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• Kurtka na misiu
W stronę nowej muzyki
• Puchar
• „Listy do prokuratora" ·
• ·Tajemnicza śmierć
Jana Pawia I

Co zrobiC z.datą

Swiat~nurty .:..idee

11 listoPada .t9t8 roku?
ZENON

JANU~Z

MICHALSKI

„.„W spoieczeństwte o ostrych przedz.iatach
klasowych świadomość historyczna staje iię ob1zarem, na którym również rozgrywa się walka
.ldasowa",
Andrzej F. Grabski „ W kręgii .kultu Naczelnika".
Spór .o źródła odzyskanej ·W 19Hl roku nlepodległości, tyle łat uczy sobie co i sama niepodległosć. Już oq pierwszych jei dni różne
ugrupowania polityczne prezentowały poglądy
diametralnie różne, lecz Jedną wspóluą cechę
sobie mianowicie przyoisywały
posiadające decydującą rolę w uzyskaniu, czy raczej w od'Zyskaniu niepodległego bvtu. Różne te poglądy
miały i to do siebie, \ż różnie także ustalono
dzień , od ktoc~go tę niepodległoŚ(: należałoby
zacząc hczyc. Sytuacja była zreszta Jeszcze bardziej skomplikowana - niPktórzy 1.godni co do
11 Listopada jako Swięta Niepodleglo~ci ·ldmiennie zupełnie przedst;1wiali motywacje przyjęcia właśnie tej daty jako początku Polski Odrodzonej. I dziwić się takiemu stanowi rzeczy
nie należy ponieważ - tu chciałbym się odwołać do „Perspl"ktyw przeszłoścl" Andrzeja
F. Grabskiego.
,„.. Każdy z nas nosi u• aobk swo}rL wfasną

prnwdę o świecie, która jest ;ednoczcśni.e ~ bo
nie może być inaczej - jego prawdą hł.storyci.
ną. Wyznacza ją nie tylko i uie tyle nawet
to jak niegdyś rzeczywiście bylo, ale jego wła.s

na ludzka wiz;a świata i wintegrowanu •.D niq
1111tem wartości„. Takze nasz suste-n~ waTtoścl
określa co skłonni jesteśmy uznać z przeszłości
za ważne, a co za nieistotne, co za dobre. a co
ra zle, a nieraz nawet, co za„. prawdzh.tie. a co
za fałszywe".

„Dokonujemy wai:c -

tor

w

innej

swojej

stwierdza ten sam auradykalne'
pracy -

setekcji tego wszystlUego, co z przesztości zna·
my, po której spośród z•i.a'lych nam epizodów
niewiele więce;.
osta3e. się ledwie kitka tub
Podmiot - czyli my - dokonuje wyboru spoś
ród takich bqd.ź innych komponentów przed·
miotu„.".

11 LISTOPADA W DRUGIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
WS
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W okresie Drugiej Rzeczypospolitej dzień 11
Listopada podniesiono do rangi swi~ta narodowego. Rokrocznie w tym wtasn.ie dniu odbywały się obchody odzyskan:a niepodległości. Rodzi się wię'c pytanie o motywy tych państwo
wych decyzji.
Antoni Czubiński ·w swych „Sporach o Drugą
Rzeczpospolitą" pisze, że ,„„Ptisudski wprowa·
dzając obchody dnia odbudowu paiistwa, datu
te; (11. XI.) nie wiązal z datq zakońc.zenia wojny, lecz datą wlasnego powrotu do W ar~zawy
I prze3i:cla komPndu z rąk Rady Re{!enc113ne'
Md podtegl11mi ;e; sitami zbrojnymi...". Jako

argument przytacza okólnik wydany przez pre·
miera Józefa Piłsudskiego, 8 listopada 1926 r„
stwierdzał, iż .„.w
w którym ten:!:e
dniu 11 Listopada państwo poLskie obchodzić bedzie 8 rocznice

zrzucenia
;arzma niewoli i uzyskania. pelne; faktyczne; niezawis.lości.-", oraz komen-

Z endami nie ma

3

żartów
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Z&czarow.an1 śWi&t hintłaizma
EDMUND LEWANDOWSKI
większym od
Na obszarze dziesięciokrotnie
Polski m~eszka w Indiach około 740 mlii osób.
Jes~ to ~z 1.5 proc. ludności świata ftytko Chiny
ma3ą w1ęce3, gdyż 23 proc.). „Co roku przyoywa
polskim
powiedtiała
na~ 1! mln Ludzi dziennikarkom premier [ndfra 'Gandhi - u

trzech lat przybędzie nam tylu ob'!lwateli
ilu liczy cala Polska''. W tym ogromnym ltraju
występuje mnóstwo języków t dialektów, z któ-

·~g~

a status główt1ego
priyznano hindi. Wsz.ystkie
języki tutejsze można jednak sprowadzić do
czterech tylko wspólnych mianowników, czyli
"rup.: ~n.doeuropejskicj. drawidyjskiej. austroazjatyck1e3 1 ch•ńsko-tyhetańskiej. Zdecydowana wię
~szość tudnośd., bo przeszło trzy czwarte, mówi
min.
Języ~aml z .Pierwszej rodziny, do ktorej
nalezą hindi, urdu l bengali. Ale duża również
czę~ć ~połei-tt-r':<;twa - około 20 proc. ~ posłu
g1:1Je się jako ojc~ystymi językami drawidyjs1dn1 Pozostałe dwie grupy odgrywają mniejszą
~ycb

14 uznano za

Języka

oficialńe,

urzędowego

rolę.

\\'. czasach. historycznych obszar dzisiejszych
lnd1l l E;>ak1stanu najwcześniej zamieszk'\\·ałv
hMb' drawi<lyjskie 1 mundyjskie o ciemnym ko-

l?rze ~kóry. Przybyły tu najpótn~ej w

:rV

ty-

s1~~lec1u._ Praw?opo~ohnie ,po drawidyjsku m6wtli takze U~a3dow1e - poprzednicy Sumerów
w Mezopo~i. ~az mieszkańcy starożytnego
Elamu (obecrue Chuzestan w południowo-zacho
dn~m lr.anie). Natomiast plemiona indoeuropej-

skie po3awiły się w Hindustanie ok. 1500 roku
i następnie napływały kolejnymi falami do ok.
80~ r. przed naszą erą. Biali przybysze dokonali
Ariami"
naJazdu i podboju. Nazywając siebie
(szlachetnymi), z pogardą traktowali cl~mnosk6·
ryc!J mies~kańców kraju i wprowadzili system
ras1stowsk1, którego reliktem są kasty.
Ariowie pochodzili z indoirańskiej,. grupy ludó":V indoeuropejskich (składnik „Arias" odnajIranu oraz
du3emy współcześnie w nazwach
się na stepach
Irlandii)~. k!óra wyodrębniła
nadkasp13sk1ch. W czasach podboju Indii pTotryb
wadz1ll koczowniczo-pastersk.i
ty.ci'.1. Na miejscu zaś zastali kulturę
m1eJską, będącą na wysokim poziomie
kryzys
ro~oju, . lecz przeżywającą
na
funkcjonowała
Cywilizac3a . ta

4

Je.;hah po raz. drugi. Jechah
UZDfOJeru w polowe «orne•Ki 1
fotograficzne aparaty. l't.ektoO
rzy Jechali po raz trzeci.
pierwszej wyprawie nie mow1li
mkomu. Długo nie mówili, bo
ciągle nie wierzyli sobie i tym,
którzy podobno widzieli. Mieli
wątp!! wości. A przecież nie
powinni mieć wątpliwości. Bło
c~ławieni ,mają być 'ci, lclóny nie widzieli, a uwierzyli. ·
Mieli wątpliwości, więc :iit
chwalili się, te w niedzielę ·
byli tam. Al• inni też byli. I
tei mieli wątpliwości.
Jechali· po iraz drugi. Jechali
uzbrojend w polowe lornetki I
fotograficzne aparaty. Wszak
oko ludzkie bywa zawodne. A
fotografia po.
fotografia?
win.na rozstrzygnąć.
Os·zczę
Oszczędzali pall wo.
dzali na tę pod.róż. Zatankowali
do pełna, posadzili dz.ieci na
tylnych siedzeniach i ruszyli.
Jecha.li w pięć samochodów żeby

było raźniej.

-Drogę już

znal!. Droga wiodła do Przasnysza.
W Przasny.szu wydarzył się
cud. Właściwie to wydarzyły
się dwa cuda. Ale o tym wiedzą już wszyscy zainteresowani, bo wieść obiegła kraj w
ekspresowym tempie.
W Przasnysizu wydarzył się
cud, dlatego zjechali tu wierni. Przyjechali z krakows.ldego,
olłódzkdego,
poznańsk1e.g-0,
sztyń;;.kiego, kieleckiego, skierniewickiego.„ Zaparkowali samochody. Zablokowali wyloi
Ciechanowa
tową trasę do
Mławy. Wytyczono objazd bocznymi ulicami. W „zakurzonym" mieście :nareszcie coś s i ę
dzieje.
Dlaczeł:o cuda wydanył7 si~

przed domem zebrał się tłumek
to wiadomo.
ludz: !fatrzy li w okno. Chyoa
pobożnych
ma
M:a.s.eczKo
pozar? N1e, n.k ~ n;e krzyczał,
m.eszkancow, w1el.::e · szacowme biegał. M.lcze11. Patrzy .
nych obywateli. Druga sprawa
Jak w taj{ich razach ciekawe
- to przepowiednie. Powszejest kto pierwszy przystanął.
chnie wiadomo, ile cuda zwiaKto podniósł głowę i co· zobastują kon~ec świata. Ostrzegaczył. Teraz nie da się ustalić
o.statecznym.
ją przed sądem
faktów z całą pewnoścdą. Za
Aie dlaczego cuda \'.vydarzyły'
czasu, za dużo
dużo minęło
tego
się na głównej ulicy fantazji przeniknęło do rze•
nikt nie wie. Przeciet w Przas1 czywisto:Ści. Jedni twierdzą, że
nyszu &!\ ·at trzy kościoły
dwa klasztory. Każdy · przyma, . pierwszy był pobo.i.ny chłopiec.
te stosown1e;lsze to miejsca dla · Wracał do domu, aż tu -nagle
wbaczył na szybie Najświętszą
nadprzyrodzonych zjawisok. Ale
Panienkę w złocLstych szatach.
cuda wydarzyły się akurat na
Inni znowu mówią o młodej
od
głównej ulicy. Zaczęło się
kobieeie, której jaltiś tajemniakna na pierwszym piętrze.
czy głos kazał spojrzeć do ~ó
i...
ry. Ze.riknęła posłusznie
Chrystus wyciągał do niej rę
CUD PO RAZ PIERWSZY
ce. Ktoś zaklina się, że pierw~zy był zako111J1ik. Temu ukazała się Matka Boska w plllrpU•
rze, tamtemu Maksymilian Kol-·
Właśnie :r.akończono remont
be, święty Florian, święta Teposesji. Lokatorzy naprawiali
resa.M
drobne usterki, sprzątali mieTen
słoneczny.
był
Dzień
szkania. Trzeba było wstawić
pierwszy spostrzegawczy musiał
kilka nowych szyb. Przywiedługo gaopić si~ w jeden punkt.
2liono szkło. Ty~o że między
Stał i nie odrywał wzroku od
zwyczajny
się
zaplątał
taflami
dziwnej szyby. Zaciekawił inbubel. Jedna szyba była wy~ych. Przy~hodzili i też patrzy.
miejscami
nieudana:
raźnie
li - w milczeniu. Te.n pierwchropowata, zadymiona i z
szy musiał powiedzieć że wiczyli zatopionymi
„łezkami",
dział. Reszta poczuła 'się lu·
weń bąbe.Iika,m.i powietrza. Fidem . Wj"braJ1ym. Stali talk i paprzysłoniła
ranka sikutecznie
trzyli. Z trwogą i nad•zieją.
wyglądało
środka
od
i
skazy
Jeszcze tego samego dnia canawet caŁkiem znośnie. Zresz.t~
le miasto dowiedziało się o
innej rady nie było, szkło bocudo\W1ej szybie, o tym, te
wiem drogie, trudne do zdobyMatka Boska zstąpiła do Prza·I
cia.
snysza. Nastał czas procesji. •
Tę szybę wstawiono w okno
mieszcz:inie dreptali
Pobożni
p!erwszym piętrze. , N.a
na
'
pod cudowne okno.
romieszka
piętrze
pierwszym
Nieśli kwiaty. zapadzina pani Sabi111y. Mijały tylone świece. obrazy
Dom<>Wll'licy przestali
~odnie.
Chod~
ch orągiewki.
zwracać uwagę na soartaczone
nik umajono kwietu któregoś dnb
sizkło. Ai
w P:zasnyszu -

