryminalistyki i niemana.
·
jednokrotnie pozornie niewidoczne ślady pc.zo- ··
- Tllltaj coś gwiżdże w kolumnach. I :i:.a glo...<.."10
stawione na miejscu przestępstwa pozwoliły na
ta gitara - nerwowo odkłada mik·rofon. - Bez.
ustalenie sprawców.
Rafała nie damy rady!
Kim są sprawcy? W przeważającej częsci są
Czekamy na drugiego gitan)'5tę.
Spóźni-a s<ę.
Mac'ek niecierpliwie
przebiera palcami stru111y
to ludzie o wysokim stopniu demoralizacji, najodłączonej gitary.
Wyjmuje
paczikę „KlubOczęściej uprzednio karani i nie pracujący, nieW}"Ch'.
mal w stu procentach w mnlejszym czy więk·
Wchodz.i, a raczej wbi•ega Rafał. Zrzuca kurtkę
szym stopniu uzależnieni od alkoholu. Zarówno
i na progu zdejmuje bu.ty. Stop! Dalej tyliko \V
zrabowane przedmioty jak i pieniądze, waluta
skarpetach, alb<> w bamb<l5zach, jak Paweł.
ob.:a są przeznaczane z reguły na zakup alko- Nie mogłem wcze"n'ej. Ojc'ec mi•ał ekstra zamówienńe.
holu. Często właśnie brak środków na z&.kup
R~!ił. altx> ,_.Polo". Roczm-ik 1966.
alkoholu jest tym czynnikiem, który determinuje
Manager, "
wlasc•w ~ k'.15Jer zespołu. Gitarzy&ta Pracuje w
postępowanie sprawcy rozboju. Na-;, jako prowarszta<'ie OJCS.
kuratorów, niepokoi stosunkowo młody wiek
- Gad.alem z Kiweck1m, no... z tym, co JezaZO::
·sprawców: śrecbia . wieku nie przekracza 30 lat.
„Pas~atem". Chce nas po;;łuchać Jak „chwyc~·my",
A zdarzają sit: p:·zypadki, l.e sprawcami rozboto u..gramy na dyskotece, za dwa tygodnie. jów są dzieci uczęszczające do szkół. Swiadczy
O rany! - Nie zdążę uszyć sukienki - W\'krzvto o niedostatecznym nadzorze ze strony rodzikufo Kal>ka, z przerażeniem i zachwytem
gł0sii..
ców, jak też o niewywiązywaniu się szkoiy w
- No dobra, zaczynamy. Mamy je~zeze goazipełni ze swoich obowiązków wychowawczych.
nę.
Okazją do dokonywania rozbojów są różnego
rodzaju dyskoteki, imprezy muzyczne zespołów
Władyisław. Rocznilk 1926. Slusarz.
młodzieżowych itp.
- To jest wycie. Gdzie pa.n tu widzi mlll!y·kę?
Czasem opinia publiczna wyraża pogląd, ż.e 1
Nawet do tramwaju tacy wsi•adają ·- wvmalore:,>resja karna wobec sprawcy jest zbyt łagod
wani, wytapirowa·ni .. Że też w szkole na 'to pcr
· zwalają? - Chłopak.i, młode chłopaki, a wyglą
na. Nie jest to prawda. Z reguły jest bowiem
dó.ją jak dzikusy. To trzeba zago•nić do wojska,
stosowany w stosunku do sprawców rozbojów
d,, pracy.
najpierw areszt tymczas'o wy, a póżniej wnioskoBarbara. Rocznik 1947. Nauczyc;e\ka.
wanie przed sądem surowych kar pozbawienia
- Ja ich chy>ba rozumiem. No. może n.e wszywolności
Rozbój jest traktowany przez prawo
stkich: Przeci-eż my też dorastaEśmy w a~mos.fe
jako zbrodnia, a zatem najniższa wymierzona
rze b1g-beatu. Pamiętam jakie „woj.ny" toczyl:.ś
kara może wynosić trzy lata pozbawienia wolmy z rodzicami ' w szkole, o prawo 'do noszenia
dżi.asów i 'ska.rpetek w kolorowe paski. Chłopcy
ności. W przypadku dokonania rozboju przy uwalczyli wtedy o długie włosy.
życiu broni palnej albo inneg.o niebezpieeznego
Młodzież musi dać U'PUSt swojej e.riergi!, swo.:m
narzędzia, może być wymierzona kara 25 lat
emocjom. Musi się „wyszumieć" Oni mają swoi<Ch
pozbawienia wolności, a nawet kar.a śmierci. W
idoli, aaślad·uja i-eh, ale i wzbogacają s-:ebie. Mvprzypadkach szczególnie drastycznych, zwłasz
śle, że niek·tóre teksty piosenek są bardzo wa~ti:>
cza połąc.zonych z zabójstwem,
prokuratorzy
ściowe. Młodz!ież uczy się ich nieozwvkle szybko,
wnioskują wymierzanie tak:ch właśnie kar.
.szybciej niż wierszy w szkole. 2inają też eksty w
obcych jęzvkac-h . To dobrze
Boję s-ię, że gdypy zabroniono im muzvik~. to
byłobv jeszcze gorzej. ;\larkoman:a, mo~e a-lkoholizm, rozboje.
Zbi·gniew. Rocznik 1959 Plastyik.
POST SCRIPTUM
- Obecność mu.zykf młodzieżowej jest pewnym
łw·iadertwem swobody i tolerancji.
Ta muzy.ka
sta.now·i odskoc:zinię ód rzeczywi~tości. W naszym
kraju jest to szczegól.nie widocZl!le. Były cza.;y-.
gd;· spoontanicznej muzyki u nas nie było, albo
Tyle zastępca prokuratora wojewódzkiego w
gdv byh bardzo. dobra. Zapowiada siię, że -przyjdą ~orsze czasv.
,
Lodzi. Nasze prawo jest precyzyjne i nie pobła
Silą muzY'ki jest jej zasięg I różnoi·odJlO'ŚĆ. Muża. Ale prawo, to jedynie zbiór pewnych zapiz;'ka młodzieżowa nie może być rob'ona „pod Esów. Na ulicach ludzie nie chodzą z kodeksem
nijkę" . Teksty p'osenek muszą być autentyczne,
karnym pod pachą. Chodzą natomiast wszelkiej
muszą O<><'hodzir od młodvch ludzi
'<> wailne
maści szumowiny, zdegenerowani osobnicy albo
Tak samo ważny tak muzV'ka jest styl bycia.
dorastający młodziankowie zazdroszczący sławy
który jej towarzvszy - sposób zachowvwan:a ».e
mołojeckiej legendarnym kasiarzom, rozpruwa·
N'ie sądzę, żebv komukolwiek przesz.kadzało to.
ż~ młodzi maja takie, a nie ;n·ne ubiory. fryzury
czom czy gaz-turkom. Prawo, nawet najbardziej
r.zy agrafk' wp'ęte w policzki Oni nie są agJ"eprecyzyjne, .nie zapobiegnie rozbojom. W mojej
sywni. A jeśli już. to ~wiadcza o swej słabośc,,
dzielnicy - Żubardź - jeszcze parę lat temu
o niez.rozumie-niu tematu. ~ie jes ważne czy w
można było spotkać milicjanta nawet na najten soosób wvkształca się dobrv $IDak muzyczbardziej oddalonej uliczce. Przynajmniej pojany. Nie trzeba prze<"ież od razu ~łuchać Mmarta
wiał się raz ha tydzień. A dziś? Czasem wiNasza kultura mu.zv<'7JnR stooniowa wkracza na
duję przy głównych
arteriach przelotowych
in·ne, wvższe poziomy. MV'Śmy słucha!' zespołu
SLADE. a dziś niP gardzimy rnuzY'ka ')OWażną.
chłqpc6w z drogówki. I tyle. Dodajmy do tego
Oni mają LADY PANK. Ten zesnól iest ich
niedostateczne oświetlenie ulic, ciemne klatki
własnością. Przv }ego muzvcr
<'Wią s'ę dobrz1>.
schodowe, sporo jeszcze starych podwórek obCzasem jednak
'e zda ja sob.ie sprawy, ie muzystawionych komórkami - a obraz nocnej Łodzi
k:i tej może zabrak·ną/. .. ,
będzie pełny. Kto odważy się wieczorem WYJŚĆ
Piotr Rocznik 1972. Uci.eń.
z domu? Piszący te słowa wie coś o tym. bo
- Pewnie. 7.e będe chodził na koncert;v. Znam
1
sam drżącymi rękami podawał portfel c111 om
7P<Sn->łv
lłEPURLTKA, LOMBARD. COMBI, PERFECT LADY 'P'\\1K. R<;C ...
panom, prosząc ich w duchu, by nie zechcieli go
Chciałbym kiedyś zagrać w t<akim zespole.
sflekować czy pomacać nożem. Właśnie
na
tymże Żubardziu, niemal w biały dzień.
dziś

każda pora dnia
grupom. Posługują się

.

w

„

0

~OMAN

KUBIAK

PO OPADNIECIU KURTYNY
PS.

Rozboje stały si~ zdarzeniami codziennymi.
nawet nie chce się czytać o nich w-z,mianek
w g<:lzetach Wiadomo, że znów kogoś okaleczo1\0, poturbowano, zmaltret<>wano.
Kiedyś
Już

no•

•

I

•

N.ie b~zie chyba wyst~pu na dyskote{:e 1 koncertu w Jaroci<nie. Kapela z.awiesiła swa dz'..ała,1ność z powodu braku lokalu i przymusowej absencji perkusisty.
Matka Piotra, po wirzycie w sz.kole, kateg<Y!"yctn•ie zakazała synowi dalszych prób muzykowania .
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To nie jest par~doks, to jest
arabska wersja teodycei - mówi politolog Robert Tucker z
Waszyngtonu, odpowiadając na
moją uwagę. Twierdzę mianowicie, że rozmowy 1 Arabami
na temat kwestii palestyńskiej
przebiegają zwykle następują
co: Arabowie upatrują w Ameryce tródło wszelkiego zła, poona istnienieważ umożliwiła
nie i ekspansję Izraela, ale jednocześnie jedyne tródło możli
wego dobra, ponieważ jej nacisk na Izrael mógłby spowodować zwrot chociaż c2'ęści Paleto szukanie
styny. Teodycea,
pytanie, jak
na
odpowiedzi
wstechpo.tęga Boga daje się pozła.
istnieniem
1
godzić
Wszechpotęga Ameryki - oczemusi dokokują Arabowie nać tego, czego oni o własnych
1iłach dokonać nie mogą.
Taki sposób myślenia opiera
się na przypuszczeniu, że rząd
gdyby
mógłby,
amerykański
nie chce.. przez
ale
chciał,
lo\;lby,
wzgląd na żydowskie
przed nim.
czy też 1 obawy
Jest to ogromna pomyłka, wynikająca z niezrozumienia amerykańskich stosunków. Powią
Ameryki z Izraelem są
zania
przędzoną w ciągu 311 lat tkai moralności,
niną interesów
wyrachowania l uczucia, wła
dzy i religii, skłonności ł niezagranicznej i
chęci, polityki
wewnętrznej.

PAKT ETNICZNY

wpływY
- zyskall powatne
polityczne.
„Kto nalety do paktu etnicznego" - mówi profesor Stoddard - ten może zmobilizować dla swojej sprawy wiele
1ympat11 również wśród innych
grup etnicznych. Istnienie Izraela i jego bezpieczeństwo, to
polityczna kopalnia złota".

%YDOWSKIE LOBBY
CZY %YDOWS.KIE
WPŁYWYł
l niebezpieczne
Prostackie
jest jednak chętnie stosowane
przez antysemitów uproszczenie, według którego szerokie
cieszy się w
poparcie, jakim
Ameryce Izrael, należy przydziałaniu
spiskowemu
pisać
żydowskich mocodawców i bankierów. „Nazywanie żydowskie
go lobby - lobby, wprowadza
mówi Normann
w błąd" Podhoretz, wydawca czasopisgwiazda
ma COMMENTARY,
neokonserwatyzmu. „Chodzi o
żydowskie wpływł'"·

historyk, Arthur
Liberalny
Hertzberg, w następujący sposób
opisuje te wpływy: „Żydzi stanowią dwa i pół procent ludności USA l wykazują dziesięć
procent aktywności. Stanowią
wykładowców
20 do 30 proc.
na najlepszych wyższych uczelniach - w Harvardzie jedną
we wszystkich dzietrzecią dzinach poza budową maszyn;
są licznie reprezentowani wśród

zaś

większość

podlegają

dyskryminacj~,

1ą

p rzedmiotem kpin I. z.~ośl1wy~h
dowcipów. W telew1zJ1. w filmie w komiksach, V' grach tow książkach s~
war~yskich,
przedstawiam
niemal zawsze
albo jako wcielenie zła, albo
figury groteskowe.
James Zogby - Amerykanin
pochodzenia libańskiego, mło~y
arabsko-amerykandyrektor
antydysk~y
skiego komitetu
mi.nacyjnego, opowiada o swo1i:i
10-letnim synu, który wróctl
ze szkolnego balu maskowego z
płaczem: ośmiu przebranych za
kolegów z klasy, 1
Arabów
wielkimi przylepionynti nosami,
workami złota i kanistrami na
ropę naftową, napadło na niego krzycząc: „pastuch wielbłą
dów, negr pustyni, wszawy Libańczyk!"

Amerykanie traktują Bliski
Wschód w kategoriach „my ł
oni". Do pojęcia „my" włącza
ni są wszyscy Izraelczycy. Po
naftowym szoku sprzed 10 lat

można było
,Może nie

usłyszeć

słowa:

lubimy Saudyjczyków, ale potrzebujemy ich". To
nastawienie dawno jut wyparowało wszędzie, może z wyjątkiem Waszyngtonu. Nie tylale stało się
ko wyparowało,
pożywką dla nowych antyarabskich uprzedzeń. Arabowie są
dla Amerykanów obcy etniczprzede
a
nie i kulturowo,
wszystkim religijnie. Islam jest
dla nich dziwną, niezrozumiałą ,
a nawet wrogą wiarą.
Z Izraelem natomiast łączy
Amerykanów wspólnota kultużydowskorowa i wspólne,
dziedzictwo.
-chrześcijańskie
Badania ankietowe i rozmowy
:te ogromną więk
wskazują,
uważa
Amerykanów
szość
państwo na
Izrael za jedyne
Bliskim Wschodzie, hołdujące
ideałom demokracji i wolnoś
ci.
W ciągu ostatnich 15 lat podla Izraela
lityczne poparcie
wśród Amerykanów przesunęło
się stopniowo z lewicy na prazagorzawicę. Do najbardziej
łych zwolenników rządu Izraela należą od czasu o;ześciodnio
wej wojny z roku 1967, ewai1geliccy fundamentaliści, mieszkający w tzw. biblijnym pasie południa, kiedyś najbardziej
antysemiccy ze wszystkich protestantów. Ewangeliści wierzą,
że utworzenie silnego państwa
żydowskiego w Palestynie zapowiada drugie przyjście Chrystutym fakcie posa, widzą w
twierdzenie słów proroków. Arabowie ~ą dla nich ,,wro!!ami
Boga". Wraz z renesansem konserwatyzmu fundamentaliści niektórzy naukowcy szacują ich
80 milionów
liczbę na około

amerykańskich

Lewicowi Żydzi w peł
ni zgadzają się z tym poglą
dem, liberalni zgadzają się, ale
z pewnymi zastrzeżeniami.
Ważne organizacje żydowskie
opanowane są przez establishment - względnie małą grupę z wyższej i średniej klasy,
która czuje się ściśle związana
z polityką Izraela i zobowią
zana wobec tej polityki. Każde
odchylenie zaobserwowane w
gminie żydowskiej w USA jest
atakowane,
przez tę gminę
zwalczane i jeśli to możliwe
- przyduszane. „Wielu ameryka11skich Żydów nie zgadza się
pisze
z polityką Izraela
Roberta Strauss-Feuerlicht tłumione
są
ale ich opinie
przez cenzurę gminy". Cytuje
jeszc1e
przy tym przykłady
sprzed rządów Begina.
stowarzyszenia
Żydowskie ,
są znakomicie zorganizowane,
i niożh
mają doświadczenie
wości skutecznego przedstawiania swoich życzeń w środkach
masowego przekazu, w Konwyborczej.
gresie, w walce
Demokracja amerykańska jest
komercjalna, polityka podlega
chce
polityk
marketingowi,
pragnie jego
wiedzieć, czego
się ofiapubliczność i stara
co się dobrze
rować jej to,
sprzedaje. Wybory robi się za
telewizji i wygrywa
pomocą
Żydów.

'

<"'
-

.

Philipp Stoddatd, politolog z
Middle Fast Institute" w Wa;zyngtonie, mówi o „pakcie xxetDo początku
nicznym".
ten obejmo~al
stulecia pakt
anglosaskich
jedynie 'Jiałych,
protestantów (W ,f.SP-6w) i ewenniemiectualnie protestan6w
kich oraz skandynawskich .. „To
Jako
jeszcze
przeżywałem
dziecko" - podkreśla profeso,r ·
Stopniowo pakt rozszerzał się
na irlandzkich katolików, Wło
chów, wschodnich Europejczyków, żydów i wreszcie Murzynów. Arabowie pozostaią poza
„paktem etnicznYTJ\", są w Aobcy,
meryce jak najgłębiej

Arabski Dawid I•
i

asystentów
" państwowej,
mężczyzn i.

administracji

stanowią

kadrę

kobiet, na których
kongresmeni są coraz bardziej
zdani w swej pracy. żydzi posiadają lub kontrolują ogólnopoza
gazety
narodowe
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR - i trZ)" koncerny telewizyjne. odgrywają wielką rolę w literaturze · i filmie. Są
silni we wszystkich miejscach,
się opinię l
gdzie kształtuje
przygotowuje polityczne decy'
zje".
Podhoretz, namiętny syjonista, który w krytyce pod adrecem lzraela zawsze w~szy antysemityzm, uważa, że wpływy
środkach
Żydów w ważnych
przekazu „są raczej niekorzystne dla Izraela, ponieważ wielu ludzi zachowuje się bardzo
by nie być
wstrzemięźliwie,
o sianie uprzeoskarżonymi
dzeń wobec Arabów".
na sprawę
Inaczej patrzy
David Sadd, dyrektor stowa.:.
rzysze'nia pn. ,,National Assoof Arab Americans":
ciatioJt
98 proc. Amerykanów nie ma
o świecie l polityce
pojęcia
ich polityczna
zagranicznej,
jest determinowana
postawa
znacznie
w
przez telewizję
większym stopniu, ni:t postawa
Europejczyków.
Jeśli

wpływ

amerykańskich

USA na politykę
chociaż znacznie mniejszy, nit
jest jedtwierdzą Arabowie nak nieproporcjonalnie duży w
stosunku do ich liczby, to jest
wynikiem politycznego zaani temperamentu,
gażowania
znacznie większego niż innych
grup etnicznych. Już w XIX
wraz z pierwszą falą
wieku,
imigracyjną, temperament Ży
dów zamanifestował się silnie
w ruchu robotniczym, w pracy
nad reformami socjalnymi i w
udziale w
ponadprzeciętnym
tydowskie
wyborach. Grupy
zorientowane
wówczas
były
przeważnie lewicowo. bądf liberalnie. Zwrot na pewno zazlatach
naczył się w późnych
60 I wczesnych 70. Jest on §clśle związany z Izraelem i rozBliskim
na
wojem ~ytuacji
Wschodzie.
„Izrael jest Ewangelią, jest
amerypraktykowaną religią
- mówi :r
kańskich Żydów"
lekką ironią Arthur Hertzberg.
Nie zawsze tak było. Przed I
organizacje
światową
wojną
syjonistyczne w Ameryce liczyły niespełna 12 tysięcy ludzi. W roku 1945 jednak „zaże syjonizm
głada sprawiła,
stał się jedynym ruchem jedŻydów

noczącym

amerykańskich

Ży

dów" - pisze Roberta Strauss-Feuerlicht w pracy pt. „Los
Żydów". Powstała swoista klana wygodnych
sa siedzących
fotelach syjonistów z książecz
kami czekowymi. Byli to Zy-

go" jako totumfackiego Arapolityk,
bów. Amerykański
który bierze pieniądze od Arabów, jest „skończony" - mówi Zogby.
· Takie metody nie są specjalnością organizacji żydowskich,
są one częścią składową poUtyki amerykańskiej, w której
walczy się bez bhłych rękawi
czek. Kraje arabskie są podobwystępują
ne do bokserów,
cych w Ameryce bez trenerów
i impresariów. Nie mają żad
nej politycznej bazy, porównywalnej z bazą Izraela. „Poza
nie rozumieją
tym Arabowie
nie
Zjednoczonych,
Stanów
mają pojęcia, jak tu się robi
- podkreśla Sadd.
politykę"
z roku
Od szoku naftowego
1973 po świecie krążą wieści,
mogliby za poże Arabowie
mocą swoich ogromnych inwestycji na Zachodzie - nikt nie
wie nawet w przybliżeniu, jaki jest ich wkład, bankierzy
miliarszacują go na kilkaset
dów dolarów - zniszczyć cały system finansowy i samymi
szantażować
tylko groźbami
temu przerządy. Przeciwko
własny interes, a
mawia ich
niemoli:liwość
także techniczna
przeprowadzenia tego rodzaju
operacji. „Kto miałby odkupić
amerykań
od Saudyjczyków
skie papiery wartościowe za 60
- pyta
miliardów dolarów"
jeden z finansowych
kpiąco
ekspertów.
Istnieje oczywiście potężne
lobby arabskie: są to wielkie
amerykańskie koncerny naftowe, przedsiębiorstwa budow-

dzl, którzy popłerall Izrael jako ojczyznę dla innych Żydów,
ale nie dla siebie".
David Sadd twierdzi, :te organizacje żydowskie reprezentują
tylko radykalną mniejszość, nie

się

za jej

pomocą;

do tego, by

ty. Reklama,

badania opinii
zwrotne
między opinią publiczną a fikampanii
nansowaniem
jest ściśle ze sobą
wszystko
gminy ży
stopione. Bogate
dowskie zaliczają się do najdawców
wielkoduszniejszych
sprzężenie

pieniędzy.

ARABOWIE SĄ SŁABO
ZE SOBĄ ZWIĄZANI
Polityka jest w Ameryce dopodobnie
konkurencji,
jak gospodarka, czy sport; je.,;t
znacznie
domeną konkurencji
silniejszej niż w innych demokracjach. „Arabowie mają co
prawda mnóstwo pienięd:i;y mówi profesor Stoddard - ale
jakie 1ą reguły
nie wiedzą,
gry. Płaczą i lamentują, to jednak nic nie zmienia". Ci, którzy zorientowali się najwcześ
niej - arabscy Amerykanie dopiero w ostatnich latach zaczęli się organizować. Robią to
i bez wielkiego za„powoli
- stwierdza David
chwytu"
Sadd. „Ich powiązania ze sprawą arabską są nowe i płytkie"
- podkreśla Stoddard.
W politycznej gr:i:e organizacje arabskie zachowują 1ię wobec organizacji żydowskich jalt
Dawid wobec Goliata i to Dawid bez pracy. Tak będzie jearab1zcze długo. Stosunki
skich Amerykanów 1 krajami
arabskimi są znacznie lutniejsze niż stosunki amerykańskich
Arabowie
Żydów z Izraelem,
meną

są między sobą niejednomyślni,
1ą podzielone,
ich sympatie
jedni popierają libańskich fa-

langistów, inni OWP, jeszcze
inni są neutralni. Spojród około dwóch milionów Ameryka_
nów pochodzenia arabskiego,
ponad 80 proc. pochodzi 1 Li80 proc. jest
ponad
banu,

(chrześcijani•
chrześcijanami
stanowią też większość z ok.
100 tysięcy Palestyńczyków w
USA). Poza tym boją się dys-

otwarcie
jeśli
do swego pochodzenia. „Od rokit 1948, od utworzenia Izraela, Żydzi 1 powodzeniem oczerniali Arabów
i doprowadzili do ich lekcewatwierdzi David Sadd.
żenia t-rziPomina
Zogby
James
sprawę Georga Coruy'a, który
w roku 1978 kandydował na
senatora w okręgu położonym
od San Francisco.
na północ

kryminacji,

przyznają się

pozycję
czołową
Zajmował
wśród kandydatów, dopóki nie

wielkiej kampanii
telewizyjnej, za
którą kryły się organizacje :tyKll!!lpania „9o!oż;y!a
dow1ki„
rozpoczęto

pr2sowej

i

Goliat w USA
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STOSU.NK·I
AME1RYKAASIKO-IZRAELSKIE
W ciągu 3!1 lat swojej historii stosunki amerykańsko-izra
elskie umocniły się i jednocześnie zmieniły strukturę. Powstanie państwa Izrael było dla
ludności USA
nieżydowskiej
raczej obojętne: jedna trzecia
utworzeniem,
jego
była za
jedna trzecia - przeciwko, jedna trzecia nie interesowała 1ię
tą sprawą. Dziś istnienie i bezpieczeństwo Izraela są częścią
amerykańskiego „credo". W roku 1948 głosy żydowskie (6!1
w
skoncentrowanych
proc.
1tanach 1 największą
trzech
liczbą wyborczych głosów) były
prawdopodobnie rozstrzygają
Trumana w
ce dla decyzji
sprawie uznania Izraela. Dziś
inne czynniki mają priorytet w
Izrael
powiązań.
całej sieci
się J zagrożorlego,
rozwinął
małego państewka, w wojskow
hegemonialną
wą potęgę

rejonie bliskowschodnim. „Blispo scenie
Jest,
ki Wschód
najważniejszym
europejskiej,
regionem dla Ameryki, ponieze Związ
waż konfrontacja
kiem Radzieckim nigdzie indziej nie jest tak namacalna i
tak grotna" - mówi profesor
Stoddard. Dopiero na drugim
planie znajduje si41 ropa naftowa.
Arabowie pytaj._ często, dlanie może być
czego „Reagan
drugim Eisenhowerem". Eisenw roku 1957
hower zmusił
Izrael do wycofania się z Synaju bez najmniejszych usegipskiej
ze strony
tępstw
„Wtedy byliśmy małym pań
stwem, poza tym był to błąd.
1 którego wyciągnęliśmy 11au-

lestyny, kto zagwarantuje, h
będą oni żądać,
później nie
aby USA zaprzestały pomocy
i zmusiły go cło
dla lzraela
połaci
dalszych
opuszczenia
ziemi. [:Jie ma dziś alternatywy
dla uznania Izraela przez Arabów z własnej woli.
Hertzberg - krytyk rządów
ustępstw l
Begina, człowiek
kompromisu, ostrzegający przed
aneksją Zachodniego Brzegu w oku kon~
jest cierniem
neokonseri
serwatystów
dzH
nadających
watystów,
„Był
mówi:
ton. Podhoretz
moim przyjacielem" i podkreśla czas przeszły tej przyja:t„Poparcie dla
ni. Mówi też:
Izraela w Europie maleje w
takim samym stopniu, w jakim
maleje wola utwierdzenia się
Europejczyków i ich wola obbrony naszej cywilizacji przed
wrogiem
śmiertelnym
Radzieckim. Nie
Związkiem
jest tu związek
twierdzę, że
przyczynowy, ale jest to symptom".
Podhoretz jest jednym z ideologów panującego dziś w Waszyngtonie ooglądu manichej~wiat na
dzielącego
skiego,
Rosję i
złą
dobrą Amerykę,
niedorajdy pośrodku. Hertzberg
maniten
odrzuca twardo
cheizm i uważa za niezwykle
niebezpieczne to, że Izrael zostaje wciągnięty do gry. Jego zdaniem, Izrael ·powinien
pozostawać w świecie „pełnym
szarych stref i niejasności".
Na Bliskim Wschodzie polł·
tyka jest obciążona ideologią.
co czyni ją nieelastyczną, pozostawia niewiele miejsca dla
umiarkowania.
i
rozsądku
rozwiązań
zmniejszając skalę
możliwych do osiągnięcia.
wierzlł
„Dopóki Arabowie