;
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•
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Warunki prenumeraty: 1. d:la
instytucji i zakładów pracy: uokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach,
w których znajdują się siedziby
„Prasa
RSW
Oddziałów
zamawiają
Ruch"
Ksiąilka prenumeratę w tych oddziałach;
i zakłady pracy
- instytucje
zlokalizowane w miejscowoś·
ciach, gdzie nie ma oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch"
prenumeratę w urzę
opłacają
dach pocztowych i u doręczycieli
2. dla indywidualnych prenumeratorów: osoby fizyczne zamieszmiejscowoś
kałe na wsi i w
ciach, gdzie ni:e ma oddziałów
Książka
RSW „Prasa Ruch" opłacają prenumeratę w
pocztowych i u doteurzędach
czycieli; osoby fizyczne zamieszsiedzibach
kałe w miastach „Prasa
Oddziałów RSW
Ruch"' opłacają pre-KSiążka numeratę wyłącznie w )l.I'zędach
nadawczo-oddawpocztowych
czich właściwych dla miejsca
prenumeratora.
zamies7Jkania
się używając
Wpłaty dokonuje
„blankietu wpłaty" na rachunek
bankowy miejscowego Oddziału
Książka
RSW „Prasa Ruch". 3. Prenumeratę ze zleceniem wYsylki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka
- Ruch" Centrala Kolportażu
Prasy i Wydawnictw. ul. Towarowa 28 00-958 Warszawa konto NBP XV Oddziału w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki
za granicę pocztą zwykłą jest
krajo·
droższa od prenumeraty
wej o 50 proc. dla 2lleceniodawc6w indywidualnych i o 100
proc. dla zlecających instytucji
Terminy
i zakładów pracy.
przyimowania prenumeraty na
kraj i za granicę - do dnia 10
listopada na I kwartał i półro
cze roku następnego · ora1: cały
rok następny - do dnia 1 każ
dego miesiąca poprzedzająceio
okres . prenumeraty l'oku bieżą
cego.
Zam. 3255. E-~.