. ''

lane, instytucje finansowe, robiące interesy na zlecenie i w
Wschodu,
\mieniu Bliskiego
firmy adwokackie l poszczególreprezentujący
ni adwokaci,
arabskich, bądt amerykańskich
na Bliskim Wscho
klientów
bliskodzie. Przedstawiciele
wschodnich interesów dotychczas jeszcze nie mieli powodów
do wchod:i:enia w kolizję % polityką bliskowschodni<\' rządu,
ale obserwowani St\ przez organizacje żydowskie z uwagą 1
nierzadko z niepokojem. „Szacują proarabskich lobbistów w
około 200
na
Waszyngtonie
osób - oficjalnych i zarejestrowanych. Osobiście znam co
najmniej kilkunastu" - mówi
Norman Podhoretz i wymienia
znane nazwiska. Do proarabskiego lobby zalicza też różne
agencje reklamowe, kilkanaście
instytutów bliskowschodnich i
finansowane przez Arabów katedry uniwersyteckie.
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mówi Wolt Blltzer, wakorespondent krytycznego wobec rządu dziennika izraelskiego JERUSALEM
POST. Podobnie jak organizacje żydowskie, Blitzer wymienia na pierwszym planie waż
ną geostrategiczną rolę Izraela
w starciu ze Związkiem Radzieckim i cytuje słowa amerykańskiego podsekretarza staktóry oś
nu, Fagleburgera,
Kongresu.
wiadczył na forum
że wojska amerykańskie w Europie pochłaniają rocznie 50 do
80 mld dolarów, zaś na Bliskim Wschodzie - 30 mld. „Na
Bliskim Wschodzie my wypeł
niamy front - stwierdza Blitzer. Amerykanie nie muszą utrzymywać tam żadnych jed·
nostek. My możemy zmobilizować 400 tys. ludzi w ciągu
72 godzin".
na sprawę w
Gdy patrzeć
takim kontekście, 2,6 mld dogospodarczej
larów pomócy
USA dla Izraela w roku 1983
Kwalifikacje
jest bagatelką.
Izraela jako wojskowego sojusznika, korzyści, jakie ciągnie
doś
Pentagon z izraelskich
wszywiadczeń i informacji traktowane z
to jest
stko
wielką uwagą w pracach ży
lobby i wywiera
dowskiego
rządu i
decyzje
wpływ na
Kongresu.
Arabowie natomiast uchodzą
za ludzi, na których nie moż
na polegać i za ludzi pozbawionych realizmu. Demokraci
i republikanie, naukowcy libe-.
ralni i konserwatywni, są na
równi rozczarowani faktem, że
-

'

żydowski

potrzeba
wybranym
zostać
więcej pienię
dziś znacznie
dzy, niż jeszcze przed kilim lapublicznej,

.

kę"

szyngtoński

żaden rząd

arabski nie zaakw sposób jednoznaczny planu Reagana z 1 września
1982 roku, że ani król Jordanii
Husajn, ani inni arabscy sojudokonać
nie umieli
sznicy
rokować
przełomu i zacząć
nadal staIzraelem, zamiast
wiać maksym,a}istyczne żąda
są
poglądy
nia. Czy takie
to inna
słuszne, czy też nie sprawa. Faktem jest, że oddanastroje.
ją one podstawowe
Ani jeden rząd arabski nie jest
stabilny - twierdzi dalej ani jeden nie jest popularny,
ani jeden nie uzyskał legitymacji w drodze wolnych wyborów. Narastająca niechęć do
Arabów, widoczna w ostatnich
publicznej,
badaniach opinii
jest jednocześnie korzystna dla
Izraela.
Jeden Arab służy jednak Aza wzór: Anwar
merykanom
Sadat. „Tylko jeden raz istnaciski rl'a
niały rzeczywiste
- mówi Kenneth JaIzrael
cobson z Antyoszczerczej Ligi
organizacji' B'nai Brith - gdy
przyjechał Sadat i zgłosił gobez watowość do rokowań
Również
runków wstępnych.
Żydzi byli pod
amerykańscy
jego wrażeniem".
ceptował

„

we wszechpotęgę Ameryki nie
jest źle - mówi pewien 'były
doradca prezydenta Cartera . ale co się stanie, je~li straCłł
zwrócą się w
tę wiarę? Czy
kierunku Rosjan, czy eksplo·
dują?" W polityce nie ma żad•
nej teodycei. Izraelczycy budu·
na tym że
ją swą politykę
będą zawsze' ich
Amerykanie
od pewpopierać, niezależnie
nych zakłóceń. W najbliższych
latach prawdopodobnie na to
się zanosi, ale na dalszą meIzraela
tę? Starzy sojusznicy
li?erałow.ie, lewicowcy, Murzy~
m, częściowo się od niego odwrócili, nowi sojusznicy
konserwatyś
fundamentaliści,
ale w
ci - ~ą proizraelscy,
żadnym

wypadku me są filo-

semitami.
Amerykańsk1e interesy gospodarcze mogą przecież którekolidować z
goś dnia zacząć
lojalnością wobec Izraela. Na
arabskie lobby
tym buduje
zaś niektórzy pragną zmobili~
antysemityzmu.
zow.ać. nieco
lnm, Jak David Sadd, mówią:
„Jesteśmy szantażowani przez
Izrael, nasz handel z krajami
a~~bskimi . byłby w innej sytuaCJI znacznie większy". Ostatnio
takie głosy:
słyszy się także
„D!ac~e~o co roku udzielamy
kazde3 izraelskiej rodzinie po400 dolarów
mocy w kwocie

zmni~jszając jednoc1eśnie
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datki na cele socjalne w USA?
Badania ankietowe ludności
pochodzenia
ai;n~rykans~iej
niezydowskiego, prowadzone w
r?ku 1981 wyk~ały, że zdarespondentów
niem 31 proc.
„Żydzi mają w USA za dużą
władzę", zaś zdaniem 48 proc.
„Żydzi są bardziej lojalni wobec .„Izraela, niż wobec Ameryki.. Zarzut podwójnej lojalCZY ZAMORDOWANO ności i z?yt wielkiej władzy
dotyka niezwykle wrażliwego
BY SADATA„.1
punkt.u. Rochard Reeves („The
cytuje
Journey")
American
słowa żydowskiego socjologa
Czy jednak zamordowano by
Jesteśm;
Feina:
Leonarda
Sadata, gdyby nie zawarł po~kłoni:ii milczeć (na t~~at swokoju z Izraelem? „Pytałem moich arabskich przyjaciół - mó- . ich meprop.or~jo.1ainie dużych
~pływow) i zywić nadzieję, żl:"
wi Hertzberg - dlaczego nie
mkt tego nie zaPważy". Mniejtego, co
publicznie
głoszą
amerykańskich
szoś~ spośród
stwierdzają prywatnie: że IzraŻydow! która z różnorodnych
el ma prawo do życia. Wszypolitykę
potępia
powodow
scy odpowiadali, że wówcza~
I.z~~e~a, może w wypadku kozastrzelono by, ich".
krajów
obu
hzi1 interesów
„Żaden rząd arabski nie odslę
przeks7tałcić
dnia
pewnego
z Izraelem
waża się zasiąść
w większość.
stole, by rokoprzy jednym
przeceniają rolę
. Arabo~ie
wać o podziale Palestyny
ZY_d?wsk.iego lobby, nie rozuTo
ciągnie dalej Hertzberg. mie~ą sieci amerykańsko-izra
w którym cofają
jest punkt,
elskich stosunków, Izraelczycy
się także umiarkowani Arabotę sieć i
zaś stale. 09ciążają
wie; to samo dotyczy odpowieczasem Ją nadrywają. ZarówIzraela.
dzialności za uznanie
jak ł
jednych
no pomyłka
Che!\, żeby Ameryka wymuc;ibłą d drugich mogą ok~zać się
ła na nich uznanie". Można pofo ta lne w skutkach.
równać tę sytuację z „czarną
rewolucji\" 60 i 70 lat w USA,
tzn. z walką o równouprawLiberalni
nienie Murzynów.
biali politycy prywatnie mókonieczne
że
wili wówczas,
Murzynom
jest przyznanie
wszystkich praw obywatelskich,
im tych praw,
ale odmawiali
gdy tylko występowali publiczaż sprawę roznie. Czekali,
federalni.
strzygną sędziowie
Stany
żeby
Arabowie chcą,
Zjednoczone zachowały się jak
THOMAS ROSS
federalni sędziowie. Ich odoowied:t brzmi - nie. Jeśli boZeit")
(„Die
wiem rząd amerykań s ki wyne1ocjuje dla Arabów część Pa-
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początkowym okre.sie działalności XIII
.Laboratorium tródłem
pieustannej
troski dyrektora Fusa był Dział Ufologii. Magister Foyerman, któremu - wobec braku lepszego
kandydata - docent powierzył
obowiązki kierownika, nie speł
nił pokładanych w nim nadziei.
Miał sporo dobrych chęci, ale
?\ie odróżniał fotografii starego
kapelusza od latającego talerza,
w dodatku był daltonistą, więc
po paru miesiącach Fus zaopatrzył Foyermana w jak najlepsze rekomendacje, upchnął go
w instytucie kierowanym przez
swojego największego wroga i
zaczął rozglądać się za nowym
kandydatem na wakujące stanowisko. Niestety,
specjaliści
wysokiej rangi byli nieosiągalni.
Z reguły działali w komisjach
rządowych lub wojskowych i
propozycję
przejścia do XIII
Laboratorium traktowali jak obelgę. Przez pół roku Fus bez1kutecznie nagabywał różnych
naukowców, obiecywał złote góry, aż w końcu, kiedy już rozważał dramatyczną decyzję likwidacji działu, niespodziewanie
zyskał
pracownika, o jakim
wcześniej nawet nie marzył.
Docent Kaptzovitz„ autor czterotomowej monografii o niezidentyfikowanych obiektach latających, znany i uznawany w
szerokich kręgach ufologów był
szefem elitarnej komisji ekspertów lotnictwa. Jego
pozycję
przekreślił jednak
wypadek,
który omal nie. doprowadził do
totalnej katastrofy. Mianowicie,
pewnej listopadowej nocy pojawił się tajemniczy świecący
obiekt nad równie tajemniczym
obiektem sił powietrznych. Docent
wyrwany brutalnie
ze
snu alarmującym
telefonem
przez
dyźurnego
oficera,
warknął
wściekle,
że
kto
jak kto, ale pilot wojskowy po-winien odróżnia<'! UFO od świa
teł pozycyjnych samolotu. a potem rzucił słuchawkę na wi- ·
dełkl i spokojnie zasnął. Przestrzeń powietrzna nad tajnym
lotniskiem uznawana była za
strefę specjalnej ochrony, więc
po ek~pertyzie Kaptzovltza w
sztabie !(łównym wvbuchła panika. Później próbowan~ wszystko
zaretuszować. ale i tak
wyszło na 1aw, te
rozpoczęto
nawet odliczanie do startu rakiet międzykontynentalnych. a
kiedy stwierdzono wreszcie, że
to fałszywy alarm, bo niezidentyfikowanym obiektem okazał
się
latawiec z przymocowaną
· latarką, którym
bawiło
się
dwóch
urwisów - nawiasem
mówiąc, synów komendanta lotniska - w rozttardiaszu zapomniano odwoła~ rozkaz ataku.
Na szczęście wskutek przebicia
kondensatora
w komputerze
sterującym automat
startowy,
jak zepsuta płyta gramofonowa
zaciął się na liczbie
siedem.
Powtarzał to nieszczęsne siedem
przez godzinę; zanim go wyłą
czono. Po tym wypadku zała
many Kaptzovltz podał się do
dymis.ii. która wstała przyięta
z zadowoleniem, i sam zgłosił
się do Fusa,
Pod kierowniCtwem Kaptzovitza Dział Ufol"lgil szybko nadrobił zale!(łości I wkrótce Pod
względem ilości oublikacji wysunął c:!ę na przodujące miPisce
w XIII Laboratorium. Fus był
usatvsfakc.ionowany takim stanem rzeczy, ale Kaptzovltz nie, i jego nlezarlowolenie miało
konkretną. uzasaonloną nrzvczynę. Gnębiło !!;O, że chociaż od
dwudziestu bez rnała lat zajmował się problernem niezidentyfikowanvch obiektów latają
cych, nigdy takie~o obiektu na
własne oczy nie widział. Miał w
rękach tysiące fotografii, czytał
relacje świadków niezwykłych
wvdarzeń. rozmawiał z nimi i
diabli go brali, że
jakiś tam
chłopina
z
zapadłej
wioski
nie
tylko
spotkał ufonautów,
ale
nawet
był
we wnętrzu tch ooiazdu. a on,
doC'ent Kaptzovitz, nlgdv tadnego taiemniczego· światełka na
niebie nie dojrzał Podeszał się
wprawdzie myślą, że w podobnej sytuacji są fizycy cząstek
elementarnych _. żaden z nich
przecież, dajmy na to, protonu
nie widział ....,, ale była to marna oocle<'ha.
Kantzovitza
pr-ześladował
pech. Kaidą wolną chwilę poświęcał na obserwacie
nieba,
wszystkie urlopy spędzał w okolicach szczególnie często nawiedz:mvch orze:zo UFO, ale zawsze akurat wtedy
nastawał
okres sookoju. Kiedy .ttad San
Miguel de Tucuman przez cztery noce z rzędu całe eskadry
jaskrawo świecąC'ych oblE>któw
wykonvwałv skomplikowane ewolucie. do<'ent ze swoią ekioą
przvhył na mieis<'e
właśnie
czwarteirn dnia nad ranem. a
godzinę wcześniej UFO zwartym