.........
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- reklamował, je§U tego ni•
byłaby pnfjmowana przez czy.
1
,
telników i inne dawała im pro- uobl za niego redakcja?
Po tym, co napisałem pewnie
pozycje d·o czytania. Ale zrodowiem się, te „Ruch" ma kło
bić tego nie można. bo drukar·
nia prasowa w Lublinie nie m~ poty, bo nie ma chętnycn do
wolnych mocy. Decyzja, żeby prowadzenia kiosków. Jest t<1
święta prawda. Mogę podać a·
„Kamenę" przekształcić w ty·.f
. „
.
.
•
godnik już jest, ale zrobić tego dresy zamkniętych kiosków. Ale
nie można. Po co komu takie po to w Warszawie kilka - albo i kll)(anaście - - mądrycl
decyzje?
SEJMOWA KOMISJA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Jeszcze inną kwestię poruszył głów pracuje w „Ruchu". aby
spratej
w
rozw:iązanie
'
jakieś
I WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI
M.A. Jaworski. Pisze on:
wie znaleźli. I żeby „ruch" zadzieją 1łq
„Z kolportażem
a nie
czął handlować prasą,
Pojawiło &łę zaintere!lowanie
dziwne rzeczy. Kon.fa z rzędem
dostawiać ją do kiosków
tylko
prasa lokalną. Mam na myśli
spraw wewnętrznyc11 ·
po wysłuchaniu sprawozdania ministra
temu, kto mi odpowie, dlacze- i wykładać na ladzie.
prasę periodyczna. a więc tyitoCzesława Kiszczaka i po dyskusji podjęła uchwałę, w której
go województwo legnicki-e bie•
Czy moje spostrzeżenia Mar- postuluje, aby:
dniki i dwutygodniki, Interesu.
rze 120 egzemplarzy naszego pi•
kowi A. Jaworskiemu wvi;tarją się nią czytelnicy - . stqd
wyjaśnione wszystkie
„- w spos6b konsekwentny zostały
sma, a woj, wroclawckie tyl- czą I czy będą w czymś po·
Interesują
nakłady,
rosnące
aspekty sprawy związane z zabójstwem księdza Jenego Popie·•
i«> 99? Dlaczego wo;. poznańskie mocne?
·
l publicy~c i się teoretycy
:
łuszkl,
66, a woj. krofoieńskie Przy okazji chciałbym jeszcze
stąd publika<:je w różnych )}isspołeczeństwo było w dalszym ciągu Informowane o W'/• ·
96? Dlaczego woj. olszt11ńskie
na publikacj(' nikach ustaleń śledztwa oraz o podjętych przedsięwzięciach ma• '
zwrócić uwagę
mach na ten temat - interesują
44, a wo;. opolskie - 10? T>la·
„ŻYCIA LITERACKIEGO" (nr
stąd pisma u·
się wydawcy •
Jących zapobiegać w przyszłości podobnym zdarzeniom.
Zego Warszawa - 300 (tylko!),
44 _z 28 października 1984 r.)
rzędowe do naczelnych redakto- wszyscy sprawcy tej zbrodni ponieśli zasłużoną, zgodni\ 1
a Łódź (zaledu:iel) - 30'.'"
Bogusław
piśmie
to
którym
w
rów. Nie o wszystkich hkich
Nie wiem, czy M.,e.. Jaworski Sławomir Kunda usiłuje odpo- naszym prawodawstwem karę,
l>ismach wiemy, ale
niezbędne
Podejmowały
- odpowiednie organa państwowe
ma na podorędziu konia z rzę wiedzieć na pytanie:
działania przewidziane prawem we wszystkich przypadkach WY•
dem i czy odpowiem na wszy.
w polak•
korzystywania tego zdfrzenia dla celów godZl\CYCh
stkie jego wątpliwośt'i, ale poLIST OD WYDAWC.Y
rację stanu".
siadam dane odnośnie „Odgło· „CZY PRASA LOKALNA
DOSTAŁ MAREK
znajdziemy JEST KRYTYCZNA ł 11 .
sów" i być może
pewne prawidłowości. Dane t11
A. JAWORSKI
dotyczą nr 40 z 6 października
„SIRA" MA 28 LAT I ORDER SZTANDARU PRACY
1984 roku. Nakład tego nume.
li KLASY
ru wyniósł 33 484 egzemplarze, Pytanie to wprawdzie odnosi
w „KAME· a zwrotów było 880 egzempla- się tylko do wojewódzkich tyt fakt ten opisał
rzv. Do Legnicy dotarło naszego godników partyjnych, ale sadzę,
NIE". A ponieważ list dotYc..:yl
pisma 28 egzemplarzy, a wróci- że spostrzeżenia ich dotycząc;e Wybudowanie tej fabryki w Sieradzu wpłynęło na zmianfł itru-'
losów pisma lubelskiego, które
ktury społecznej miasta. Ukształtowała się młoda i prężna klasa
ło 6, bo przecież rzecz w tvm
mają szerszy sens i znaczenie
- jak wiadomo - jest dwutyWyroby ,Siry" cieszyły się i. cieszą powodzeniem
robotnicza.
ale
RUCH,
dany
bierze
ile
nie
lat
wypowied1
51
Autor cytuje m.in.
godnikiem, wychodzi już
i zagranicznym. Za dotychczasowe osią•
krajowym
rynku
na
nato·
Wrocław
sprzedaje.
ile
Zbigniewa Bajki z Ośrodka Bai cierpi na podobne przypadło
miast - gdzie wychodzą „Spra- dań Prasoznawczych, która po· gnięcia załoga ,.Siry" otrzymała Order Sztandaru Pracy Il kia·
ści jak i inne pisma w Polsce
wy i Ludzie" - wziął 81 l od- chodzi ze spotkania zorganizo• sy. Załodze w imtealu władz partyjnych podziękował I sekre•
- na sz<:zęście nie wszystkie dał 4. Cały relon wrocławski
wanego przez suwalskie „Kraj- tarz KW PZPR - .Janus• Urbaniak.
to {elieton Marka A. Jaworskie.
go przedrukował dwutyg'>dnik wziął 171 i oddał 30 egzempla- obrazy" a temat krytyki w lorzy.
•
godnlowej prasie parkalnej
„WARMIA I MAZURY" w nr
Poznań natomiast wziął 262
tyjnej. Oto, co powiedział Zbi· KONSTANTY MACKIEWICZ UKOIQtzYl 90 LAT
21 z 1-15 listopada 1984 roku.
Marek A. Jaworski przypomina, egzemplarzy i oddał 43, Krosno
wzięło 7 i wszystkie sprzedało,
Bajka:
gniew
prasowa naldu do
„Kf'l/tyka
że „KAMENA" zaczęła wycho·
Olsztyn wziął 30 i nie sprzeda! tego typu twórczo§ct dzte;ini · Jest trwale związany z Łodzią. Tu tworzył swoje na31epaze ob-~
dzić jeszcze przed wojną, reda·
7, Opole 26 i oddało 6, Wars7.a- karskie;J, na którą czytelnicy re· razy, tu był scenografem, tu wrósł w łódzką panoramę kul\ura1.;
gował ją ojciec obecnego Tedawa 184 i wszystko sprzedała. agują niezwy1cle żywo,
zi»ta- ną. Urodził slę daleko od Łodzi i wiele świata przewędrowal,.
ktora naczelnego, który do tej
Najwięcej ,,Odgłosów", bo 5~0
szcza w formie Hst6w do reda· aby tu -osiąść na stałe.
„imprezy" dopłacał z własnej
nauczycielskiej pensji. P'>tn:ej . egzemplarzy bierze rejon po- kcji. Jest także istotnym ete.
-od 1iedemdzie1lęciu prawie lat - napisał z okazji tego ju- :
znański i we wrześniu średnia
mentem wzmacniającym wię~ bileuszu Mieczysław Jagoszewskl w "Dzienniku Łódzkim" _ '.
Ministerstwo
pismo dotowało
Kultury i Sztuki, później Wy- wysokość zwrotów wyniosła 82 odbi.orców z ptsmem, utrwata s trudem niemałym pielgrzymuje r6'wnie:i na szczyt
Parnasu,.
egzemplarze. Do niedawna, b::i ;ego prestiż ł poczytnoU. Dtate· nie gromadnie Jednak, ale samotnie".
dział Kultury i Sztuki Prezy, .
ograniczedium WRN w Lublinie, a od do połowy lipca brano 200 eg- . go wszelkie próby
Konstanty Mackiewics mimo wielu lat życia, nadal pracuje;
się
wahały
zwroty
a
zemplarzy,
zmniejprasowę;J,
krytyki
nia
1966 roku „KAMENĘ" finansu.
tworzy. Chcemy w tej upartej pielgrzymce na szczyt Parnasu
egzemplarzy. szenia ;e; akutecznoścł 'Wtl'lJotu. towarzyszyć mu dobrym słowem, życzliwością I sympatią.
je RSW „Prasa-Książka-Ruch", w granicach 30
więc
jest
sprzedaży
Przyrost
;Ją aktywny sprzeciw czyt el r.i. która wtedy jeszcze była tyl·
tego życzymy Panu w 1~ ·
Duło sdrowla, Panie Konstanty! praso t.. 21 mieniu zespołu i Czytelników „Odgłosów".
ko RSW „Prasa". I - jak pl~ znaczny, a przyrost zW't'·o tów k6w. Istotą krytyki
•wiado1ze M.A. Jaworski - od po- nie taki znów wielki. Marek A. ;est odziaływanie na
Jaworski może więc się prze- mość w kierunku preferowania
czątku było wiadomo, że „Kamena" złotego jajka nie zniesie. konać, że jest w tym jednak działań zbieżnych z łnte1'esem RYBACY RUSZVLI NA DALEKIE tOWISKA
jakaś prawidłowość. Skąd się
,
i rozwo;Jem ipolecznym."
Tego typu Pisma muszą być dofinansowywane. Ale deficyt mo- ona bierze?
Pięknie powiedziane. A Cl) z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
krytyką w tych pismach? Jak
żna przecież zmniejszać 1 „Kawygl~da jej cotygodniowa '"Zl!- a dyrektor ,,Dalmoru" ...: Edward Budzlilskł za pośrednictwem·
mena" to robi. W ciągu pierw, „Kuriera Polskiego" zapowiedział, że będzie więcej ryb na naczywlstość?
„RUCłi" NIE BAWI SJĘ
szego J?ółrocza „~~mena'' 7.a~Przy czym chciałbym zwró- azych atolach. Za zapowiedź pi~knie dziękujemy, ale wiemy żei
sz~z~dziła pół _ m1.li011a zfotycn_ · . W l(QMĆRKI OO ~ . ,
cić uwagę, że czytelnicy &prze- droga od morza do Łodzi jest daleka i często dla· ryb mcrskicb'
•
czyli o -tyle mnfeJ wydano, niz ·
ci wiają się zanikaniu krytyki nie do pokonania. A tak bardzo _ chcielibyśmy, .aby smakołyki'
·
pierwotnie planowano.' Cży mo- · . ·~WYNAJĘCIA
nh~ opowiadając o tym wszędzie zapowiadane przez „Dalmor" też do Lodzi trafiły. No, bo proszę
„,. ' ·
'
'·
·
.·."'·
·
żna Więcef? . „
prostu - sobie wyobrazić, że ma być„. biały kawior i bosmańskie be!-'
gdzie m~ą. a po
typu
„Redagowanie pisma
kergulena f,
przestają kupować pismo, które sztykl. Ma być też mintaj, nototenia, georgianka,
.,Kamena" - zwierza si~ M _\
To znaczy mało Interesuje się staje się łagodne i nie broni ka- wiele lnnyc:ll. Oby trafiły do łódzkich sklepów, a nie tylko w:
Jaworski - to istną kwadratuczwartki na targ rybny. Czekamy! Z niejaką nadzieją.
ra koła. Jedni czytelnicy mó- sprzedażą „nie swoich" pism. żdej słuunej sprawy.
Na koniec muszę wrócić do
rejony „Ruchu"
Poszczególne
wtq: dawajcie teksty poważnie,.
sprawy pewnego sporu. Był to
wołajq: · mają swoje pisma: Lublin sze, a drudzy znów
SPRAWA RETKllQSKIEJ KATASTROFY W SĄDZIE
„Zi emię
„Kamenę", Szczecin więcej karate, więcej 1'ozrywki,
i Morze", Katowice - „Tak i
człowiek chce przy czytani u odNAJWYŻSZYM
Nie", Wrocław - „Sprawy i SPOR MIĘDZV
poczywać, a nie myśleć. A 'tasz
Ludzie", Poznań - „Wprost", „RZECZYWISTOSCIĄ",
kochany wyi:lawra chciałby a Gdańsk - „Wybrzeże". Niech
11
to
jeśli już musi dopłacać Sąd Najwyższy ma się wypowiedzieć, czy Sąd Wojewódzki w
teraz Marek A. Jaworski s.o oj· „VETO" I „TU I TERAZ
tego intere~u
do
dopłacać
Łodzi pdstąpłł słusznie zwracając sprawę · Prokuraturze Woje-:
rzy na Lublin ' nie pod kątem
mniej."
wódzkiej do ponownego rozpatrzenia i uzupełnienia o dalsze do:
ale na
Trzeba slę więc na coś zdecy- sprzedaży „Kameny",
wody. Prokuratura Wojewódzka w Łodzi odwołała się od tego,
przykład „Odgłosów". Otóż Biadować. Zresztą sa.m M.A. Jała ~dlasl(a, Chełm, Lublin 1 a chodziło o to, że „Veto" t „Tu postanowienia do Sądu NaJwYższego. Prokuratura ustaliła, iżi.
wors~i przyznaje, że jak dali
w „Kamenie" wywiad z Mariolą Zamość blorą razem 50 egzem- d Teraz" zarzuciły ,,Rzeczywi· Kazimierz M. - kierownik grupy robót w Miejsldm Przedsię.9!
X„ która dewizy zarabia upr:i- plarzy . i oddają od 5 do 9. Nu- sfości", it uległa antypolskiej biorstwie Geodezyjnym w Łodzi sporządził wadliwą mapą os\el.:
1 opubUkowała dla na Retklnl, którą, jako mapę o wysokiej jakości, sprzedam>:
meru 40 do Białej Podlaskiel propagandzie
wiając najstarszy zawód świata,
,,Revela- ,,Inwestprojektowi". Na mat>ie tej nie było między innymi zaz-,
to numer poszedł jak woda, ale poszło 6 egzemplarzy i wroci- wymysły belgijskiej
dokonywano
jak dal! „wywttid z osobą szn· ło 4, do Chełma - 14 i wróci- tion" o balu nudystów, przepra- naczonego podłączenia gazu do bloku, w którym
ło 5, W Lublinie pozostało 26 szam - naturystów. „Rzeciyw;. odwadniania piwnic. Natomiast Stanisława B. - kierownika gru-j
11.0WTtą ł w pelni uczciwq", t1J
numer nie chwycił. „Nasze apo- t sprzedano wszystko, do Za- stość" w numerze 45 z 4 Usto- py robót w Miejskim Przedsiębiorstwie Instalacyjnym w Lodzi
ze mościa poszły 4 i sprzedano te pada 1984 r. zapowiedziała. iż - · oskarżono o to, te nie podporządkował się zaleceniu, aby ro-·
konkluduje
leczeństwo byloby w następnym numerze, czyli 46 boty odwadniające były wykonane -ręcznie, a polecił wykonać
smutkiem naczelny redaktor lu- 4. Czy zatem można
belskiej „Kameny" - choć po- sprzedawać więcej „Odgłosów" z 11 listopada 1984 r. opubltku- \e koparką. Nie dokonal też rozpoznania terenu przyszłych prac,'
w rejonie lubelskim „Ruchu"? je obszerne fragmenty teks~\\ w czasie którego powinien był odkryć nie oznaczoną instalację,;
dobno bogobojne, ciągle woli
Sądzę, że tak - mimo . że w z ,,ll.evelation". AliśO! tak się
Sąd Wojewódzld w Łodzi uznał za celowe, aby w materiałach ·,
kobiety upadłe niŻ wzni?słych
Jak przy·maje 1prawy znalazł1 się też dokumenty dotyczące wybuchu gazu
Białej Podlaskiej, Chełmle, Za- nie stało, bo zrozumieć
mężczyzn". Mo*na
smutek M.A. Jaworskiego, ale mościu i Lublinie wycherlzą lo- redakcja - cenzura !eh przed bloku przy ul. Florecistów z 22 stycznia 1982 r. orllz aby poza-'!
po co zaraz takie uogó1nienia. kalne - nie obrażając „Kame- tym, i słusznie, powstrzymała. łódzki instytut naukowy dokonał obszernej ekspertyz:r: pnyczynJ
ny" - pisma. „Ruch" mając Ale tym niemniej dwa zdjęcia w.ybuchu gazu w obu przypadkach.
!
_ . _
Jak świat światem ludzi hllrjednak za zadanie sprzedawać się znalazły, podobne do .siebie.
Sprawa tocząca się przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi doty- i
dzieJ interesowały Iosf kobiet
przede wszystkim pisma swego jedno z „Veto", drugie z „Reve- czy nie tylko odpowiedzialności karnej os6b,
które w jakimł:
upadłych nli wzniosłych mężterenu, bo za tę sprzedaż jest lation". No 1 te kat jest, z któ- stopniu zaniedbały awoje obowiązki, ale również - powinna po•;
po prostu ci
' czyzn. A może
oceniany, woli nie mieć knnku- rego wynika, że bal się odb:vł kazać rozmiary nieprawidłowości, aby w oparciu o nie można
wzniośli mężczyźni bardziej na
takieh pozują niż są nimi w rze· . rencji. Jak ludz;ie chcą coś czy- - czemu „Veto" nie zaprieczy- było przedsięwziąć niezbędne środki bezpieczeństwa. Na przy•
tać, to niech przede wszystkim ło. Poza tym „Rzeczywistość" kład wszystko wskazuje na to, że na Retkini,
poza rejonem .
czyw.istości? Nie-eh się zreszt~
proponuje:
czytają to, co im się na miejscu
wybuchu gazu przy ul. F. Dzierżyńskiego, nie dokona się za.!
martwi tym M.A. Jaworski.
kole. powiedzianej wymiany ciśnienia gazu ze średniego
„Przypomni jcie aobfe,
' drukuje, a nie będą się oglądana niski. ;
Ale widać
li za obcymi pi!maml. I Marek dzy redaktorzy„ kto byl na batu. Stacje redukcyjne są nadal w blokach.
Trwa spór o to, kto'
A. Jaworski musi to zrozumieć, kto robił zdjęcia".
ma za tę operację żapłacić. A gdyby znów stało się jakieś nie-;
choć mo~ się z tym nie g:Jdzić. ' Jaka z tego wynika sugestia, szczęście, to kto będzie winny? O to się panowie urzędnicy: ja.1
WYDAWCA BARDZO
·
·
niech tego domyślą się redakto- koś nie trapią?
Nawet me powinien.
DOKUCZYŁ MARKOWI
Ale, żeoy być sprawiedliwym, rzy „Veto". A w ogóle, to są
dzę, że n ie ma o cQ aż tak kr.umuszę napisać, że 21 310 egzemA. JAWORSKIEMU
JEDNA PUBLICZNA tA2NIA NA CAŁĄ tODt
plarzy 40 numeru „ Odgłosów" sz~~ kopii.
Nie mogę tylko pojąć, p? co
sprze~ano w Lodzi, 6 670 ~szło
\o.~' ,46
~
~
do Piotrkowa Trybu_na'1sr.•ego. redakcja „Rzeczywist"ścl" p1.rbll·
!rag.
bó skarży się nie tylko na wła
skreślony
uprzednio
kuje
.do
39!l
1
i
Sieradza.
d.o
1 9~0 -:Formalnie są dwie: przy ul. Wodnej 25 i Zachodniej 56, ale tylsnych łama'ch, co przedrultowa- Skierniewic. W sumie w r~io- ment z reportażu . M.R. Olbrom· ko jedna z nich jest w użyciu, bo w tej przy ulicy Zachodniej
la „Warmia i Mazury'', all! też nie łódzkim wysłano do kwe· skiego Chodzi 0 reportaż o sex- w najbliższym czasie rozpocznie się remont. W Łodzi jest kil·
obszerny esej opubli•kował w nr ków 31 35~, a W!Óclł~ ?61.
-party. na Mazurach, na którym kanaście tysięcy ludzi, którzy nie mają łazienki w mieszkaniu,
roku
10 z października 1984
Są~zę, ze mozna. JUZ • paku to sex-party występowała pani a chcą się kąpać. Jedna łaźnia - to mało. Na dodatek z łaźni
„PRASY POLSKIEJ" - pisma si~ si~ o t~ką tezę. gdzie l~-. Laura, udająca naturystkę. Sko„ tej chcieliby korzystać.„ naturyści, którzy raz w tygodniu wyDziennikarzy dz1e me maJą ~awyku ~zytama ro ona była tylko wYnajętą nie· najmowaliby łaźnię tylko do swojej dyspozycji. Czy to ma sens?
Stowarzyszenia
PRL. Tu opowiada, jak to -„i>o- gaz.et l czasopism, gdzie c;ła~o doszłą aktorką,
mającą robić
I
tiiekt6rzy gołowąsł" podskaku·
idz1.e g~zet~ lokalna! albo .gdz:e „numer z naturystką", to jej
ją, wymyś l ając pismom ąeficyto·
red~k<:Ję nie po!raf1ą trafić do słowa 0 „Veto" nie mają źa1nej IWANOWO NIE LEŻY NAD WOŁGĄ
wym, że je utrzymują. A orze·
od.b1orc?', ta~ "ą i małe na; wartości. Są jedynie jej pry·
nie bez racji przypomic!eż watnymi poglądami. Co b r:\a
nieruchawy „Ruch
r'-rnłv i.
- gdybv D_owodz1 tego p;zykład .Pcz..:a- do rzeczy? Cz:vżbv redaktryrzy
na M.A. Jaworski
wbrew temu, co sądzą o tym redaktorzy „Wiadomości Skiernie· t • „, po~u b'l'
R
o'!:ło~ z e11
mimo . ze
ma,
dzienniki nie miały
i 1 s1e \\• wickich", którzy w nr 45 z 8 listopada 1984 r . dali pod jednym
osc1
zeczyw1s
„
.
b ł Jest
R ... „
t"
"' ,..gdzle
n
·e
'em
·
t
ł
,. .v oros , ,, UC 1· n:e a St<:
„również należa!oby do n iell
d i l I · d ' al ten · ca ym ym meryrzyJ 01 „a- ze zd j ęć - a podpisy pod innymi zdjęciami i inne publikacje
· kS ć
·
dopłacać".
chnącym sporze?
.
zw1ę z:r na z .a u .na z1
podryis :
n"I tej stronie wskazują, że chQdzi o Iwanowo pisma maJą
sprzedaJe. Je śh
Nie o to zre szt ą ehod z;. Pra·
„NadwołZańska panorama miasta". W ZSRR jest bardzo duż'l
wdziwy kłopot „Kameny" polf'· · zdobywać rynek, to wysilki reprzepływa przez
rzek i mają one różne nazwy. Rzeka, która
cJal{cji m :.i s z ą t'~ ć w par ze z wy·
ga na tym, że mo~! aby b yć tyIwanowo nazywa się Uwodź J jest dopływem Klaźmy.
godnikiem i w te dy wy ch ·)dząc siłkami „Ruch u;.', ale kto na LUCJAN BOGUSZ
przykład w id z!ał, aby „R• 1ch ·'
co tydzień na 16 stronach • A. B. SEKATOR
' be tera1 ma ich 12 - 1nazzeJ coś - t znaczy 'akid pismo
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Dokończenie tarz