1zykłem odtedały w kierunku
górzystych pur.tkowi Puna de
Atacama. Kaptzovizt imał się
najprzeróżniejszych
sposobów,
aby przyłapać choclat jedno
UFO. Poddał analizie komputerowej wszystkie zarejestrowane
obserwacje, żeby ustalić prawidłowość w pojawianiu się niezidentyfikowanych
obiektów.
Opracował tabelę prawdopodobieństw występowania UFO w
danym punkcie czasoprzestrzeni
i według jej wskazań, uzbrojony w aparaty fotograficzne czatował jak myśliwy na grubego
zwierza,
ale
bezskutecznie.
Wszystkie
niezidentyfikowane
obiekty unikały go z jakąś perfidną złośliwością.
W końcu, a było

• to mniej

badaniach prowadzonych po omacku, nic nie
wychodziło i,
być może, zniechęcony docent
zrezygnowałby z ich kontynuacji, gdyby nie drobny sukces.
Jego elektroniczny zegarek potraktowany silną wiązką promieniowania o zmiennej często
tliwości zact.ął wskazywać godzinę dwudziestą pierwszą dziesięć trzy razy na dobę:
dwa
razy do południa i raz we wła
ściwej porze.
Od tego momentu rozszyfrowanie kodu UFO było już tylko
kwestią czasu. Oczywiście nie
obeszło się bez drobnych potknięć. Pracownia ufologii
nie
miała odoowiedniego ekranowania i kiedy eksperymentowano
z generatorem promieniowania,

właśnie był

krze~le

gnięto

chwilę

w kabinie, wycią
przez dziurę w suficie.
Zużel nie tylko sklął Kaptzovitza, na czym świat stoi, ale potem jeszcze przez tydzień, zanim
nie naprawiono windy, z jadowitą satysfakcją codziennie witał docenta na schodach. Satysfakcję czerpał stąd, że on miał
pracownię na drugim piętrze, a
Kaptzovitz na trzydziestym drugim.
Mimo tych i wielu innych jeszcze przeciwieństw prace nad
modulacją promieniowania według kodu UFO zakończono 1
docent podjął
przygotowania
do koronnego
eksperymentu.
Pracowników swojej komórld
podzielił na dwie sekcje: jedna
zajęła się opracowaniem „audy-

ANDRZEJ MERCIK

_„Pułapka

na U

całej dzielnicy miasta zakłó
cenia uniemożliwiały
odbiór
programów telewizyjnych. Napływające od okolicznych mieszkańców skargi, docent z początku ignorował, ate od pewnego marcow1ego
wieczoru, gdy
włączył generator podczas meczu finałowego o Puchar Europy i tłum rozwścieczonych kibiców wdarł się do LaboratOrium, prowadził doświadczenia
dopiero po zakończeniu programu. Ostre starcie miał również
Kaptzovitz z doktorem Żużlem.
Zdarzyło się to na etapie badań wpływu promieniowania na
silniki elektryczne. Modulowany
sygnał sprawił zresztą zupełnie przypadkowo że winda w gmachu XIII Laboratorium
najpierw
z
przyspieszeniem
dwóch g pomknęła z parteru na
najwyższe piętro,
potem jak

w

kamień

zleciała
dwadzieścia
niżej, a w końcu
łagodnie wyhamowała i utknę

kondygnacji

ła między czwartym a piątym
piętrem. Wszelkie próby ruszenia jej z miejsca spełzły na ni-

czym i starego doktora, który

lt111.

Płott

Zdrz11nicki

generatOt'a, I'rzes
się

- Narobił pan, docencie, niezłego zamieszania. Nie dość że
ten pański generator oślepił stacje radarowe w promieniu 'ldlkuset kilometrów, to jeszcze
sparaliżował aparaturę pokła
dową wszystkich samolotów w
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Swinoujściu ogólnopolskl przegląd filmów
· fantastycznych,
zorganizowany przez tamtejszy
klub SF „Wąż morski'', świ
noujskie Towarzystwo Kulturalne, Wydział
Kultury Urzędu
Miasta oraz Zarząd
Miejski
ZSMP. Impreza podzielona bY.ła na dwie części. W pierwszej,
otwartej zaprezentowano klasyczne już dziś obrazy, jak „Alphaville", czy „Fabryka nieśmier
telnych" przeplatając je spotkaniami z twórcami SF (Andrzej
Krzepkowski, Maciej Parowski)
oraz teoretykami 1,ilmu SF. W
drugiej, przeznaczonej dla przybyłych z całego kraju przedstawicieli klubów SF, przedstawiono filmy mniej u nas znana
Cm.in. „TRON", "Dark Crystal",
„This Island, Earth"), a pokazy
poszerzono o tematyczne wykła•
dy, prelekcje l dyskusje. Im-

tym rejonie.
- A więc to ... - szepnął Pobladły Kaptzovitz.
- Tak, to były
1amoloty:
cztery pasażerskie, jeden sanitarny, a reszta
- wojskowe
myśliwce. Kiedy dostawały się
w zasięg promieniowania, wp'a- prezę należy uznać za udaną, o
dały jak do
czarnej dziury. czym zaświadczy z pewności
każdy z jej uczestników. Cieszy
Możemy
mówić o niesamowitym szczęściu, że w tym
pie- więc fakt, że organizatorzy zakielnym młynie wokół nadajni- mierzają kontynuować tego typu przeglądy, następny planuka nie doszło do zderzenia.
- Obudził mnie telefon
r. jąc za rok. Przypomnijmy, że
ministerstwa lotnictwa - Fus imprezy filmowe poświęcone SF
są coraz częstsze (seminaria w
mówił dalej po minucie grobocji" której emtsJa miała ścią wej cisty. - Znajomy dyrektor Olsztynie l Łodzi) i stwarzajpoznania
departamentu powiedział ml, możliwość bliższego
gnąć. wszystkie niezidentyfikowane obiekty nad XIII Labora- że nad miastem powstało coś w . nie docenianej jakby fantastyki
torium, druga - przygotowywa- rodzaju Trójkąta Bermudzkiego w filmie.
i zapytał, czy to czasem nie nała techniczną 11tronę doświad
czenia. Ponieważ Kaptzovitz za- sza sprawka. Oczywiście zaprzerówno kod UFO, jak też treść czyłem stanowczo i zara:t potem,
O „Dni Fantastyki Grozy" to
„audycji" uważał za informacje łamiąc wszelkie przepisy ruchu impreza organizowana
w dn.
drogowego, przyjechałem spra- 24-26 lutego br. w Sródborościśle tajne, o pracy pierwszej
pcl\ski wte przez klub „Sfan" z Warsekcji niewiele było wiadomo. wdzić, jak przebiega
Sekcja techniczna przystosowa- eksperyment. Chwała Bogu, że szawy oraz
Centrum Gier !
zdążyłem przed policją.
ła do nowego zadania antenę na
Rozrywek Umysłowych ZSMP
Zgnębiony
Kaptzovitz
tępo
dachu budynku, z której korzy„Groteka". Planowany jest upatrzył na wygaszony ekran rastał doktor Żużel podczas padział pisarzy i krytyków litemiętnej penetracji
cmentarza daru.
ratury SF, wśród nich prawdzi- A więc to tylko samoloty ... wego specjalistv od fantastyki
oraz zainstalowała
aparaturę
- westchnął ciężko. - Panie grozy, red. Marka Wydmucha.
radarową do śledzenia niezidentyfikowanych obiektów, kiedy dyrektorze - dodał Po chwili
- proszę przyjął! moją rezygnajuż się pojawią. Datę eksperymentu wyznaczono na ostatni cję ze stanowiska kierownika
O W pierwszych dniach
Działu Ufologii.
piątek września.
się w
- Ależ dlaczego„.?! - obru- kwietnia br. odbędzie
Był to dzień
pochmurny 1
czechosłowacki
mglisty, od rana siąpił drobny ~:eył slę Fus. - Przecież uzyskał Pardubicach
konwent narodowy „P ARCON".
Pan właśnie dane do zupełnie
kapuśniaczek, więc warunki do
obserwacji nieba przedstawiały nowej interpretacji niezidentyfikowanych zjawis·k. Negatywsię fatalnie. Ale Kaptzovitz nie
zgodził się na odroczenie
do- ny wynik eksperymentu wca1e
O „Bliskie spotkania trzenie jest porażką, wręcz prze- ciego stopnia" - to nazwa warświadczenia. O godzinie dwuciwnie,
może
okazać
się
wielkim
dziestej trzeciej dziewiętnaście,
sztatów twórczych organizowasukcesem. Proszę sobie przypo- nych w Wiśle w dn. 2-8 kwiettuż po zakończeniu programu
doświadczenia
telewizyjnego, w otoczeniu asy- mnieć sprawę
nia br. przez
Radę
Główni\
stentów zasiadł przed ekranem Michelsona-Morleya. Ekspery- PSMF. Organizatorzy nie spreradarowym i włączył generator ment pozornie się nie powiódł, cyzowali jeszcze bliżej merytopromieniowania; w eter polecia- ale przecież to Właśnie stało się rycznych założeń Imprezy, wiafundamentem szczególnej teorii domo jednak, iż wezmą w niej
ły sygnały wzywające wszystkie niezidentyfikowane obiekty względności. Podobny efekt moudział krajowi twórcy SF (zapańskie
do zbiórki przy nadajniku. Przez że również przynieść
równo pisarze, jak i plastycy,
doświadczenie.
jakiś czas nic się nie działo, aż
wśród nich Janusz A. Zajdel,
Kaptzovitz z powątpiewaniem
koło północy na skraju ekranu
Andrzej Trepka, Wiktor żwi
radarowego pojawił się świecą potrząsnął głową.
klewicz), a pod ich kierunkiem
- Zastawie'! pułapkę na UFO
cy punkt. Eksperymentatorami
swych sił próbówać będą młodzi
ł schwyta<'! osiemnaście samolowstrząsnął dreszcz emocji. Kapautorzy, którzy przybyć mają ze
. tzovitz drżącymi rękami usiło tów - przecież to kompromitawszystkich niemal ośrodków rucja.
wał rozluźnić węzeł krawata;
chu fanów.
- Jak to osiemnaście ...? zapomniał zupełnie, że już dawno go zdjął i schował do kie- Fus poczuł nagle, jak cierpnie
szeni laboratoryjnego płaszcza. mu skóra na karku. - Z miniO Nieco wcześniej, bo w dn.
Asystenci podnieconym szeptem sterstwa telefonowano, że czterwymieniali uwagi. Kiedy tajem- naście maszyn wpadło w pańską · 15-18 marca br. odbędzie się
sesja popularnonaukowa pn.
matnię, potem przybyły jeszcze
·n iczy obiekt zbliżył się na od,,Konstrukcje świata przyszłości
trzy, więc razem powinno być
ległość około dwudziestu kilow filmach
fantastycznych
i
metrów i zgodnie z przewidy- ich siedemnaście.
fantastycznonaukowych", któ- Ale na ekranie radaru było
waniami zaczął krąży~ wokół
rą przygotowują
wspólnymi
źródła emisji sygnałów, na e- . osiemnaście plamek.
siłami Śląski Klub Fantastvki,
Docent podał Fusowi dzienkranie pojawiły się dwa nastę
Uniwersytet
Śląski i Oddział
w którym
pne punkty, a zaraz
za nimi nik laboratoryjny,
Polskiej Akademii Nauk.
Ilurejestrowano pojawiające
jeszcze jeden.
się
W pół godziny
stracją do serii referatów maobiekty; zapisów było osiemnapóźniej już cały rój kilkunastu
ją być filmv ze zbiorów FilmoUFO zataczał oszalałe kręgi, a
ście.
teki Polskiej, wfród nich słyn
rozpromieniony Kaptzovitz zbieW Dziale Ufologii do białego
ny obraz
Stanleya Kubricka
rał gratulacje od swoich
asyrana trwała
wytężona praca.
stentów i dziękował im wyleFus telefonował do minister- „Doktor Stran~elove, czyli jak
przestałem się bać i pokochawnie za współpracę.
stwa i do wszystkich okoliczłem bombę".
Tę radosną chwilę -przerwał
nych lotnisk, aby ustalił!, jakie
Fus,
który w
pantofiach i
sam?loty wpadły. w wir Kappłaszczu narzuconym na pidżamę
tzov1tza, asystenci
analizowali
jak szarżujący nosorożec wpadł protokół eksperymentu odtwaO Na rvnku księgarskim udo Działu Ufologii.
rzając przebieg zdarzeń, tylkazały się długo oczekiwane, a
- Ludzie! - wrzasnął
od
ko docent siedział na uboczu i
jeszcze
dłużej
zapowiadane,
progu. - Co wy tu wyprawiakreślił na kartce jakiś ~chemat
pierwsze tytuły :a nowej krajocie?!
Proiektował nową pułapkę n~ wej serii
SF Wydawnictwa
UFO.
Oburzony tym okrzykiem Ka„Alfa". Są to reprintv przedwoptzovitz zerwał się z fotela, ale
jennego wydania „Wię1.nia na
gdv spojrzał na dyrektora, miMarsie" i
„NiPśmlertelnvch"
na mu zrzedła.
Gustave'a Le R-,!(Ue'a oraz ko- Prowadzimy właśnie obserleine
wydanie
dwutomowe1
wacje UFO - rzekł, niespokoj„Polskiej noweli fantastvc-znej"
nie zerkając na ekran radaru,
w wvborze
Juliana Tuwima.
gdzie znów przybyły trzy obieRedaktorem
serii jest Marek
•
kty.
S. Nowowielski.
- Proszę natychmiast wyłą
c:eyć ten cholerny
generator!
Natychmiast pan to wyłącz!!!
-- ryknął Fus
ponownie, widząc wahanie Kaptzovitza.
Docent nacisnął czerwony klawisz i wtedy krążący po mar•
twej pętli rój obiektów roZPrYMAlłKO M.
snął się we wszystkie strony,
MURO'WANIEC
jakby pękły krępujące go wię
f.Y. Gdy ekran opustoszał, Fus
otarł czoło i ciężko usiadł na
\

i4

pląta

ninie kabli, którymi połączone
były poszczególne moduły obwodów scalonych z wielostopniowym wzmacniaczem.
- Niech pan to zniszczy, zanim policja tu się zjawi - powiedział zwracając
głowę w
stronę Kaptzovitza.
Jakby na potwierdzenie jego
słów za oknami rozległ się miał
kliwy dźwięk syren. Docent, o
nic nie pytając, skinął na asystentów, a cl w mgnieniu oka
rozebrali całą aparaturę,
jej
części ułożyli na półkach tak,
że zanim komisarz .w towarzystwie pięciu umundurowanych
policj~tów pokonał różnicę poziomów między ulicą a Działem
Ufologii, ostatnie ślady po. eksperymencie zostały zatarte.
Kiedy grupa zawiedzionych
egzekutorów prawa nie znalazłszy niczego, co
podpadałoby
pod jakikolwiek paragraf, opuściła gmach XIII Laboratorium,
Fus odetchnął głęboko i powiedział:

Z Raptularza XIII Laboratorium·

więcej po trzech latach pracy w
XIII Laboratorium, Kaptzovitz
postanowił zmienić taktykę działania. Jak wiadomo, niezidentyfikowane obiekty latające powodują zakłócenia pracy aparatury elektronicznej. wygaszają
silniki samochodowe, a w niektórych przypadkach
dziwnie
wpływają na funkcjonowanie umysłów ludzi i to właśnie nasunęło docentowi myśl, że UFO
emitują specjalny rodzaj promieniowania, wywołującego wymienione efekty. Kaptzovitz doszedł wkrótce do wniosku, iż
jest to promieniowanie elektromagnetyczne o niezwykle skomplikowanej
modulacji, a stąd
już tylko krok dzielił go od hipotezy, że gdyby udało się opanował! zasady emisji sygnałów według kodu UFO, nie .trzeba by się było uganiać 1.a. nimi
po świecie. Wystarczyłoby wyemitować odpowiedni
sygnał,
aby jak ćmy ściągnąć je w poblili:e nada1nika.
. W Dziale Ufologii nastał okres eksperymentów. Z począt
ku, jak to zwykle
bywa przy

koło

przypatrywał
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Spojrzenie
znad
szachownici

W otchłani
ciemnoty
Z chwilą, 1dy tekst ten ujrz.y
łwiatło druku jeżeli µjrzy,
boję 1ię bowiem, te ,Odgłosy''
1ię przestraszą będę już po
sean<>ie bioenergetycznym z up, Fellmanna, za zgodą
które10 cały dochód z imprezy pójdzie na rzecz budowy
Szpitala-Pomnika M~tki Polki.
Jdeę budowy szpitala popieram
gorąco, wątpiąc zaraze01, iżby
1ean1 mógł mi w c:zymkol 1.•:iek
pomóc (moim skrytym marze·
niem 1erca jest zahamowanie
wysoce dla szachistów szkodliwei sklerozy), a to dlatego. że
w bioenergetykę takoś n·i e bar·dzo wierzę, bez wiary zaś bioprądy dzfałają ponoć gorzej, albo nawet wcale nie działają.
Tak jednak czy owak, biJrąc
udział w imprezie, zanurzam si~
w otchłani ciemnoty i włączam
czynnie w życie pozaumysłowe,
jak próby badania i opisywania
wszelkich zjawisk paranormal·
nych łaskaw był nazwać Jan
Rurat'lski („Pol;tyka". numer 4
z 28 stycznia br.). Wymaga to
wyjaśnień. powiedziałbym na·
wet. że wręcz publkznei spowiedzi, tekst „Życie ,.iozaumysło
we" ukazał się bowi~m w moje i ukochanej „Polityce". którą
- jak już kiedyś zeznawałem czytam od pierwszego numeru;
gdrbym nie był starym koniem,
powiedziałbym wręcz
że urodziłem sie z „Polityką·• w rę
ku, a ona urządza mi teraz takie kawały.
Jan Rurański ma oczywlście
ogromnie wiele. może nawet całych 99 orocent racfi tam jednak. gdzie racji nie ma Jego
opinie - prezentowane pt'zez
p:.;mo o ogromnym autoryteci.e
- zdaia sie b~c· ';!;coine. G-ro'l.a
roł.ni.e. l!,dy zauwazamy, ze autor
na„wyra7.me1 nie dysp.inuje poczuc em humoru . wymieniają.::
n.r. przykład z cala - b.Yć może
naukową powaga liste 30 f!a·
7~H l periodyków iamieszc:zają·
t'yeh tzw horoskopv-. ·
·
Otóż
czystym p r zv,,adkiem
znam pare osób. któ re owe bo·
ro„kopy układało baii. układa
i µrzed Sadem Najwy7~zvm mogę zaprzysiąc, że żadna z nich
nle traktufe tego poważnie ża
dna nie ma pojecia o czym<> takim fak układ pl<'lnet 'niektóre wręc7 nie bardzo wierlźa co
k ;est planeta1. ws1.vstkie zaś
L~ 1.. dn•e czerpią natchnienie z
sufitu ora1 wy0braźni. Zabawę
w hnro>kopy traktuia serio je·
d ...,n.ie dzieci do trze".'iej klasy
włącznie. a i to nie wszyst":ie
te bowiem. które uczęszczają na
religię, wiedzą doskonale. 1ż hO"
rC1skopy są prze?! kościół p0tę
piane, z innych co prawda pozycji niż ie Jan Rurańskl potępia.
Kości6l - wciąf z Innych oozycj I, ale zawszeć - nie udziela tei duchowego wsnarcia telepatii, fasnowldzeniu. telekineZit> ezy prekognicji. jakże więc
można wyci~gae w tei sytuacji
krćlika z cylindra I powołując
się na socjologiczne badania utysklwae że młodzież odchodz:
od naukowego śwlatonoglądu"'
Jeżeli Istotnie odcho~zi a
nie wldze l)OWodu, iżbv socjologom n\e wlerzye - dzieje się
tak bez żadnego przyczynoweIC" związku z wypisywaniem
najstraszliwszych nawet bredni ,
o w~zechmocy radiestezji: a że
takie brednie sa wvplsyw:tne
w tym się z Janem Rurań~kim
set decznle zgadzam .
Alchemicy też wszelako bre·
dzili o kamieniu fil·:noficznym.
przy
okaz.li
jeden
chvtrus
Wl)adl wszelako - i to niezależnie od Chińczyków - na sposób otrzymywania porcelany.
która zrobiła potem w świecie
nit-iaka karierę.
No bo paranauka paranauką.
fotografie K.i rliana wvkonvwane w oolu wielkiei r.zestotltwości i wykazuiace za-1ziwl'liąca
św•etllstą obwónke otac?ajaca
zarówno żywe, jak i martwe
działem