ze strony 1

„Polski Zbrojnej"
z 4 listopa:da 1~26 roku,
pisano, że
któreJ
w

„„.ósma rocznica wypę·
dzenia z Polski okupan·
tów oraz powrotu z więzienia magdeburskiego
Marszałka
budowniczego Niepodlegle3 Polski
~ózefa Piłsudskiego obchodzona będzie w biezącym roku uroczyście •..".

Gwoli sprawiedliwości dodać jednak trzeba
~ Piłsudski nie od razu zdecydował się na 11
Listopada jako święto niepodległości. W VIII
tomie j~go pism zbiorowych znajduje . się odczyt „Pierwsze dni Rzeczypospolitej Polskiej".
wygłoszony 15 listopada 1924 roku w sali Starego Teatru w Krakowie. Piłsudski stwierdza
w nim, że nie da się dokładnie ustalić dnia
o~zyskania niepodległości, że był to czas, pewien okres stawania się państwem. Przytacża
szereg dat, które mogą być brane pod uwago
także dat~ utwQrzenia rządu w Lublinie a ~
koniec proponuje 28 listopada, jako date dekretu z~rządzającego wybory do Sejmu, a jedn?c~śme bardzo bliską dacie wybuchu powstania listopadowego. Sądzić więc można że i na
dzień 11 listopada Piłsudski patrzył sz~rzei widząc w nim i symbol zakończenia wielkiej· wojny - wojny powszechnej - jak ją określał
wieszcz-tułacz zanoszący modły o broń i orły
narodowe.
Ale można te:! sądzić . że gdy Piłsudski po
ru drugi, tym razem w sposób gwałtowny,

nowiła uroczysta akademia w stolicy, na kt6rej referat ,Niepodległość i tradycje narodowe"
wygłosił przewodniczący Rady Państwa, profesor Henryk Jabłoński. Zdecydowano się na 7 listopada niewątpliwie taye ze wzgtędu na osobę Józefa Piłsudskiego, tym bardziej, że opazycja praktycznie podjęła w tym czasie próbę
rehabilitacji całkowicie negatywnie ocenianego
w Polsce Ludowej Marszałka, próbowała przywrac~ć i rozszerzać jego legendP
W 1978 roku sześćdziesiątą rocznicę odzyska·
nia niepodległości obchodzono także 7 Listopada. W przeddzień odbyto uroczyste posiedzenie
Sejmu PRL, na którym I sekretarz KC PZPR,
Edward Gierek stwierdzi.{, że „...o odzyskaniu

niepodleglo§ci zadecydowała wola narodu polskiego, upatrującego w watce wyzwoleńczej najże
wyższy nakaz moralny.„". Powiedział tez.
,„..patriotyzm wszystkich poczynań ł walk niepodleglościowych .mógł przynieść owoce tylko
w warunkach stworzonych przez rewolucję soc;aiistycznq w Ros3i i klęskę państw centralnych„.". Był to już jedru:k czas nieubłaganego
zbliżania się

kryzY.su.

niosącego

ze sobą zapoczy teź pr'ób

wiedź wielu przewartościowań,
przewartościowań także w świadomości społe
świadomości, którą obok bieżą
czeństwa cych zjawisk i procesów kształtuje także tra-

dycja historyczna rozumiana jako szeroki obszar wiedzy o przesz1ości, ale i mitów, jako
jak to określa Jerzy Tospuścizna która polski „„.zostala włączona do ńviadomości apo-

Co zrobić z datą 11 listopada 1918 roku-?
doszedł do władzy, chodziło mu także o Jjodkreślenie roli własnej osoby w dziele odrodze-

nia Rzeczypospolitej. a już na pewno dążyło do
tego jego najbliższe otoczenie. Twórcy legendy
„Dziadka" zaczęli eksponować fakt powrotu
jak
Piłsudskiego, które to zabiegi w miarę
płynął czas, coraz bardziej podatny na pochlebstwa . i coraz chętnie~ włączający się w tworzenie swojej legendy Marszałek, w pełni zaakceptował.

W cytowaliej już pracy Antoni Czubiński tak
:przedstawia główne stanowiska w międzywo
Jennym sporze o źródła niepodległości. „ .. Zwo·
lennicy endecji - pisze - skłonni byli przyjąć samą datę 11 Listopada 1918 roku., aie nie
8anacyjnq interpretację jej . znaczenia; znacze·
nie to widzieli w zwycięstwie wojennym Entan,.
ty i klęsce państw centralnych. Natomiast ruch
ludowy i socjalistyczny odrzucał w ' ogóle datę

11 Listopada, gdyż stal na stanowisku, że faktyczna odbudowa państwa polskiego nastqpiła
z chwilą utworzenia Tyfaczaso1„ego Rzqdu Lu.dowego Republiki Potskie; z J. Daszyńskim na.
czeLe w Lubtinie w dniu 7. XI. 1918 r.". T dalel &tw\e•dza autor, że „ .. szczególnie uroczyście
obchodzono 10 rocznicę odzyskania niepodle·
glości. Jednak 'ugrupowania 't ew(cowe (lu.dawcy,
socjaliści) uczynili to 7. XI„ podczas gdy sanacja 11. XI. 1928 r .... ".

dziesięć lat po odzyskaniu
warunkach odwrotu od desytuacja, w której
mQkracji parlamentarnej
· mnożące się między prawicą- a le'wicfł społecz
ną różnice potęgował spór o datę ddrodzenia,
który był przecież sporem o .coś znacznie więk
szego. Co do dnia 11 Listopada prawica - jak'ie pądzielona - w tym przypadku była zgodna. Lewica, w warunkach rosnącego kryzysu
politycznego, w 7 listopada widziała zapowiedź
tej Polski, której masom ludowym nie udało
się zrealizować. Wydaje się jednak, źe opowiadanie się za 7. czy 11 listopada miało charakter
bardziej personalny niż klasowy, a 7 listopada
nie stanowił dla 11 pdlitycznej alternatywy. Nie
ludowe}
był bowiem 7 listopada początkiem
Polski, początkiem ludowej władzy, przechwyconej później przez prawicę.
Żródeł powołania lubelskiego rządu szukać
trzeba także w politycznych decyzfach n~rady
działaczy dalekich od poglądów radykalnej lewicy, pod kierownictwem pułkownika Edwar·
da Rydza-Smigłego, w nocy z 3 na 4 listopada
1918 roku w Warszawie, gdzie mówiono wprost,
Ze potrzeba u~wouenia rządu wynika z koZ!ieczności zabezpieczenia kraju przed nadciąga
jącymi ze wschodu i zachodu burzami.
Przemawiając na akademii zorganizowanej w
Warszawie przez PPS z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości Norbert Barlicki stwier-

. Powstała więc
niepodległości, w

w

dził:

„ ... Lud

jest w Polsce gospodarzem. To eo się
było· następstwem 7 Listopada\ Lud nie da sobie odebrać tego, co zdobyl
·
·
i lili będzie rządzil Polską„".
stało 11

Listopada

Rozumiejąc intencję

wypowiedzi trudno jedto co się stało 11 listopada bymówcy
ło następstwem 7 listopada, chyba że
chodziło o następstwo w czasie. Utworzenie rzą
żadnego
du w Lublinie nie miało przecież
wpływu na podpisanie pod Paryżem zawieszenia broni, a powrót Piłsudskiego do Warszawy też nie został przyśpieszo11y decyzjami
lubelskimi, lecz faktem autentycznego dla polskich klas póshdających zagrożenia - tworzeniem się rad delegatów robotniczych i chłop
oddziałów
pierwszych
skich, powstawaniem
CzQrwonej Gwardii.
A jak już koniecznie chce się szukać związ
ku międ~y 7 a 11 !!stopada, to jest on odwrotny n i ż chciał to widzieć Barlicki. Skład rządu
i Manifest Lubelski ro·dadowując nastroje rewolucyjne obiektywnie torowały drogę ·Józefowi Piłsudskiemu. 10 rocznica odzyskania niepodległości przypadła na koniec 1928 roku. kiedy to od kilku miesięcy Polska Partia Socjalistyczna przeszła do pełnej opozycji wobec rządu
i wobec dyktatora W świetle · hkiej sytuacji
oczywistym się staje, :Ze negacja 11 Listopada
· miała jeden podstawowy cel - uzasadniony
przeciwstawienie się narastaniu lezresztą gendy wokół osoby Marszałka.
nak

przyznać. ;że

11 LISTOPADA W POLSCE LUDOWEJ
Pierwsze na większą skalę organizowane obchody .Swięta N:epodległości odbyły się 7 listopada 1968 roku w pięćdziesiątą rocznicę odrodzenia Polski. Ich punkt kulminacyjny sta-

lecznej (i indywidualnej) w sposób apontaniczny dyktowany w dużym stopniu przeżywaniem
i oczyszczaniem przeszłych wydarzei1., •. ".