krzyknął łnny
łwóNa i.Powitał mnie prezes kom!te•
przedm!oty- -"- fotografiami Kil"'
m er, dzi ę ki którym nakr ęc i my
cywilu
lia na. Zd aj e się, że nasi wschod- tu założy ciels k i ego, w
.kon1ed i ę pt. „Urzędnicy i górani sąsiedzi zdecydowanie opowia- kadrowiec jednego z zakła dów
le"' oraz
dramat historyczny
gospodarki komunalnej:
.
dają s i ę za światopoglądem na„Bez etatu". Skończyć wreszcie
- Wyszliśmy, prawda, panie
ukowym I materializmem, a ;ez dekadencją filmową, precz z
redaktorze, z inicjatywą, prawdnak w Krasnodarze powstał
Porębą!
da, aby wreszcie, prawda, zaInstytut Kirlianowski, zaś sam
Potem zaczął się ogólny rwekończyć raz na zawsze sprawę,
Kirlian otrzymał tytuł Zasłużo·
tes. Jut wycofywałem s!ę w
prawcla,
kompleksów,
Jakie
nego Odkrywcy RFSRR. W o·
stronę drzwi,
kiedy obudził
pr.awda, jeszcze mają miejsce
góle ilość instytutów ł katedr
mnie tubalny głos naczelnego:
w naszym środowisku. Srodonaukowych zajmujących sii: w
- Sypialnię w redakcji zaZwiązku Radzieckim zjawiskawisku, w którym ' nie brak,
kładasz? Coś ty w nocy robił?
mi zaliczanymi do psychotronJprawda, ludzi utalentowanych
Masz tu zaproszenie ze stowaki jest imponująca, no ale my
i ambitnych.„
rzyszenia
kulturalnego,
którzy mamy kłopoty z
idź,
Przerwałem prezesowi po~zu
posłuchaj, może coś napiszesz ...
wdrożeniem najgłupszego paten·
kując na sałi kogoś mniej eloktu - wiemy oczywiście wszy- Nieee!!! wyrwało
mi
wentnego. Zwrócił me>Ją uwagę
stko lepiej i bezbłędnie odgrasię ze s kołatanej piersi...
młody człowiek
z baczkami.
niczamy naukę od pseudonauJak się okazało, referent.
ki. Jeżeli! zaś komuś nie wy·
- Ja to na przykład, jestem
ANDRZEJ KAROL
starcza przykład radziecki, niech
malarzem. Nie widae, c-0? Bropoliczy ilość forsy, jaką w po- dy nie noszę ani rozciągniętego
dobne badania ładują Am~y
swetra, bo szef tego nie lubi
kanie, zwłaszcza marynarka WO·
i Interesanci wykazują b r ak
jenna. choe nie tylko!
zaufania. Dlatego tylko baczki
Przy okazji naukowych ba·
i aksamitne wyłogi na ga;·nidań zawsze, wszędzie i w
turze z bistoru. Ale w duszy
każdym czasie
mnożą się
- o tu! (wskazał na che r law ą
wprawdzie legiony 1z3l"latanów,
pierś) Pkasso, Mondrian, Sismetoda „wyrywania szarlatanó·„1
sley! Będziemy mieli
wl_a s17ą
z korzeniami" jest jednak wyjąt
galerię, zobaczy
pan,
Jak :e
kowo mało skuteczna. Z korze·
płótna wystawię. Również k~
niami wyrywa !!ię pietruszk~. no
lega, rzeźbiarz. Na razie w glil jeszczę mandragorę
(któn
nie, ale za dwa, t r zy lat a. Markrzyczy wtedy ludzkim głoo;em,
mur, proszę pana, brąz! ·
Przejście
a co mądrzejsze mandragory
Zebranie
si ę
rozpoc. zęło.
nazywają ;eszcze wyrywająceg:>
Pierwszy przemawfał pisa rz:
po imieniu).
- Literaci polscy, tak zwaNic to by było wszystko, gdyni „prawdziwi" literaci, sproby nie pewna myśl, która ~ię
. \. .',.. ' . _:/o" Ą
wadzili piśmiennic t wo na rodo- . ,,•
.
przez tekst Jana Rurańskiego
we na manowce. Jakieś Gomprzewija, Dostrzega on mia_nobrowicze, Mrożki, jakiś Parwicle: „.„ 11wolst11 syncbron1zanicki. ..
cję paranauki z kryzysami po•
A gdzie prawda
o nasz~
litycznymi. Tak było po 19'i6
codziennym życ iu ?
O n a~~eJ
roku kiedy wraz z polityczna
ciężki ej
pracy? O t ych b iJiber~lizacją prasy pojawiły się
lansach
kwartalnych?
O
pierwsze początkowo iartotych sprawozdaniach do m inisbliwie traktowane - informa•
terstw? Tego u
Gombrowicza
c.je o UFO I o zjawiskach pa•
nie znajdziesz! Teg-0 Sandauery
ranormalnycb".
nie pochwalą ! Tu, przy b iu rPotem jednak liberalizacja •ie
ku,
przy stanowisku
pracy
5kończyła. nieprawdaż? Podo- Sarajeeee 1.'00, Sarajewooool
szarego urzędn i ka, syna robotgł!lboki baryton
bnie było po wydarzeniach gruszmukiera
nika i chłopa, tu może po\v s tać
Mareczka, nie tknięty przez czas
riuiowych, no a ter~z ~an ~u
clli eło , zasług u j ą c e
na m iano
i nadużywanie H odków d~zynfe
rański wzywa: „Na.J,\vyzszy .J'!'Ż
p r awdziwego eposu
naszych
kujących, niósł się przeL akustyczas. by w trosce o czystosć
czne (echo jak dzwon ...) wnętrza
czasów!
środowiska umysłowego w Polnaszego przejscia
podziemnego.
Ja, koledzy, mam już
w
~ce uruchomić filtry I oczyszcza·
Niósł się z taką intensvwnością,
d-0robku szesnasc:e fraszek z
Inte przeciw 11necif'kanht dn
że aż wyły wystawione na sprzeżycia biurowego i krótkie
otycia 11 ubUcznego idei pse?dodaż psy (jamnik i para szczeniapowiadanie o n i epr awidło wo ś 
nauko~cb \ zwyczajnej clcm·
ków rzekomo owczarka francuciach w załatwianiu petentów.
sk iego). drżały szyby i szklanki
·noty".
Kolega z poczty ma na warw barze Mrówki, klienci u MeCzyli, jeżeli dobrze rozumiem,
sztacie scenariusz filmowy p t.
towej mimowolnie wstrzymywanależy wezwać naczelnych na
„Okienko". Kolega
li zalat.w\anil'
swoich spraw a
k ;i ęgo wy
dywanik - lista jest jut ~otow,1
Beat.ka góralka. chociaż przyzwykoi\c:zy poemat „).1ag\a l\c1.b".
- zakazać ciemnoty i wszystko
czajona do helokania ponad rePropo..,u)ę, co ja mów\ę, żądam
'oed7.\e dQ'o"CZe. No a '\'.)odyskuto·
glami, zamknęła ze strachu oczy
w
imieniu
pisarzy-urzędn i war nie \ep\ej't~ Użyć argumen·
l nie dostrzegła na czas dzielników
opublikowania n aszych
tów _ jeżeli ma się argumenCO \\'ego Banana na obchodzie...
dzieł w specjalnym aJm , na chu.
ty
przemówić do rozumu
Mareczek zaniedbał swój szmuTzw. profesjonalni literaci będą
wvśmiać co jaskrawsze bredkiersld kramik i całe god7iny
nas
utrącać, -w
wychwmcnie?~ Czyżby oficjalna nauka
spęd z ił w saloniku d.la lepszych
go<ci na zapleczu u Mrówki,
twie powiedzą, że n te ma pa(która co paręset, a nawet co
gdzie oprócz prominenckiego barpieru. Nie do nas ta mow a!
paręna.kie · lat . musi o(l~o~ywa~
ku w meblo~riance tkwił rzadko
Papier jest, każdy z kolegów
'P.rawdy . . przez. sąma "1eb1~ udotad używany telew!~or ..Sony
może poświadczyć, papieru jest
znane za ostateczne, a Hsta tych
-:- color". Klał palił i clągt1ał ~i
aż za dużo!
prawd fałszywych. choć doktowo - z dziesięć dni pod rząd ,
Wnoszę także o
przyznanie
ryzowanych i habilitowanych,
bez elenia uśmiechu. A to. co
stypendiów dla najzdolniejszych
'est przeraźliwie długa, od o·
wykrzykiwał na temat zawodnipisarzy-urzędników.
bi·otów ciał niebiesk\ch pocz'{·
ków. dziala<' 7.'. i tele w i·~,·jn,•<•h
Po ogólnym aplauzie za.brał
speców od olimpiady, żadną mianając. a na budowie ato;nu hyrą nie nadaje się do powtórzenia .
głos kompozyto r :
!'laimn'ej nie kończąc) ni~. zn~}~
Aż wreszcie wyskoczył z tym
- Razem z kolegą z d·ziału
in~ivch śtodków perswazJI m ...l!
„Sarajeeewem"!
-.
planowania ułożyliśmy spec jalncikny. zakazY i - pr:r.P.pra~~am
- Czyżbyśmy jakiś medal mieb::irdzn - bra.nie za mordę
ną piosenkę, sławiącą trud adli, Mareczku? - zapytałem nieco
Mói Boże. że też docze~a?~m
ministratora polskiego. Słowa
cynicznie.
dnia. w ktorym ,,Polityk~ f1rteż napisaliśmy. Konieczne są
- Ale! Po prostu jeden z tych
muie takie rzeczy. I to ieszcze
fundusze na wynajęcie kogoś,
telewizyjnych ciamkaczy powiezloione oól~rubym. czy jak kto
dział ni stąd, ni zowąd orawde
kto zna nuty i
zrobi zapis.
najprawdzlwsz4 - te król jest
wcll . wvtluszczonym dru~lem_
Pieśń powinna się również ukanagi.
którvm zazwycza; sklada sit: ne
zać w almanachu. Potrzebne są
- Personalnie on to powiedział,
!uncJusze na gitary l harmonijkroloi;(i.
flZY tak wabszcze?
ki
ustne,
aby
urzędniczy
ruch
JERZY P.
- Całkowicie personalnie! Pamuzyczny mógł wreszcie ru~zyć
miętasz taką wyfutrzoną I upierz miejsca! Precz z Pendereckim
ścienioną babinę, co t u p arę lat
i całym tym
niezrozumlalprzez nasze przejście podziemne
przeganiała
takiego
niedużego,
1twem, muzyk11 konkretną i aklndziorowatego
chłopaczka
z
tonalną, z t11 całą dodekafoni11
wielką torbą z napisem „Kukl(przepraszam
za wyrażenie),
dentearlsbergrowentapelzeosram"?
która obca jest naszemu duchotakich egzotycznych porach
wi, duchowi lojalnego, 1umien- I- too o piątej.
rano, albo gdzieś po
nego urzędnika polskiego!
nocy - nawet mu do MetoweJ
Teatr v1 naszym
kraju
nie pozwalała wstąpić, choć pne-·
Pla~łe wykrzykiwał kolejny mówca - bieral nogami. To o niej I o tym
chłopaczku
powiedzieli, że król
jest za.truty! Zatruty obcą nam
jest nagi - chociaż moim zdaestetyką, dziwactwami kabarezastępstwo towymi, bełkotem,
niem facet w telewizorze powiró:tnymi
nien wyrazić się bardziej precyBeckettami i Genetami!
zyjnie: król jest głuchy.„ Może
Wró~my do tródel, koledzy,
teraz ktoś wreszcie pogoni babę
wystawmy „Szczęście Frania".
do normalnej roboty, a chłopak
albo lepiej koledzy literaci niech
będzie miał zwykłe, aczkolwiek
napiszą jakąś dobrą, prawdzimocno spóźnione, di:ieciństwo?
wą dramę ze sfer urzędniczych,
- Sarajeeeewoo... I
Tę ostatnią frazę jut aypnęlii
gdzie bije prawdziwe serce namy
duetem, albowiem zrozumiarodu, gdzie w codziennej pracy,
łem intencje Mareczka.
To na
w mrówczym trudzie wykluwacześć
odzyskania wiarygodnoś
jfł się okólniki,
zestawienia,
ci przez telewizję.
pisma wychodząc• i przychoAliści
następnego dnia 1zmudzące, gdzie organizuje się
i
kier Mareczek wyje lirycznie. na
Zaproszenie jak zaproszmie:
porządkuje nie tylko kraj, nie
inną nutę: „Córko rybaka. Ma„„.uprzejmie zaprana red. .„
zura z Mazur, popatrz, jakl na
tylko naród! Mam odwagę to
na spotkanie, w dniu „. godzijeziorze wody glazur„." Więc go
powiedzieć tam, gdzie
na·
spytałem, czy może udnło mu się
na „„" i podpis. P.oo;>is, który
stępuje proces
porządkowania
kupić dwa tomy za 350 zł, jedymnie zaintrygował: „Kómitet
świata!
nej w swym rodzaju powieści
Założycielski
Stowarzyszenia
Domagam się, w
!mimiu
Znienackiego Samochodzlka pod
Twórców Kultury Sr-0dowiska
WS'ZY'Stkich
tw6rc6W-U·r!Zę.dtytułem „Raz w roku w SklroAdministracji Państwowej
i
ników dotacji i opiek!.
ławkach", kilo wędzonego łososia
Gospodarczej" (!).
I katner filmowych! - w:rw ,,Rybexie" albo glazurę do ki-

•

podziemne
•

· :.
~

Lista

prżebojów

•

Urzędnicy

•

I

górale

'belka w kolorze grłs de perle 1:
kwiatuszkami eau de Nil?
- Też. Ale ogólnie to mnie się
Rudi Szubert podoba - jaki on
do mnie podobny ...
Faktycznie. Wykapany Mareczek , tylko jakby ciut grubszy,
bardziej łysawy I nieco gorzej ogolony. Poza tym wszystko się
zgadza.
- Ale sk ą d c i ten Rudi ut'kwlł
w mózgownicy'!..
- Przez te parę dni Sarajewa.
Latali z olimpiadą po programach jak koty po lunaparku, z
kanału na kanał. Więc się napatrzyłem. A co dziura w ramówce,
to telewizory slup - listę przebojów puszczają. Rudiego po parę razy na dzień w kolorze przetrzymałem . Ciężko było, a1e warto było. Dzięki Rudiemu zrobiłem
odkrycie„.
- Jakie mianowicie, Mareczku?
- O, bracie - Nobel minimum.
Odkryłem , że cała telewizja jest
na jaja, nie na serio. Parodia
życia, grotecha i z00, ot co jest. Cały ten ich program na obu kanałach to jest nieustająca lista przebojów - kto kogo przebije. Ale
czym ~ w alic - surowa. z !(rzebn ą
prawdą życia? Więc jak rozrywkowcy wykoncypują sobie Szuberta I inne panki, to czym Ich
rypną poważni publicyści? Muszą
satyrycznie, by się zmieścić na
jednej fali. Więc wymyślają ta-

kie
rozrywkowe programy
„Sprawa dla reportera" albo ,,Pokój 408", czy jaki ś „Kram" nieszczęsny z madame Zielińską w
roli glównej. I się to robi jakoś
na luzie. naturalnie niby, tak
ciepło , sympatycznie.
intymnie,
prawie „face to tace". z tym
głupkiem po drugiej stronie ekranu.
A ten głupek lata oczkami od
pięknej
pani Jaworowicz do bohaterskiego pana Trzplla, od wuja Przysieck iego do tante Zieliiiskiej I niby dlaczego ma zauważyć , że to są takie same przebieranki Jak u Rudiego Szuberta
albo Wandy i Bandy. Ll<ta przebojów zamh1.st listy pytań i odpowiedzi. Gdyby nie te filmy
pr?.yrodnicze i dobranocki, to nie
w iem czy w a rto by było abonament płac i ć .
- No to po cholerę się gapi~z ?
Pr zecież telewizja ma duży plus
- zaw~ze mo żna wyłączyć .
- Wcale się nie gapię , ostatnio
sied zę tyłem do ekranu.
- Po kiego ~r zyba?
- Założyłem się z Mrówka, że
w ciemno odróżnię
Droz dę od
Szeligi...
-T co?
- Wła ś nie przerżnąłem flaszk ę
h11lgar~kiego
dżinu 7a tauzena.
Nie wies7 , gd zie to można kupić?
-Wiem .
- No to chodŁmy. naj mi swe
usta. we?. mnie w ramiona. niech
~ie pr1ekonam , ile slodvczy jest
w słowie Jooolaaaa!

I. ROTACYJ:NY
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Sport

Dali ·z siebie
wszystko
W sporcie często m6wl 11ę, te
zawodnicy dali z siebie wszystko.
co tylko mogli, a że nie miell
wiele do dania, to dali, ile dali.
Ta dość zawiła formuła ideainie
pasuje do udziału nas1ych sportowców w XIV Zimowych Igrzyskach w Sarajewie. Erwina Ryś
Fereru; zajęła 5 miejsce i jest
to najlepsze miejsce w polskiej
ekipie. Małgorzata Tlałkówna była szósta i to też
jest dobre
miejsce. Natomiast Józef Łus?.rzek
był 41 na 30 km i to nie jest
ani dobre, ani złe mieJsce. To
jest skandal.
Oczywiście ,Józef ?..u.szczek ma
prawo nie być w formie. albo
mie6 fatalny dzień. Jak prawdziwy sportowiec jedzie do >nety .
bn musi bieg ukończvć, choćby ·
na samym końcu. I nie można
mieć
do niego o to pretensji.
Skandal więc odnosi się nie tyle
do 41 miejsca Józefa Łuszc?ka ,
co do obietnic dr Zbl.l!niewe. Rusina, który obiecywał nie wiadomo eo, albo raczej wiadomo
co tylko że takie obletnke są
dla naiwnych. A kiedy Józl'f f,uszczek przyjechał na metę jako

po?!