Czasy kryzysu, słabości' władzy mają i to
do siebie, że powodują odczytywanie 'przel!zło
ści wbrew intenciom i interpretacjom aktualmitow
nej władzy, że ' sprzyjają narastaniu
o ludziach i zjawiskach jej przeciwstawnych.
Tak było i w 1980 roku - gdy cały nurt opozycji politycznej zawarł w 11wym programie
Listopada, wiążąc
także uroczyste obchody 11
ten dzień przede wszystkim z osobą Józefa
Piłsudskiego. Raz jeszcze znać dało o sobie
skrajności
tak typowe dla nas umiłowanie
zapyta ktoś - ta namiętność w spo•
Skąd rze o te czy inne państwowe rocznice? Skąd
trwałość sporu o źródła niepodległości nadal
żywa, mimo zmiany warunków ustrojowych?
Odwołać się tu można do pracy Andrieja . F.
Grabskiego „W kręgu kultu Naczelnika". , ·
stwierdza autor - prz1/wo;r„Człowiek łu.1e ;edynie te minione wydoru:nia, które może
odnieść do dzialań wspókzesnych. Spogląda 01i
w przeszłość dla wyjafoienia swego obecnego
Awiata - aby go usprawiedliwić lub by go
bardziej nadając11m się do zamieszkania
i mnzej tajemniczym. Nie „obie~tywne" znaczenie danego epizodu. w dziejach, ale to znacze·
nie, jakie my sami dziś do niego przywiązu1e
my określa, który z dziejowych momentów bę
dziemy przypominali w jego rocznicę, a który
nie-."·
u.czynić

I w tym momencie czas już na zastanowienie
jakie miejsce zajmuje 11 Listopada 1918 r.
w naszych dziejach narodowych.
się

JAKIE WNIOSKI ł
W swej kilkakrotnie już tu cytowanej pracy, stwierdza Antoni Czubiński - mając na
myśli rok 1980, że pojawiło się wiele pism f
druków ulotnych, w którycn odrzucono koncepcję 7 Listopada or• ·preferując powrót do ustalonej ju.ź przez pilsudczyków kontrowersyjne;
daty 11. XI. 1918 T.„.''.
Osobiście miałbym wątpliwości czy ta data
jest kontrowersyjna, natomiast nie ulega żad
nej wątpliwości, że kontrowersyjna }.!st jej interpretacja właśnie w piłsudczykowskim czy
niepiłsudczykowskim wydaniu. Argume\ltów dla
zachowania 11 Listopada w narodowej pamięci
jest niemało.
Dzi~ń ten kończył wielką woJnę początkując
P~~OJenny porządek, w którym znalazło się
m1eJsce dla spełnienia naszych narodowych aspiracji i dążeń. Był to także - czego bagatelizować nie można, biorąc pod uwagę rolę jaką
to miasto spełniało w ponadwiekowym procesie narodowego przetrwania - warszawski pierwszy d~i~ń wolności. Oczywiście można o tym
zapommec dJa zabezpieczenia się przed próbami nawrotu kultu Piłsudskiego. tylko czy po raz
któryś tam z rzędu nie wyleje się dziecka z
kąpielą?

Oczywiście niezasadne jest zupełnie nawoły
wanie opozycji politycznej, aby 11 Listopada
stał się oficjalnym świętem odrodzenia Polski.
Niezasadność ta wynika z naszych nietypoW'1ch
warunków państwowego bytowania. Amerykanie - na przykład - nie mają takich problemów. Raz zdobyli sobie prawo · do suwerennego bytu państwowego 1 od ponad dwóch stuleci obchodzą . co roku uroczyście 4 iipc11 jako
Dzień Niepodległości Polskie losy toczyły się
inaczej, co jakiś czas przychodziło nam z bronią w ręku walczyć o utraconą niepodległość.
Dzisiaj _Swiętem Odrodzenia jest 22 Lipca ostatnia data odzyskania niepodległości, . tak
jak w Polsce między wojnami był 11 Listopada.
Natomiast dzisiaj 11 Listopada winien być dla
nas dniem refleksji nad losami narodu i waż
nym ogniwem niepodległościowej tradycji
także przez pamięć ostatniego wojennego kataklizmu, w czasie kt.órego wielu patriot.ów ży
ciem przypłaciło ,organizowanie w tym właś
nie dniu niepodległościowych manifestacji.
A zakończyć chciałbym swój wywód jakże
aktualnymi słowami Antonio. Labrioli ,,. ...Wszy-

scy się z tym zgadzamy. że tradycja nie powinna ciążyć na nas jak mnora, przeszkoda,
kultu ł niemądrej
klopot czy też przedmiot
czci, ale z drugiej strony tradycja jest tym
co nas utrzymuje w historii."„, .

ZENON JANUSZ Ml~HALSKI

Protokó.I rozbieżnośei
albo odczyniuie uroków
TOMASZ SAS
.

przezwyc1ęzania istnieją
nierówn.,ści
współcześnie
społecznych. Innymi słowy -

mice
cych

1.
obiecałem w
Miesiąc temu
.~rzeglądzie prasy" (nr 42 20.10.84), że zajmę stanowuko
wobec poglądów docenta Sta·
nisława Kwiatkowskiego na inteligencj~ Po głębokim namy·
śle muszę jednak oświadc~yć,
za_miaru.
iż rezygnuję z tego

jest to pytanie, skąd właściwie
bierze się inteligent?
Przyjmijmy dla uproszczeuia,

że wyróżnikiem „inteligenckcś
wykształcenie \
ci" jest wyższe

oraz twórezo-organi'zatorslrn-edukacyjno-ekspercki rodzaJ wykonywanego zawodu. (Kwe~tię
natury
wrodzonych talent.ów
pomiJam.
artystycznej celowo
gdyż nie bardzo nadaje się ona
do interpretacji przy pomocy
rozwoju
obiektywnych praw

.
Powodów jest sporo„.
Przede wszystkim doszedłem
do wniosku, że poglądy docenta
niepułkownika, aczkolwiek
słuszne, demagogic7lile i fałszyspołecznego).
we, wcale nie są szkodliwe. Ten
Jeżeli tak, to rekrutacja inrozwią~uje
pozorny paradoks
teligentów przebiega ·główme
aię nader prosto: jeżeli to, co
Kwiatkowski, poprzez uczenie się, a pomocnidocent
zrobił
nazwiemy prowokacją intelęk-. czo trybem awansów formalnych. Nawet dziędziczenie statualną, tedy jej skutki należy
Naj- tusu inteligenta w kolejnym
ocenić jako zbawienne.
pokoleniu jest możliwe tylkc
ważniejsze, że dokonał się wypoprzez zdobywanie wyks~tał
łom w jakościowo niemrawej,
cenia na własny rachunek, michoć w sumie dość intensywnej, dyskusji 0 inteligen.cji. Do- mo istotnych kulturoWYch ułat
cent Kwiatkowski zwróC!ł bo- \vień. ·
Pomijając bariery edukacy3ne
wiem uwagę wszystkich na pa(niskie dochody, obowiązujące
rę kwestii, co do których ciote w rodzinie i środowisku wzor·
tąd milcząco godzono się,
nie istnieją. Najistotn.iejszym ' z ce, niskię wykształcenie · rodzi~
przemilczanych probie- ców itp.), skoncentrujmy się' na
tych
na
właściwie
charakter motYWach, a
mów jest klasowy
zmienności tych motywów uczekonfliktu społecznego, w któ·
inteligencja. nia się. W tej ·materii dominury uwikłała się
je przekonanie, że najważniejhierarchii _
Drugim zaś w
afaktyczna dezintegracja inteli- sza jest chęć społecznego
zdobycia prestiżu,
gencji jako grupy, w zasadl:ie wansu nie pozwalająca mówić 0 niej wyższych dochodów i Wyzwole„cięż~:iej,
jak 0 jedno.litej, kierującej się nia się z niewoli
war- szkodliwej dla zdrowia pracy
inti'lresami
wspólnymi
jak pisze docent
fizycznej" stwie.
Kw.iatkowskł, przyznając temu
wywołanie tych
Już samo
ustatniemu motywowi· rangę
oddać
spraw wyst~czy, aby
docentowi Kwiatkowskiemu za- zasady ustrojowej.
W tym obszarze naszego spo· sługę otwarcia nowych boryjesteśmy
zontów w okołointeligenckiej łecznego bytowania
nie~
dyskusji, koncentrującej się do- współcześnie świadkami
zwykle interesujących i obfił.u.l
tąd wokół kwestii ekonomicznego statusu inteligenta, a ściś· jących w głębokie konsekwenlej: jego rosnącego upośledze- cje przewartościowań. Szk0da
nia wobec dynamicznie wzra- _tylko, że w tej materU należy
poruszać się nader ostrożilie,
stającej zasobności materiainej
albowiem nie ma jeszcze pełrobotników i chłopów.
danych
nych i wiarygodnych
pomiatać
więc
Zamiast
te
obrazujących
Kwiatkowskim, odsądzać go od naukowych
- tyłki;>
przewartościowania
czci i wia,ry, należy docenić jepytań. , publi~YAi:i .ząjmµja ,się nii:n,i nł
go odwagę_ stawiania
Niezadawal- .serio, choć te~ są i~Y spara-.
niezadawalnycn.
tzw. ·· do- liżowani róznymi. "WZględ9.m•
nych oczywiście
doktrynalnymi i pozamerytorybrym towarzystwie - narażacznymi.
]ących na środowiskową' infaperson&m,
mię, na zarzuty ad
nie zaś co do meritum podno4.
szonych kwestii.
docent
pułkownik
-Zresztą
Stanisław Kwiatkowski doznał
przeJak.ież są zatem owe
takiej reakcji, choćby ze· strony wartościowania? Otóź poprzez
pierwszego w Rze~zypospoliteJ uczenie się, zdobywanie wyż
głównego
arbitra elegancji i
szego wykształcenia, osiąganie
kontrolera świeżości jaj - Da- formalnych miat
„inteligencwłaśnie
~iela Passenta, który
kości" nie ·osiąga się już awanorzekł, że poglądy . Kwiatkowsu społecznego. W każdym raczęściowo
skiego to „jajeczko
zie nie zawsze„..
nieświeże".„
Są bardzo liczne środowiskit
ale - robotnicze i chłopskie, a naByć może, być mo:l:e prz1?de wszystkim 1ą to poglą wet inteligenckie __:. w
któdy, do których docent Kwiat- rych awans poprzez wykształ
kowski ma prawo. niezależnie cenie wyraźnie zdeprecjonował
od tego 1 czy nazwiemy je desię w ciągu kilku ostatnich lat.
magogią, czy intelektualną proTrudno zresztą, aby było inawokacją. A poza tym zezwoleczej, skoro cele awansu, czyli
nie sobie. samemu na stawianie prestiż społeczny i
dobrobyt
trudnych pytań nie może być materialny, są poprzez uczenie
i.ntl'li- się nie do osiągnięcia, a przydylematem partyjnego
genta - żadne względy towa- najmniej bardzo oddalają się w
rzysko-taktyczne nie powl•my
czasie.
go powstrzymać przed ich za„aNie jest też popularny
dawaniem.
wans na inteligenta" jako efekt
takiego rozumowania rodziców:
„ja . miałem ciężko, niech dziec2.
ko ma lżej". Praktyczne komek~
wencje tej tezy wychowawczej
Z tym wszystkim w Kwiat- zmieniły się. Lżej - nie ozna·
kowskim na pewno tkwi kacza dziś wyzwolenia od fizycz·
Kwiatkow- nej harówki; lżej - znaczy bo_demagoga.
wał
temperament har- gaciej, najlepiej w drodze pryma
ski
który watnej przedsiębiorczości,
cownika-iluzjonisty,
pościąga na siebie ogień nieprzyprzez kombinowanie albo pojaciela, a po nawałnicy z du- przez uzyskanie
wysokopłatmą pokazuje „przestrzelony karzemieślnl·
nych kwalifikacji
pelusz na kiju" - jak zgrab- czy.e h (to u tych nie pozbawio·
nie wywiódł Jan Rurański w hych jeszcze l>ez reszty robot·
jednej z licznych polemik (,,Po- niczego ethosu). Zadaniem rolityka" 1nr 42 - 20.10.84). ·
dziców w tej mierze jest zgropoli- madzenie kapitału zakładowego,
Jest to temperament
tego nie zaś inwestowanie w eduka·
tyczny i publicystyczny
gatunku, który skłania mnie do
cję.
mniemania, iż docent Kwiattypowego
Prestiż społeczny
powoła
kowski minął się z
inteligenta też wyra:!nłe spadł;
niem. Jak się bowiem wydaje, co więcej: powoli zamienia sic
powołaniem tym nie jest opisyw antyprestiż, w pogardę i lekwanie rzeczywistości, czyli spo- ceważenie dla ,,.Inteligenckości",
łeczna „morfologia", ale intywykształcenia i wysokiego uniera społeczna, a więc budo- działu w konsumpcji i tworzewanie nowego ładu - zgodnie
niu kultury ·- jeżeli takowe w
zresztą z ambitną tezą, iż fisposób natychmiastowy ~ bezpolozofowie dotąd opisywali, wywpływu na
średni nie mają
to,
jaśniali świat, idzie zaś o
wydatny wzrost poziomu maby go zmienićterialnego bytowania. Chyba
jeszcze tylko trzy zawod1 inteligenckie trzymają się „topu"
3.
drabiny prestiżu: lekarz, ksiądz
One tb how.iem,
I adwokat.
Ist.ota kwestii l.nteligenclelej przYnajmniej wedle obiegowego
rzewydaj w eyna- atereotypu, je:l:eU nie w
tkwi. jak

I

madają jakieś
terialne gwarancje egzystowa•
nia.
Nawet stosunkowo świeże ba·
dania społecznej rzeczyw.istoścl
„nie chwytają" tego zagadnienia, Maria Jarosz np. w swej
pracy „Nierówności społeczne„,
wydanej w roku 1984, a relacjonującej badania z roku 1980,
dopatruje się petryfikacji
zdaniem
szkodliwej, jej
struktur społecznyc)l w istnieniu barier edukacyjnych i awansowych. Są to różnorakie
bariery, ale nie ma wśród nich
tej naiistotniejszej: tak.iej po
prostu, że ci, którzy mogłib1'
inteligentów ,·
awansować na
juz tego nie chcą; interesujll
ich bardziej awanse poziome.
w ramach własnej grupy, inte•
resuje ich bardziej zdobywanie
pozycji opartej o zasoby mate•
rialne niż duchowe; które nie
czywistości,

dają się spienięźyć.

Maria Jarosz pisze: „Powojenny awans ·oświatówy był awansem całego społeczeństwa.
a•
przede wszystkim jednak
klasy robotników i
wansem
chłopów. Jego . przesłanką byla
soc;alistyćzna - i
rewolucja
trudno ją· naiwać przedsięwzię
ciem la.twym, A jednak sprawą
nieporównanie trudniejszą jest
blokujących mospołeczną i edukacy3nq
robotniczych i chłopskich,

ro.zbicie barier
bilność

·dzieci
stworzenie

im

ri!alnej

osiągnięcia pożądane;

szansy
pozycji

spolecznej. Chodzi o uruchomienie mechanizmów przeciw- ,
działających tendencji dziedzi·
ezenia - w skali grupowej pozycji Yodziny, przeciwdziała·
struktttT11
;ących petr1/fikacji
spolecznej". ·

I bardzo słusznie. . Żeby ino
jeszcze „oni" chcieli chcieć ...
Wiem, co może mylić badaczy w tej kwestii. Jest to roz•
posta w ami
między
bieżność
rzeczyw.istymi a deklarowanymi w trakcie rozmaitych ba•
mimo sto•
dań, rozbieżność sowanych pułapek i pi:ocedur
weryfikacyjnych · - trudna do
~mierzenia. Na użytek ·publicz·
ny, w rozmaitych deklaracjach
r :tnało kto kweStionuJe użytecz

w

wykształcenia,
ność wyższego
prestiż inteligencki itp. imponrzeczywistości j(~d
derabilia.

w

odmienne
nak ujawniają się
motywacje awansów. A dziepo ·
dziczenie „inteligenckości"
rodzicach i pod ich naciskiem
9dbywa się ze strachu przed
środowiskową deprecjacją, choć
jednocześnie z poczuciem winy

spełmenia
wobec niemożności
w.olncgo
wzorca fntlywiduum
od trosk materialnych. Siła tego 'Poczucia winy jest ostatnio
tak· wielka, że przezwycięża ocoraz
bawę deprecjacji;· stąd
częstsze dezercje i namowy rodzicielskie do dezercji z gnipy
inteilgencj.i w trzecim pokoleniu.

5.
skąd się biorą zatem inteligenci? Na ogół z pobudek. me·
tafizycznych, irracjonalnych, z
nierozwag_j, bądź - co rzadsze
, - z wyrachowania, polegają•
cego jednak nie na zimnej kal•
kulacji ·zysków i strat z uczenia się, ale z wyrozumowa1>ej
potrzeby zdobywania wied?:y z
· obranej w ten sposób drogi sa•
moreaLizacji, często wbrew śro
. dowłskowemu ciśnieniu.

6.
wyzwolenia od
A motyw
To
pracy fizyczne;.?
bezsporne. Nie ma jeddocent Stanir,law
nak racji
Kwiatkowski, sądząc, że nastą
pi to ' poprzez „inteligentyzac ję"
obywateli. Jedyną drogą 3est
postęp techniczny, automatyzacja i elektronizacja. W tej mierze bez inteligentów się nie obejdzie - głupia sprawa, panie
inteligentów
docencie - bez
jako wykonawców samego procesu wyzwolenia. Inteligent jako produkt tego procesu to dowłaściwie
piero dalszy etap i
.wtórny. Czas więc „o<kzynit u'roki" wobec tej kwestii · spouruchotni~
łecznej i ponownie
mechanizmy ekonomiczne
przede wszystkim opłacalności
rzetelnej I przynoszącej efektJ
(nie tylko wymierne) pracy upowiedzmy, konmysłowej , cepcyjnej.
ciężkiej
ważne i

li•

'
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Swiat-narty-idee
I

Dokończenie

ze strony l

aluwialnej równinie Pendt.abu,
czyli Pięciorzecza. W latach 20-tych bieżącego stulecia odkrynad
to miasto Mohendżodaro
Indusem i Harappę nad dopły
wem tej rzeki. Stąd też mówi
się o Kulturze Indusu lub Kulturze Mohendżodaro - Harap~" Powstała ona w pierwszej
połowie III tysiąclecia, a swój
rozkwit miała w latach 23001750 przed naszą erą. Jest zatem młodsza od mezopotamskiej
starsza od
li eg,ipskiej, lecz
chińskiej.
kult~ze
W

wo uformował się hinduizm. W
reHgii tej, obok dawnych wiewedyjsko-bramlns1ticn ,
rzeń
znalazły się idee różnych reformatorów (także Buddy), mity
ludowe i nowe koncepcje filozoficzne. Znaczny wpływ 11a ohinduizmu
kształt
stateczny
miał Siankara (788-820). Podzielał on część poglądów Buddy. lecz stworzył własną filozofię monistyczną i przyczynił
się do upadku buddyzmu w Indiach. Jego teoria „adwajty''
(niedwoistości) stanowi podstawę doktryny teologicznej hin·
duizmu.
wyBIBLIĄ HINDUIZMU znawanego dziś przez ok. 600
(sanmln ludzi - są Wedy
„vidya" - wiedza).
skryckie
Dzieli się je na cztery zasadni(zbiory},
cze części: Sanhity
Brahmany (traktaty!, Aranjaki
(leśne księgi) i Upaniszady (tajne nauki). W ramach Sanhit
wyodrębnione są z kole.i nastę
pujące grupy ksiąg świętych:
Rigweda - wiedza hymnów,
Samaweda - wiedza melodii,
ofiar i
Jadżurweda - wiedza
Atharwaweda
modlitów oraz
- wiedza zaklęć magicznych.
Słynna Rigweda jest być może
najstarszą księgą ludzkości; oją w
statecznie zredagowano
XI wieku p.n.e., lecz za\\iera
pewne teksty, które mogły powstać aż trzy tysiące la,t wcześniej. Dla pOTównanla najstarszy fragment Starego Testamentu - „Pieśń Debory" z Księgi
Sędziów - pochodzi z XII wieku przed naszą erą.
Poza wymienionymi d-zieła
rnl, poważną rolę w kulturze i
życiu religijnym Indii odgrywa również literatura niel<anoniczna. Składają się na nią: ll
Sutry - komentarze do Wed
największe
2) Mahabharata dzieło w światowej literaturze
jeat
epickiej, kfbrego częścią
3)
wspaniała Bhagawadgita,
Ramajana - barwny opis nie1 samowltych przygód herosa Ramy._ 4) Purany - ·stare opowieści legendarne, S) Księga Manu
- zbiór praw i traktatów filozoficznych.
Po tym dość długim, ale nie·

drawidyjsltiej
nad Indusem . znajdujemy znakomity system kanalizacji miejskiej, który dorównuje później
&zym o dwa tysiąclecia ro-z:w:ą
zaniom rzymskim. Domy murowano z dobrze wypalonych glinianych cegieł. Na masową skalę produkowano garnki, od małych cziarek do wielkich kadzi.
Po raz pierwszy używano bawełny. Dla dzieci wykonywano
'dużo różnych zabawek. Archeolodzy znaleźli ponadto sporo
pieczęci z wizerunkiem nosorożca oraz natrafili na znak swaniearyjstyki, co świadczy
~kim pochodzeniu tego symbo, lu (many był także w kultu·
ne kreteńSkiej). Miasto Mohendiodaro liczyło eo najmniej. 50
lty.s. mieszkańców, a według inIIlJ'Ch szacunków aż 100 tysięcy.
Miało ulice o szerokości do 10
metrów, niektóre domy dwupię
trowe, łaźnie" publiczne, hotele
i spichrze zbożowe.
Ja:k z powyższego wynika,
stornnku do
'.Ariowie byli w
pokonanej ludności barbarzyi1cami. Stali na niższym poziomie
cywilizacyjnym i początkJwo
nawet nie osiedlali się w mias~h. Podstawą ich potęgi militarnej byfy konie i rydwany.
Zachowała się z tamtego oR:resu entuzjastyczna pochwała ko·
nia, który pędem przedziera si~
wśród rydwanów, wznieca tumany kurzu i rżeniem• jak gro_m
budzi lęk u wrogów. Zwycięzcy
zbędnym wstępie, Ilrzystępuję
Ariowie - podobnie jak Ger- do prezentacji ·podstawowych
Cesarstwa
manie po upadku
Głów
elementów hinduizmu.
Rzymsk.iego - utworzytt sze- nym moim zamiarem Jes~ ukaplemiennych. Na
reg państw
zanie isto t y tej religii. Nie
czele ich stall „radżowie", czyli
będę więc przytaezał rMnych
królowie, gdyż wyraz: ten jest barwnych mitów, które c.z:ytelpokrewny łacińskiemu „rax"
nik może znaleźć w niedawn"
Wobec ekspansji incn,europej- wydanej książce Marty Jaki·
pew
.itiej, trwającej zresztą
mowicz-Shah i Andrzeja Jakiwnym sensie do dziś, lujność mowicza pt. „Mitologia indyjCirawidyjska przemieszczała się
ska", lecz skupię się na doktrysubkontynentu. nie religijnej.
na południe
Obecnie ~najdują się tam czte·
Ortodoksyjny hinduizm uznary wielkie ludy: Tamilowie I
je j e d n e g o tylko n ie os o40
ok.
po
liczący
Telugowie
b o w e go Boga. - Wierni CZCZlt
mln osób, oraz Kannarowi~ l
wprawdzie wiele bóstw osoboMalajalowie - po ok. 20 mln.
Poza tym są mniejsze grupy et- wych, ale nie uważają je za !niczne, jak Gondowie (?lt. 3 stoty wieczne i wszechmocne.
mln), Tulu (ponad 1 mln) i kil- Bogowie ci podlegają prawom
wszechświata. a by't ich jest okanaście innych szczepów.
graniczony, choć nieporównanit~
Indusu
Kultury
Ludność
dłuższy od ludzkiego. Podstawą
czciła głównie dwa bóstwa: Pateologil hinduistycznej są trzy
Macierz.
na Natury i Wielką
pojęcia: Brahman (święte sło·
Pierwsze przedstawiano z trztma twarzami, siedzące w ;>'lzy- wo), Atman , (oddech. tchnienie)
cjd jogina, w otoczeniu zwie- i Maja (złuda, iluzja). Brahman stanowi jedyną prawdziwą
rząt lądowych i wodnych. Natomiast boginię ukazywan-, na- rzeczywistość, tajemniczą osnowę I duszę wszechświata. Jest
gą lub 'ubraną w krótką spódP.oniczkę. Symbolami tej boskiej · absolutem, nieosobowym
pary były byk i krowa. Kultem giem przejawiającym się w nakamienne tchnionym słowie. „Bóg - piobdarzano również
sał Gandhi - nie jest osobą. On
płcio
wyobrażenia nat"ządów
wych: męskich (linga) i żeń ' i jego prawa aą tym aamym".
skich (joni). Ważne znaczeniP Według Upaniszad na oocz.ątlru
wszystko było tylko Brahmarytualne miała - woda.
nem: a kiedy ,!3rahman „pozn.?l
Ariowie początkowo z lekcestał s1~~
siebie sa1!1-ego
ważeniem odnosili się do miej·
scowych wierzeń. W ich wła wsz~chśw1atem. Atman z .kolei
to mdywldualna dusza (Jai.n),
snym panteonie najważniejszy
katde~o
pan piorunów, bóg niewidz.ialna istota.
był Indra wojny, burzyciel grodów. Nie- pr~edm1otu, v.:s~ystk1ch rośhn.
zwierząt, lud~1 1. ?,óstw. Atman
które zaś bóstwa nosiły SWOJ11ko dla nas brzmiące imiona: - t? „dech zycia . czysta. ni~Agni - ogień, Waju - wiatr, zalezną. myśl. Jest on t .° z s. am y z Brahma?em, tzn. ze nie·
Surja - Słońce, Djaus - dzień
osóbowy b~g 1. osobov:a. duszs
jasny, niebo (jak grecki Dzeus
są substancJa.lnie czyms. 1dentyi łaciński Deus}. Bhaga - ro1.dz.ielca bogactwa (jak slowiań cznym. Upan1s-z:ady stw1erdzan,
że na początku wszystko było
mir, pokój,
skł Bóg), Mitra tylko Atmanem.
ład. Później jednak zdobywcy
trzecie po1ęc!e
Natomiast
zaczęli przyjmować coraz więcej
(Maja) oz.nacza zwodniczą iluelementów religii lokalnej i w
ten sposób kształtowały się no- zję istnienia matettalnego, uludę świata zmysłowego (jak w
we systemy religijne. Niearyj.
majak, m:łjaskiego pochodzenia jest wiara naszym języku
w reinkarnację, kult fallusa. jo- czenie). Ponieważ jedyną pra·
jest
ga. W postaci hinduskiego bt)ga wdziwą rzeczywistością
Siwy uderzające są podobień Brahman, więc wszystko inne ,
stwa do drawidyjskjego Pana jest tylko odbiciem jego, forrną przejawiania się. W · draNatury.
macie Strindberga „Gra snów"
Najmniej wpływów pozaaryj·
powiaJa:
córka boga Indry
skich wykazuje wedyzm najstarsza religia hinduska, któ· „Swiat, życłe i hu:fzie sq zara istniała w przybliżeniu od tem tylko fantomem, prz11wi1200 do 800 r. przed naszą er:\. dzeniem, sennym widziadłem ..." .
dvfuzii Pisart szwedzki 11łumaczył konNastępnie w wyniku
kulturalnej oraz działalności i cepcję hinduizmu w ten sposó!J
że boska arcymateria uległa podominacji kapłanów (braminów)
pędowi prokreacji, dała si~ U·
pojawił się tzw. braminizm, a
wieść Mai i popełniła „grzech''
w połowie I tysiąclecia .p.n.e
buddy2lM I dżini:tim . przeciw sobie. Jeśli świat rzepowstały
, Najpóźniej zaś, bo w ciągu I czywiście istnie)?( - a nie je3i
to z
~dynie. wizj'l ze MU tysiąclecia naszej ery, atopnio·