41 , dr Zbigniew Rusi.n
że medycyna nie wie, dlaez ·
zaw odnik tak żl e po}echał . A k
wie, po co dr Zbigniew Rusin ~
ogóle do Sarajew a pojechał? Wof.
ciech Jarz~owski nap isał w „Tempie", że od dzi ś kocha kolarz;f,
bo oni się pozbyli dr Zbignie~
Rusina. A może narciarze wu:m'4
z nich przykład?
'Iera:i: muszę wziąć d u ży od.
dech, bow14!m za1·az będzie O
naszych wspaniałych chłopcach,
którzy jeżdżą na łyżwach, jalt
muchy w śmietanie, a hokejowy.
mi kijami obracają jak cepami
na klepisku. Cżytelnicy ju.r. si•
domyślili, że będzie o hokeistach.
Ale nie tylko. Będzie też o je•
dnym panu, który udawał koma
pi;ter. Ale wszystko po kolei.
Nikt rozsądny nie spodziewał
się,
że nHI wspaniali hoktliścl
rdobędą
złoty
medal. Ba. nikt
nawet przez chwilę nie podejrzewał ich, że zdob~ą srebrny. No,
może kilku fantastów marzyli;> O
brązowym. Ludzie roi.sądni
nal..
tomiast pytali: po co 1.-h tam w
ogóle posłano? Wiadomo prudet
było i nawet sportowa prasa tego nie ukrywała, że hokei ści nie
ns iągnęli wymaganego m inimum,
11 więc do spotkań w Sarajewie
nie byli należycie przygotow ani.
I to :;ię dokładnie potw ierdziło.
Gdyby nie fatalny dzień Jug°"
sławian, nasi nie wygraliby ani
jednego meczu.
Ale oto trwa mecz Polska-Ju.
gosławia i relacJo.nuje
go red,
Stefan Rzeszot, który akurat zdą.
żył dojechać
na ten mecz. J
chłopcy wygrywają . A red. Stł!4
fan Rzeszot obwieszcza całemu
!uajowi, że - cytuję - ,,koniec
wieńczy dzieło jak mawiali
~tll.rzy Polacy". A następnie zamienia się w komputer i zacr.yri a obliczać , co będ zie, jak bę.
dzie, czyli, jak Polacy tak. to
W ł osi tak, to Amerykanie inac:zej, i jak to się razem zsumujP, to ... Ale nasi wspaniali ehłoµ.
cy nawet z prezentu Włochów
nie chciell skorzystać. Włosi -r
zgodnie z obliczeniami komplJlo.
t erowymi ired. St efana Rzeszota.....;
um ożliwili nam walkę o 7 miel•
5ce. ale nasi tak zagrali z Amer~'lta nam i . ż. e pr zyp ad ł o im w udziale miejsce 8. I bardzo dob•
r 7.e, Mo żna teraz z c-alą po wa gą
powiedzieć, że naszym ilokei~tom
partnerzy
pr zyd zie lili
8
miejsce, bo oni go przecie·~ nie
wywalczyli. I tak sprawdziła się
, maksyma starych Polaków", że
koniec wieńczy dzieło. Ale - po
pierwsze - nie jest to maksyma
starych Polaków , tylko starożyt
nych Rzymian, a po drugie ~erdecznie dziękuję za taki koniec. Lepiej ju ż było hokelstó'l'I
do Sarajewa nie wy ~y ł ać . T'1'~.
:ak zrobili to w r-RD. I ile na
tym nie wyszli.
Pros zę spojrz eć na bilans medalowy. NRD - 9 złoty c h . 9 sreo
brnych f 6 brązowy('h. ZSRR ·6 złotych . 10 srrl,rnych i 9 br<i•
zowych. USA - 4 złote, 4 srebrne. Potem !dę : Fł nland i a . Szwe<>
cja Norwegia, Szwajcaria. K&nada... Nas na tej .lL"cie nie ma
i długo nie będ z ie. Tak. długo, jale
<lługo sporty zimowe będą trak•
tpwane, jak. są traktowane. Tca
zn aczy żle.
Po każdej olimpia-d.z.ie zim<>v.·ej, po ka ż dych mistrzostwach
ś w iata obiecujemy sobie rzetel•
ną dysH;usję i w Jej wynik u kon•
k retne, a po żyt eczn e
z.mia ny.
Ko1iczy się t o na pyskówkach,
ra osobistych rozgry\\kach, o. pÓ•
żniej pr zychodzi kolejna
komc-romitacja. Wątpię , czy ter a;. bę
dzie inaczej,
Już 8ię coś dziwnego 211.~z:v ns
dziać wokół Grzegorza
Filip:>wsklego. Red. Jacek Żemant.o
wski powiedział przed kamer ami TVP kilka ostrych , ale prawdziwych zdań na ten temat, s•1rr.itując się wielokrotnie, ż e j <?sll
za ostro, to przeprasza. Xie ma
z11 co! Trzeba bowiem w res:o:cie
powiedzieć. źe po ;:ierwsze Grzegorz Filipowski nie jest ju!
małym
dzieckiem, za jakiegi>
wszyscy starają się go uważa~ oo drugie - potrzebny mu jest
dobry C"horeograf, aby oduczył go
- jeśli to jest jeszcze możliw e
- kanciastości. szt,-w ności i na uczył dobrze tańc2'y'ć - po trzecie - jesll tego nie dokona s!e
w najbliższym czasie. to nie ma
co liczyć na przyszłość I - po
c:rwarte - jeśli zawodnikowi 1iti
mówi. że nie musi zająć żaune
r.o miejsca, wy~tarczy, że w ogóle
rl!•'ZY wyjść na lód, to on bę
d'.l'.ie, jeździł. jakby łas kę robil ł
to się sprawdziło w w ypadku
~;rz~gorza Filipowski\\'go w SaraJew1e.
A teraz zal"zn i.i m:r myśleć , k to
za 4 lata powinien pojechar do
Kanady 1. jak go do tPl(O pn:ygo.
~owa~. ("zy ~ą kandydaci wśród
sportowej młodzieży? Sara jewsk i
wl!c?ek pewnie by z a wył· nie
'"idnć! nie widna ać !

BO·GDA MADEJ
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Baz w roku w Skirolawkach

ZBIGNIEW NIENACKI

O trm,
•
•
ezego
1
powinna
eo
••
•
nie powinna.
,
.
zaw1erac
' powieść zbójeeka
-

A tak, tak, przyjacielu -

potwierdził

ten

sąd Niegłowicz,

z

U wielkich pisarzy nawet zwykłe pierdia.rtobliwą powagą. nięcie miało ogromne i brzemienne w skutkach maczenie. M<>1ło wskazywać że hohater ma kłopoty z układem trawiennym
lub jest osobą niekulturalną. Niekiedy chciał on tym faktem zademonstrować swoje lekceważenie dla towarzystwa, pogardę dla

norm obyczaj<>wycb. Głośne pierdnięcie w okróla i królowej mogło niekiedy prowadzić na 1zafot.
- To prawda, Nepomucenie - stwierdziła pani Basieńka. Zwróć uwagę na pana Turonia, kitóry tu C<> roku przyjeMża na
wczasy. Ja·k b.rzydko postępuje on w towarzystwie swej zony,
choć jest człowiekiem kulturalnym. On czyni to po to, aby okazać jej swoją pogadę Czy myślisz, że gdyby coś takiego zrobi!
1tazysta w domku myśliwskim, piękna Luiza z taką samą ochotą
rzuciłaby się w jego ramiona?
Lublńs·ki czuł w głowie ogromny zamęt.
- Tak, tak, oczywiście, macie słuszność - szarpał swoją jaAle literatura podlega zupełnie swoistym prawom!
1mą brodę . Jest ona w pewnym sensie niejako poza 1prawem natUiry czy
prawdami życia.
- Ale nie powieść zbójecka, Nepomucenie - zaznaczyła BaZresztą sam przecież tyle razy mi mówiłeś, że chcesz
aieńka. w niej przedstawić prawdę, a nie fantazję literacką.
Stażysta pan Andrzej głośno chrapał na ławie, wsparty plecami o ścianę. Pani Bas1eńka nie czuła się już w obowiip:Jcu demonstrowania mu kolan i ud Przekręciła więc na stołku swój
kuperek, zwracając się twarzą ku doktorowi. Z uznaniem odnosiła się do jego uwag. Swiadczyły one o tym, że doktor naprawkobiety. On wiedział, nawet, że u ko dę znał życie , a także
biety, gdy jest podn:econa, sutki powiększają się od zero koma
pięć do jednego centymetra w wymiarze podłużnym i od zero
koma dwadzieścia pięć do zero koma pięć centymetra w wymiarze poprzecznym, u podstawy. Potężna była wiedz.a doktora o
ciele k c bi ety i jakże cudowny musiał być sposób, w jaki upokarzał on kob i etę! Jaka szkoda, te Nepomucen nigdy o tę sprawę nie spytał doktora, ale skazywał ją. Basieńkę, na rozmaite
d<>mysły . na fantazję nieokiełznaną i ogromnie podniecającll.
I gdy o tym w tej chwili myślała, raptem stwierdziła, że brosterczll
dawki jej piersi, obc iągnięte ciasno białą bluzeczkll,
dziwnie ostro i wyrażn.ie zaznaczają się przez materiał. Zerknęła
łokciami
i
na doktora. który ter zauważył, zawstydziła
,
wsparła o barek, zasłaniając biust.
Stażysta obudiił się. ·Najpierw r<>zejrzał •i4 nieprzytomnie po
salonie pisarza, potem raptownie wstał i oświadczył:
..... Jest mi niedobrze Idę do leśniczówki.
I wyszedł z domu pisarza na chwiejących al• nogach. Na dworze nieco otrzeźwiło go chłodne ·powietrze nocy. Ale jak zwykle
pomylił kierunki. Zamiast ku leśniczówce, ruszył w odwrotnll
do wsi. Szedł za,taczając się, a w głowie jego uległo
stronę
przemieszaniu wszystko, co sam widział I przeżył. i to co przeWidział siebie, gdy
tył jako stazysta z powieści Lubińskiego.
rozpina bluzeczkę na piersiach pięknej Luizy, widział kolanka
pani Basieńki i jej uda. Jak nigdy dotąd pragn-.i kobiety i zarazem przeżywał to, co stażYoSta w domku myśllwskim.
Koło szkoły zatoczył się na d-rzewo. uderzył boleśnie w ramię
Zorientował się, że znaiduje się daI na kr6tko otnefwiał.
leko od leśniczówki Biesy, a w oknie szkoły p11li się światło w
mieszkan iu pannv Lu izy nauczycielki. Zapomniał. że jest to stara, samotna kobieta. W jego myślach tkwHa tamta, piękna Luiza
z domku myśliws!deE?o koło starej karpiarni. Imiona tych dwóch
kobiet na:·ładały si ę- na siebie w jego wyobra:łml jak człowiek
na swój cień.
- Luizo, piękna Luizo! Wyjdi do mnie - krzyknął pan Andr:ej w stronę ośw i etlonego okna ..
W oknie zgasło natychmiast świa.tło, a za IZY'bą pokazała 1ię
biała plama twarzy. Pani Luiza z -trwogą spoglądała w ciemność nocną, widziała na szosie jakiegoś młodego męż.czyznę, któ~
ry miotał się tam I WY'krzyklwał: „Luizo, piękna Luizo". A potem legł na poboczu szosy w miękkiej trawie I znieruchomiał
w pijackim śnie. Sta't'a kobieta odeszła od okna. rozebrała się
n.te zapalając światła . Długo nie mogła usnąć. Leżcc na łóżku w
chłodnej pościeli zastanawiała się , czemu to ów człowiek zjawił
slę przed jej oknem l wołał przejmująco: „Luizo, piękna lJuizo.
Odezwało się w niej jakieś bardzo dalekie
wyjdź do mnie".
wspomnienie. Pod powiekami zjawiły się łzy. Ale jut po chwili
obeschły, nienawiść zacisnęła usta w wąską szparkę. „On szedł
chyba do młyna, gdzie dziś w nocy będą z sobą tyli jak zwiew~zyscy z wszystkimi . Od lat byłam pewmyślała . rzęta na, że tak się u nas dzieje . Jak zwierzęta. Nigdy tam nie poszłam i nie pójdę. Nie mogę sobie pozwolić, żeby ludzie źle e
mnie mówili".
ogólnie

przyjętych

becności

•i•

ofiar. Kłopotało 1ht tei serce proboszcza :1 powodu wietłci, jakie
do niego zewsząd napływały, także i podczas spowiedzi, że stado
wiernych żyło w spoeób urągający moralności, w grzechach strasznych, nie wyłączając najgorszych: to jest kazirodztwa i sodomii.
O Ile jednak doktor szukał wyjaśnienia owych kwestii w księ
gach medycznych lub u filozofów, a pisarz Lubiński w „Pismach
semantycznyc-h" Gottloba Frege, to proboszcz Mizerera udał się
po radę do swego ukochanego świętego Augustyna, autora fundamentalnego dzieła „0 państwie Bożym".
Dlatego w niedzielę na sumie wygłosił kazanie o raju utraconym, jedno s najpiękniejszych, jakie kiedy>kolwiek słys;rnno w
tych stronach.
- Zastanawiam się ozęsto - tak zaczął Mizerera swoje kazanie - czemu to tylu z was łaskę wiary w sobie trad i grzechami brzydkimi na potępienie wiekuiste pragnie się skazać. Czemu
to wielu z was raciej grzech wybiera niż cnotę, przez co traci
prawo, aby po śmierd wejść do owego raju utraconego, który
otworzy swe bramy tylko pra:ed ludźmi o czystym ser cu i dobrych uczynkach?
głośniej i dobitniej,
Powtarzał Mizerera swoje pytania coraz
l do takich dochodził wniosków:
- Wabi was grzech, bo wydaJe s.ię ciekawszy i · bardziej pociągający niż raj utracony. Bo grzech przedstawia s i ę wam jako
co.~ pięknego, a raj utracony jak<> miejsce najnudniejsze pod słoń- .
cem. Widzicie wy ów raj jako ogromną łąkę :iieloną, po której
płyną strumyki czystej wody, biją kryształowe źródła, wokoło
rozchodzi się nabożny śpiew aniołów, a wybrańcy Boga w białych szatach tylko modły nieustanne odprawiają, spacerując jeden za drugim j.ak w więzieniu. I ani w tym raju nie ma ki:iajpy, gdzie można by wypić kieliszek wódki, ani ładnej dziewczyny, którą można by obłapić. Nawet telewillji tam nie ma. Nic,
jeno ludzie w białych szatach aż do ziemi. Nic, jeno granie na
harfach i lutniach oraz wąchanie kwiatków. Nic, jedno poważne
rozmowy. Ani żarciku, ani wesołego śpiewu, ani radosnego tańco
wania, ponieważ nie godzi się nic takiego czynić przed obliczem
Pana Naszego. Tedy niejednemu piekło wydaje się mniej straszne, bo tam - w kotle ze smołą będzie skwierczał z jakąś gołą jawnogrzesznicą, napatrzy się do syta sprośności, diabły zachęcać go
będą, aby grzeszył do woli, nurzał się w lubieżności i czynił zło
bez końca.
Ludzie zebrani w kościele ostro:i:nie kiwali głowami, że zgadz,ają się ze słowami proboszcza. Rcnglądali się takze po ścia
nach kościoła, gdzie wisiały obrazy przedstawiające życie w raju.
Widzieli na tych obrazach szmaragdową łąkę, aniołów grających
na harfach, i tych, co dostąpili szczęścia przebywania z Panem
w wiecznej szczęśliwości, ubranych w białe szaty, które kryły kształ
ty ciała, tak że trudno było odróżnić mężczyznę od kobiety. Ludzie
ci chodzili po łące ze złożonymi nabożnie rękami, a między nimi
jeszcze godniej kroczyli tacy, co mieli złotą aureolę nad głową.
Nawet w najmniejszym kątku obrazu nie dostrzegało się żadnej
budowli przypominającej restaurację albo dom przeznaczony do
tańców. Ludzie bali się śmierci, tęsknili za życiem wiecznym,
lecz w rzeczy samej niejednego przerażała myśl, aby całą wieczność spędzać na owej łące zielonej, w. białej szacie i z harfą .w
dwa obrazy przedstawiaręku. Inaczej przecież było w piekle jące piekło także wisiały w kościele w Trumiejkach. W pobliżu
tych obrazów nie chciała się modlić zadna pobożna starucha,
gdyż co na nie spojrzała, wstręt ją natychmiast ogarniał, strach
ucapiał za serce i zarazem jakaś dziwna błogość przenikała, którą
trzeba było przezwyciężać myślą nabożną, zwróceniem oczu
na obrazy raju utraconego. Widziało się bowiem w piekle czarnych gołych mężczyzn z rogami i ogromnymi narządami płciowy
mi. Kluli widłami niewiasty w gołe pośladki, a one, bezwstydnie
obnażone usta otwierały do krzyku przerażenia czy też rozkoszy.
Byli tam' nadzy mężcz.ytni z ogromnymi torsami i węzłami muskułów, którzy do krwi tłukli kańczugami gole pośladki niewias~
i gołe pośladki mężczym, polewali ich gorącą smołą, torturowam
zaś szczerzyli zęby w jakimś strasz.li wym uśmiechu . . Bezwsty~~
to były widoki, czemu się nikt nie dziwił, gdyż do piekła t.rafiac
mieli właśnie bezwstydnicy i tam na wieczne tortury zostali skazani. Ale przeci~ gdy się tak ktoś dokładnie przyjrzał owym •
piekielnym obrazom, dostrzegał kielich wina, i gorzały, który
mlał symbolizować, że do piekła trafiają opoje i pijacy, zaś nagość owej rzeszy w piekle świadczyć miała, że przez bezwstyd
nagości i lubieżność także droga do piekła prowadzi. Piękny by!
raj utracony - z łąką zieloną i kwiatami, ale wysta.rczyło . raz
spojrzeć na rajski widok i po chwili obojętn!ał. Nat~miast w1do.k
piekła miał w sobie coś pociągającego. Kobiety .dz1":o:Vały su~
wielkością diabelskich narządów płciowych, a męzczyz.m ogr?mnym biustom niewieścim. Nic tedy dziwnego, że po~r<1:5ta3ące
dziewczyny i młodziankowie właś?ie. kol? . owych .p1ek1.eln.y ch
obrazów woleli mszy słuchać, umkaJąc m1e3sca, gdzie w1dn1ały
obrazy przedstawiające raj.
Wiedział dobrze proboszcz, co ezują jego wierni, przypatrując
się rozwieszonym w kościele obrazom, tedy tak do nich przemówił w ową niedzielę:
- Powiadam wam, że głup~m był ten, co owe obrazy wymalował, przedstawiając na ni-eh raj utracony i straszne piekło. Jeśll