o

I

c:iemne, mroczne ciało i czerNa niektórych
woną twa.n.
przedstawieniach ubrana je~t w
a;pódnicę z odrąbanych ramion,
girlanda z
a azyję jej zdobi
ludzkich czaszek.
Bóstwa osobowe dysp•mują
potężną mocą, lecz żywot Ich
ma początek i koniec. Nie one
stworzyły
udział w

świat.

chociaż

brały

ksi:tałtowa!liu.
jego
$wiat istnieje jako zwodniczy
przejaw Brahmana, który jest
jedyną prawdziwą rzeczywistością i jedynym nieśmiertelnym
Bogiem. Ale sam Brahman nie
jest osobą. Tylko naiwni wierzą
w osobowego Boga. Już w okresie wedyjskim przyjmowano, że podstawą harmonii świa, ta jest „Rta" (prawo, porządekl
- niezależna od bogow pi)tęg3
jedna odwi<!czna
nieosobowa,
zasada wszelkiego ładu: ko;;mi·
cznego, społecznego, moralne·
go. Był to :więc pa·nteizm; świ a
topogląd podzielany współcze
śnie przez wielu uczonych. Kiedy pewien rabin z Nowego Jorku zapytał Alberta Einsteina czy wierzy w Boga? - uzyskał

Zaezarowa~y
świat

następującą odpowiedź:

„Wierzę

w Boga. Spinoz11, kt6f"11 jawi sic

harmonti wazelkiego bytu,
zaś w Boga zajmującego
lłię l-oaami ł postępkami huizi.".

to

nie

A

prz~

pisał:

innej okazji

„Nie

Einstei!l

potrafię wyobrazi6

nagradza ł
aobie Boga, który
karze byty prze.Il aiebte stworzo·

ne; Boga, któru krótko mów&ąa
Jeat odbiciem ludzkiej atabo~ci.".

W KULTURZE HINDUSKI-g.T
akceptowane •Ił tny cele tydo
droal
ciowe i zarazem
azczęścia: 1. dążenie do osią
moralnej
gnięcia doskonałości
(„dharma" - podstawa; ti), oo
stałe). 2. uczciwe dążenie do o·
władzy \
aiągnięcia majątku,
tnnych pożytecznych rzeczy „art-

hinduizmu

korzyść, syak), 3. dążenie
do osiąg·nięcia ro?:koszy zmymiłość, przysłowej („kama" -

ha" -

powodu grzechu, którym jest
pozwala znimiłość. Ascez.a
szczyć świat, ale przeciwstawia
się jej popęd miłosny, dlatego
zdaniem
wciąż wahamy się,
Strindberga, między „podnieceniem ciała
ką!"
Stanisław

wiadomo,

tJ

pokutn'iczq udrę

Przybyszewskt, jak
używał

określen.la

„naga dusza". Interpretator tej

idei, Jerzy Żuła~ki, nawiązu;
jący. d,o Nietzsc~ego ! Schopen·
o
bauera, następuJąco pisał
losie duszy:
„Gdzie ona b11la, nim ;ą
Maja w azat11
ciała z igraszki spowiła
zwodnicze,
.zludne, jak WSZ1/Stko,
i W Żlfcie WlfSlaltJ.
gdzie jednq prawdą Cierpienia gorycze".
Według hinduizmu duszl! jednostkowe uczestniczą w kosmicznym procesie transmigracji
zwanym „sansarą" (wędrówką) ·
_ wcielają się w istoty różne
go rzędu: od zwykłych minerałów, poprzez rośliny i zwie•
rzęta, do ludzi i nawet bogów.
Najwdększym szczęściem i ostatecznym celem tycia jest wy.
zwolenie (moksza) duazy z wię
zów ciała, wyrwanie jej z krę
gu reinkarnacji i zjednocze1;1ie
z Brahmanem. Następuje wtedy
zbawienie, gdyż nie grożą nam
już powtórne narodziny i cierplenia. o stanie mokszy marzą
również bóstwa.
ma.forma
Każdorazowa
terialna duszy zależy od kar"ogólmana" (czynu), czyli
nego bilansu moralnego. Wszystkie słowa, myśli i uczynki sumują się tworząc konto moralne duszy. Im lepszy jest kar.:
main, tym wyższe . wcielenie i
na odwrót. w poprzednic'h egzystencjach zasłużyliśmy na teraźniejsze wcielenie, a obecny:n
decydujemy o
zachowaniem
własnej przyszłości w łańcuchu
reinkarnacji. Tylko od' nas samych zależy, czy odrodzimy się
wyżej lub niżej i na ile zbliży.
my się bądt oddalimy od mokszy. Nikt poza nami nie może
nas zbawić.
STANOWCZO
HINDUISCI
ODRZUCAJĄ koncepcję wiecz n ej nagrody i kary w pastaci nieba i piekła. Twlerdzlt
oni, że coś takiego byłoby nieetyczne i niesprawiedliwe. ~lbo
wiem żadne stworzenie nie może zasłużyć sobie ani na wie·
czną nagrodę, ani też na wieBhagawadgicie
czną karę. W
czytamy, że o raju myślą tylli:o
Hinduizm
żądz.
ludzie pełni
zaś uznaje za przejaw doskonaoi
się
łości powstriymanie
wszelkich pragnień.
Pewien filozof hinduski pisze: „Doskonala, wolna :.Stota

nie może mieć żadnego prar;nienta. Bóg ~iczego nie pra']nie.
Gdyby czegoś pożądal, nie mógi.
b11 b11ć bogiem. W takim razie

Grupami najwymego rzę111 są
sanskryckiego
(od
„warny''
„vra" - wyróżnić). Cała ludność należy ' do jednej z czte•
rech wam bądź do zbiorowości wykluczonych, niedotyka·l•
ny,ch. Ostatni podlegają segregacji mieszkaniowej, nie mają
wstępu do świątyń, a ich zaję
cia i oni sami są przedmiotem
pierwsza
pogardy. Natomiast
część społeczeństwa podzialona
jest na cztery stany (warny):
:&.
1. braminów - kapłanów,
kszatr.ijów („kszatra" - mo::,
władców, żołnierzy
władza) J urzędników państwówych, 3.
lud, plemię)
(„wiś wajśjów
- pasterzy, rolników, rzemieślników i kupców, 4. siudrow
- słu*g. W skład trzech pierwszych stanów wchodzą „podwój.
nie urodzeni" - raz biologicz~
nie i powtórnie przy obrzędzie
inicjacji - uprawnieni do DOrmania świętych ksiąg, udział'.11
w specjalnych nabożeństwach
1 ino.szenia świętego .sznura. W .
porównaniu :1 nimi siudrowie
dyskryminowaru.
są wyratnie
powinni ałużyó wyższym war~
nom.
Istnłeje pogląd, że ludy mdooi
europejskie miały skłonno~~ d"
wytwarzania wszędzie podobnej
struktury stanowej, najczęśc-icj
trójczłonowej. Księga staroirań•

ska ,,Awesta" wyodrębnia ka•
planów, wojowników i rolni•
ków. Z takich samych doltła•
społe•
dnie khts składało się
czeńatwo Celtów. W idea·l nym
państwie Platońskim byli filosofo'Wlie, atra:i.niey 1 pracowni•
cy (rolnicy, kupcy, rzemieślnicy)
wykluczeni niewoinicy.
oraz

średniowieczne)
Społeczeństwa
składały lię 1 duchowieństwa, szlachty ' i chłopów.
Marcin Luter wyróżniał st!lny

Europy

nauczycielski, wojskowy t iy•
wiący.