Opowieść

o raju utraeonp1
NW't o wała

proboszcza

myśl

o dwóch dziewczynach

zabitych

w lesie koło Ski r oławek , w rozmowach i doktorem Niegłowi
ezem i pisarzem Lub i ń s k im niejednokrotnie powracał do tej

sprawy. Podobnie jak i tamci, miał przeczucie, że okrutny morderca znowu poszuka kolejnej ofiary. Zgadzał się z poglądem
Niegłowicza, że zabójca nie jest człowiekiem, który s.wój Instynkt
potrafi zaspokoić w sposób normalny, ale napiętnowany został
przedziwnym defektem. który sprawiał - jak to wskazywał dobitnie przypadek fł a ne cz ki - ie jego narząd płciowy nie był
posłuszny jego woli, stąd n ienawiść i sadyzm w 1tosu.nku do
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do tej pory owych obrazów nie zdjĄłem, to tylko dlatego, ż•
innych nie posiadam, a ściany kościoła nie mogą świecić goi'. zną..
Powiadam wam, że głupcem był ten malarz, bo l n iby skąd
mógł wiedzieć, jak naprawdę wygląda raj utracony albo p:ekło.
skoro sam ani jednego, ani drugiego na własne oczy nie oglą·
dał? ~le przeciet byli na świecie ludzie, którym Pan Bóg nasz
jakie
wizj~
umożliwił spojrzenie do raju utraconego poprzez
przeżywali, albo nawet na krótką chwilę bezpośrednio mogli tam
Augustyn, o
wstąpić. Do tych nielicznych osób nale:i:ał święty
1 którym często wam wspominam, gdyż jest to mój ukochany świę
ty. Pozwólcie więc, że l tym razem odwołam się do jego świa
dectwa. Jak sądzicie, co płynie owymi strumykami przez raj
utracony? Co bije ze źródeł w raju utraconym? Nie, nie czystą.
kryniczna woda, ale specjalny trunek, zwany ambrozją. I każdy1
którego suszy, albo go dręczy pragnienie, może sobie dowali
kubeczkiem sięgnąć po ową ambrozję i wypić tyle, ile zechce.
A jest to napój niezwykły, bo nie tylko, ze gasi pragnienie, ale
ze starca czyni młodzieńca, ~ staruchy piękną kobietę, radość
wprowadza do serca i aił ogromnych dodaje. Nikomu na ziemi
nie udało się wyprodukować takiego trunku, żeby n:e upijał,
ale upajał, żeby po nim głowa nie bolała i język nie plątał .się,
ale ciągła radość w duszy ludzkiej pozostawała, ciekawość mężczyz,n
budziła się ku kobietom, a u kobiet ciekawość do męfozym. Po co
knajpy, po co restauracje i gospody ludowe, gdzie na stołach
drzemią pijacy, słyszy się klątwy i złorzeczenia, a nierzadko do
bójek dochodzi, skoro w raju utraco.nym strumykiem płynie amb.rozja; owa ambrozja bije ze źródeł specjalnych i każdy be&
pieniędzy może soOie wypić jej tyle, ile tylko zapragnie.
J tak kazał dalej proboszcz Mizerera:
- Wspomniałem tu o ciekawości, jaką w raju utr.aconym bę
dzie miał mę:i;czyma ku niewieście, a niewiasta ku mężczyźnie.
Inna to będzie, rzecz jasna, ciekawość niż ta, która na Ziemi
bywa, ·to jest poz.bawiona grzesznej lubieżności. Ale ku temu samemu celowi ma <>na służyć, to jest ku zblizeniu mężczyzny do
kobiety, a kobiety do mężczyzny. Bo mylicie się sądząc że wasze
człon.ki rodne nie będą wam potrzebne w raju utracon~m że ni•
będziecie ich tam używać. Przeciwnie, właśnie tam zac~ie się
z· nich czynić właściwy użytek, ile razy zechcecie, do woli, do
syta, ale bez grzechu lubieżności. Powiada bowiem święty Augustyn, że nie ma żadnych powodów, aby pr zypuszczać, że ludzie
w raju rozmnażaliby się w inny sposób niż teraz na Ziemi to
~est pr,zy.. P?mocy. rodnych. członków. Ale istnieje pewna b~rdzo
istotna rozmca między tymi, którzy żyją na z:emi a tymi !którzy
byliby w r·aju albo znajdą się kiedyś w raju. Obe~nie dla' zbliże
nia mężczyzny do kobie~y nie wystarczy tylko dobra wola męż
czyzny, ale potrzebna Jest i grzeszna lubieżność która członek
męski czyni właściwym i zdolnym do działania. W.raju zaś utraconym - to nie było potrzebne: wystarczyła s ama tylko dob.ra
rozdziale
wola. Pisze święty Augustyn w księdze czternastej
dwudzieńym czwartym: „Zasiewałby więc ~tomstwo 'mężczyzna
a przyjmowałaby posiew niewiasta. posługuląc się, kiedy by f d
ile by zachodziła potrzeba, rodnymi członkami., pobudzonymi
przez wolę, a nie podnieconymi przez lubi eżno5c. Bo przecie
wedle uznania poruszamy nie tylko takimi członkami, które mają
sztywne kości i przedzielone są stawami, jak na p r zy•k fad ~~ce
nogi, palce, lecz również. takimi., które óddano we wladanie g'l'o~
kich nerwów". Nie ma więc żadnych powodów ku . temu stwierdza dalej święty Augustyn - aby mn\em ·o.ć, że członek
męski nie mógłby być posłuszny woli mężczyzny tak samo jak
usta albo język.
I mówił dalej Mizerera:
- Pięknie, a nawet cudownie pod tym względem miało być w
raju. Ale Ewa, która posłuchała Szatana, spowodowała, że raj
ten utraciliśmy i odzyskamy go dop iero przez w : arę i dobre
uczynki. Dlatego obecnie nie jeden z was, szczególn ie starszy wiekiem mężczyzna, bezradnie l~ży obok swej niewiasty, która t:hciałaby przyjąć jego posiew. Na próżno wysila swoją wolę, na próż
no chce zaspokoić jej żądanie, przez co grzech cudzołóstwa się do
jego domu zakrada. W takiej chwili niechże ów mężcz y i.na pomyśli o raju utraconym, niechaj przez wiarę i dobre uczynki postara się tam dostać, gdzie do posiewu jego nasienia wystarczy mu
dobra wola. Niechajże i owa niewiasta, wobec ktfu-ej mąż nie
może spełnić swej powinności, pomyśli także o raju utraconym,
stara się do niego dostać przez wiarę i dobre uczynki, gdyż tam
św'.ęty Augustyn:
będzie otrzymywać p<isiew męski, jak mówi
„kiedy by i o ile by zachodziła tego potrzeba". Zdarza się też, ze
i młody męzczyzna miewa w tych sprawach pewne kłopoty, na
próżno wysila swoją wolę, aby sprostać mę5k i emu zadaniu. Nie
powinien wówczas bluźnić przeciw Bogu, mścić się na niewiastach za ich potrzeby przez czyny okrutne, ale niechaj i on także
pomyśli o raju utraconym, do którego wejść może przez wiar~
i dobre uczynki. Tam bowiem będzie czynił te sprawy ku własnemu
i niewiasty zadowoleniu, tylko przy pomocy dobrej woll, to znaczy ,,kiedy by i o ile by zachodziła ku temu potrzeba". Wołam
więc do was wielkim głosem: W waszych codziennych kłopotach
zwracajcie się myślą ku Panu, myśkie . o raju utraconym, o tym,
aby został on przed wami na powrót otwa.rty, albowiem czeka
tam na was sama radość i samo szczęście! Amen.
Dobre i mądre były słowa proboszcza Mizer er y , jak deszcz
wiosenny spadły na złaknioną rosy ziemię. Niejeden mężczyzna
i niejedna niewiasta znaleźli w jego słowach pociechę w swych
nocnych kłopotach i pokrzepiali s ię myślą, że w raju odzyskanym zycie ich zupełnie się odmieni. Ciekawiło lu·dzi, czy na kazanie Mizerery przyszedł ów straszny zbr odniarz, czy odczuwał
skruchę, a takie, czy obudził w sobie nadzieje. Ogól1'ie wątpiono .
jednak o tym, poniewat juz rozeszła się między ludźmi wieść, że ·
był to człowiek obcy, najpewniej z zagranicy.
Jedna byla . bezsporna i dowodna korzyść :1 k~zania Mizerery.
Rada kościelna postanowiła zdjąć obrazy raju i piekła ze ścian
kościoła i zebrać dodatkową sumę na i::akup innych obrazów świę
tych, a także zamówić u jakiegoś malarza obraz przedstawiający
świętego Augwtyna, który ludziom :r; parafii Trumiejki pr:z:ywr6cił chęć, aby znaleźć siei w raju utraconym.
Gdzie należało szukać owego malarza, który podjąiby się wykQilł1nia tak ważnej pracy? I ile też taki malarz w dalekim
i
mieście zażyczyłby sobie za obraz dla kościoła w skromnej
ubogiej pa.rafii Trumiejki?
Zwrócono się w tej sprawie do Bogumiła Porwasza w Skiroo czym
ławkach, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych i nawet w Paryżu u
sprzedawał swoje obrazy
było wiadomo barona n1łll:wiskiem Abendteuer. Porwasz długo zwlekał z odpowiedzią na propozycję rady kościelnej. Aż wreszcie, zobaczywszy
w dłoni Kondka, przedstawiciela rady kościelnej, kwotę dziesięciu
pien i ądze i propotysięcy złotych w formie zaliczki za obraz zycję przy j ął k u ogólnemu zadowoleniu. Co tu bowiem ukrywać
- nie ma to jak człowiek tutejszy, a nie jakiś <>bcy, który moźe
nawet i n iewiele wie o świętym Augustynie i jego zasługach dla
· parafii Trumiejki.
A jednak, gdy tylko zalicZika na obraz przeszła s ręki Kondka
do dłoni Porwasza, w domu Kondka zeszło się kilku pobożnych
gospodarzy z okolicznych wiosek i zaczęło deliberować, czy Kondek dobrze uczynił, pon ieważ malarz Porwasz mówi o sobie, że
jest ate i stą.
- Gdyby był innej wiary, mógłby święty obraz namalować,
twierdził
bo ludzie innej wiary bywają porządnymi ludźmi gr uby Lejca z przysiółka Liksajny. - Mógłby też taki obraz namalować, gdyby był niewierzący. Wielu jes~ bowiem u nas Judzi
n iewierzących, choćby pisarz Lubiński albo leśniczy Turlej. ale
to porządni ludzie. Doktor Niegłowicz zaś , choć w rót'nych koś
ciołach śię modli I raz w ,Boga wierzy, a raz w n iego n ie wierzy,
tez jest jednak porządnym człowiekiem. Nie powinno je dnak · tuk
być, żeby św i ęty obraz malował ate: •ta
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