Podstawą tego rodzaju zróżni•
cowania społecznego, utrwala•
nego w postaci mniej lub bardziej zamkniętych stanów, był
St.any
swoisty podział pracy.
zuje zasada: „Nic wyiszeg:> od pełniły odrębne funkcje w erga„
dharmy". Religijni Hindusi po- nicznej całości społeczeństwa; o
trafili jednak docenić i uświę·
nina bez 1ensu".
przynależności do nich decydo•
Podstawą etyki hinduistyc1cić życie seksualne, co w in·
walf ,,zawód" i urodzenie. W
nej jest dość tajemniczo wy- nych wierzeniach zwykle potę
Indii doszło jednak•
piano. Tutaj powstał pierwszy przypadku
glądająca formuła - „T11 jesteś
że dodatkowe kryterium podzia.
T11m". Sens jej . Radhakrishnan · w dziejach podręcmtk sekauo·
Por a 1 a.
religioznaw- logii - „Kamasutra" (zaudy tu, a mj,anowicie
(wybitny flilozq1,
czątkowo na warny dzieliłll się
wyjaśnia
napisauy
ca i polityk irldy]ski)
miłości 'rotycznej)
społeczność a r y j.
następująco: „Kochaj bliźniego
w V wieku n.e. przex poe~ o tylko biała
ciemniejsza lu•
natomiast
•ka,
samego, bo
nazwisku Watsjajana Mallanga.
swego jak siebie
dność drawidyjS'ka i ciemno•
tyś jest swym bliźnim. To tyZ.
Pisał on: „Zycie ludzkie, je·
skóra mundyjska, była wyltluprzerwane
żeli nie zost-ante
ko zhufzente każe eł uważać, ze
cwna (apryśjowie1 jako „nie~
twój bliźni jest czymś innym
przez w11padek trwa okola stu
i „nłedot11kalna".
lat. Należ11 je dzieli<! międzt1 cz11sta"
niż ty sam". Hinduizm uczy, że
sankcjonuje system
Hindub;m
aby
tak,
K11mę
ł
Arthę
Dharmę,
w kattdym człowieku majduje
kastowy, podkreślając jego bo•
pierwiastek - ten
nic naruszaly one wzajemni•
się boski
swoich praw .Dziectństwo pawin- akie pochodzenie. Kaidy wyznasam, który stanowi równie± nano btld poświęCOM ttauce, mło wca musi zaakceptować 1woje
•zą własną istotę. Ateizmem jest
brak wiary w godność ludzka. do§t ł wiek dojrzaly Arete i położenie społeczne jako re-z:ul- '
Zdaniem byłego długoletniego Kamie, atarośd Dharmie, która tat uczynków 1 poprzedniego
premiera Indii, J. Nehru, ojca .rapewnła czlowiekotoi ostateczne wcielenia. Jeśli chce awan~owa4
w hierarchii warn 1 dżat\, to
wyzwclenie, tj. koniec wędró
Indiry Gandhi, sednem hinduizmu jest zasada - „Żyć i in- wek". Radził on · mężczyźnie powinien ściśle postępować we·
(dha.rmyl
dług sposobu :tycla
nym dać żyć". Religia ta przyjpoślubiać kobietę młodszą co.
muje, że w zasadzie wszystkie najmniej o trzy lata; ale w In- przypisanego jego grupie, i wte·
diach istniało też przekonanle, dy ma szanse odrodzenia się po
istoty są równe, ponieważ maśmiered w wyższej kaście. W
że żona winn·a być o jedną trzeją Atmana; dlatego nie ivollekceważenia
zaś
no ich krzywdzić. Niekrzyw- cią młodsza od męża, a najlep- przypadku
jest głównym sze potomstwo mote wydać po właściwej dharmy grozi mu dedzenie (ahinsa)
zycla. gradacja w łańcuchu wcieleń.
przekroczeniu 16 roku
nakazem moralnym (poch'l:ize·
Inną znaną osobliwością In·
Ideałem piękności jest kobieta
nia niearyjskiego!).
są święte krowy. Kult ich
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biodrach,
w
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się,
czci
W lndiach
ponad 3 tysiące lat
wprowadzili
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wyżej wspomniano, wielu boPrawdapodoon:a
Ariowie.
temu
Watsjajana
udach.
grubych
i
k a r m i c z n y c h. .'\.la
.g ów
Mallanga podkreślał, że m~ pie,rwotnie miał sens głównie epodstawowe znaczenie ma trój·
czyzna powinien wszystko u- konomiczny; chodziło o uchro(osobowy
ca święta: Brahma
nienie tych zwierząt przed wy•
czynić, a.by kobie<:le dostarczyć
Wisz.nu (przenikaBrahman),
tępieniem. Należy podkreślić, że
rozkoszy. Uważał on za dozwo·
jący, przechodzący) i Siwa (ła
„dającq
krowę czci się jako
'ckmiłości
rodzaj
każdy
lony
przedstawia
skawy). Pierwszego
uważa się jej za
nie
ale
iycie",
stosunku
wyjątkiem
z
sualnej
się jako czterogłowego i czteanalnego (paedicatlo). Pouczał bóstwo. Obecnie włóczy slę w
r-0rękieg-0 mężczyznę. Uważa się
czujni f Indiach ponad 200 mln krów,
mężczyzn, żeby bylt
go za twórcę i opiekuna świata
których nie wolno zabijać, ani
- niby jest najważniejszy, lecz subtelni, a w trakcie atoounku
nawet rannych dobijać. Za ude·
stosunkowo rzadko wspomina- wykonywali członkiem dziewięć
rzenie krowy można r.apłacić
tarcie,
penetrację,
czynnośt:i:
Bógchrześcijaństwie
w
jak
ny,
~rozl
mandat, za jej zabicie
gniecenie,
masowanie,
drążenie,
(wy-Ojciec. Z kolei Wiszm.u
uderzenie, uderzenie druta, ude- śmierć. Mahatma Gandhi utrzyobrażany w postaci młod7.ieńca
lotosu rzenie byka, trzepotanie wró- mywał, że zabić krowę znaczy
siedzącego na kwiecie
bla. Kobieta zaś ma dodatkowo tyle samo, co człowieka. „Kiedy
lub na mitycznym ptaku Garu.
- mówił
dzie) jest bogiem chętnie poma- wykonywać trzy czynności: kle- zginie ochrona krów
cala
zginiemy my, zginie
szcze, oś, kołysanie się. Na tegającym ludZiiom. W tym celu
kultuTa".
nasza
pisał:
małżeńskiej
zdrady
mat
(awatara)
się
wciela
utępuje i
„Wolno uwidć żonę innemu,
W latach dwudziestych ubiew różne istoty. Jego awatarami
niebezpieczeń
jeżeli istnieje
głego stulecia Hegel wykładał
aą m.in. Rama i Kriszna. Mał
stwo, u umrze aic z młloścł do
swoim uczniom: „Indie, podobżonką Wisznu jest piękna Lakniei"·
nłe ja1c Chiny, są kra;em PTtl•
szmi - dosłownie „znak" (poatarym ł wspólcuśnie jeszcze
Największll osobllw~cllł repSltronka dobromyślności) zastygi to
i azczęścla. Natomiast ligijno-społeczną Indii 1ą ka- istniejącym, który
bytu
trzeci z trójcy, Siwa, jest bo- sty. Społeczeństwo podzielone statecznym bezruchu, ł w ro:na wewnątrz
wo;u calkowicie
1egmentafny I
giem płodności, symbolizującym jest w sposób
B"Jego
zwróconym doszedł do
i niszczenia. hierarchiczny na ok. 3 tysiące
czasu
też siły
kresu. Byly one zawsze krajem
Atrybutem jego jest linga (fal· „dźati" (od sanskryckiego „jatęsknoty, a t dztś ;eszcze wyurodzony).
lus), a sługą biały byk Nandin ta" - narodziny,
cudóto,
(radosny). Na różnyich wyobraże Każda kasta (dźati) jest dzie- dają nam się krainą
zaczarowanym". Od
§włatem
niach Siwa sied2li w stanie ek- dziczną i endogamiczną grupą,
półtora
tamtego czasu, przez
stazy lub wykonuje szalony ta- wyratnie wyodrębnioną od inwieku w Indiach zaszły duże
niec tandawa, vi którego wirze nych, wyróżniającą się specyfizmiany cywilizacyjne, ale wciąt
ma kiedyś zginąć świat. Bóg cznym sposobem życia (dharmą)
jeszcze istnieją kasty i święte
ten wyróżnia s~ę białą kamacją 1 posiadającą określony statu1
w hierarchii społecznej. Człon krowy oraz absolutnie panuja
ciała oraz trzecim okiem poduch hinduizmu. Nadal jest to
środku czoła. Kult siwaicki wy- _ kiem danej kasty zostajl'! 1i41
maga umartwień i medytacji, a przez urodzenie i za życia nie !kraina cudów i świat jakby zaczarowany.
z drugiej strony szokuje ele- można przejść do innej. Mał
mentami wyuzdania zmysłowe· żeństwa zawierane są tylko w
go. Małżonka Siwy nosi wiele obrębie kast; związki między
EDMUND
pod
imion, lecz najbardziej znana kas'1lwe są wykluczone
groźbą ostr.acyzmu.
jest jako Kali (cz.arna). Jest boLEWANDOWSKI
Kasty funkcjonuJll w ramach
ginią namiętnosci i śmierc:. W
atanowego.
podziału
azel'.szego
przeciwieństwie do męża ma
doskonały. Diatego
wszelkie mówienie, że Bóg czegoś pragnie, gniewa aję na coJ
lub ciesz11 się z jakichś prze.
mian, to tylko dziecięca papla·

nie

byłby
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jemność erotyczna). Przy czym
bezwzględ·ne pierwszeństwo ma
cel pierwszy. Wszystkie obowią
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a, Gwóźd:t Bronisław, zamieszkały
przy ulicy Bohaterów 11 mieszkania 3
i:wracam się do ob. Prokuratora ze
skargą na ob. Ryzik Wandę zamieszkałą przy ulicy Bohaterów 11 mieszkania 12. Rzeczona Ryzik Wanda złamała ml
tycie, pozbawiła wiary w ludzi, tudzież wpę
dziła w pijaństwo, co nigdy by się ·nie stało ,
bo od maleńkości miałem wstręt do alkoholu wszelkiego, a zwłaszcza wódki.
Ryzik Wandę poznałem przed czterema mie1iącami, gdy się wprowadziłem do domu przy
ulicy Bohaterów 11 mieszkania 3. Pierwszy
raz spotkaliśmy się na schodach, gdy wnosiłem
razem ze szwagrem Witczakiem Antonim zamieszkałym przy ulicy Stokrotki l mieszkania
243, kanapę do mojego mieszkania. Ryzik Wanda schodziła na dół, a my ze szwagrem pró ...
bowaliśmy wnieść kanapę do góry, ale bez
1kutku, bo noga od kanapy weszła między
pręty poręczy. Na prośbę szwagra Witczaka
Antoniego rzeczona Ryzik Wanda potrzymała
przez chwilę kanapę, gdy szwagier odrywał noporęczy.
gę, która na mur zaklinowała się w
Podziękowali~y pięknie rzeczonej Ryztk
Wandzie, a szwagier nawet powiedział, że za
pomoc należy się poczęstunek, ale Ryiik Wanda odmówiła, wyjaśniając, że spieszy się do
sklepu mięsnego, gdzie rzucono właśnie świń
skie ogony. A gdyśmy już kanapę wnieśli d1:1
mieszkania, szwagier stwierdził, iż rzeczona Ryzik Wanda jest „niczego sobie babką" i on zazdrości mi takiego · sąsiedztwa. Powiedil:ałem
mu wtedy, żeby lepiej pilnował żony swojej,
Witczak Barbary, która już nieraz mi· si~
skarżyła jako starszemu bratu, że ją mąż zaniedbuje.
Drugi raz spotkałem Ryzik Wandę w sklepie
1poż ywczym 1 gdyśmy stali w koleJce po mleko. Ukłoniłem się jej, a ona spytała, czy już
przybiłem nogę do kanapy, ale odpowiedziałem,
że jeszcze nie kupiłem gwoździ, 'więc na razie

J

podparłem

kanapę

książkami.

Uś1niechnęła

się

i nic nie powiedziała, a . ja pomyślałem, że
szwagier mój, Witczak Antoni, miał rację, że
rzeczona Ryzik Wanda jest niczego sobie babka: młoda, ładna, postawna.·
Męża rzeczonej Ryzik Wandy nie udało mi
się od razu spotkać, bo wracał późno i, wstyd
powiedzieć, . pijany. Zaraz na drugi dzień wieczorem usłyszałem awanturę na górze. Talerze
tam się tłukły z wielkim brzękiem i krzyki
kobiece było słychać, więc wyszedłt!m na korytarz zobaczyć kto się tak awanturuje, ale
Babusińska Zofia, moja sąsiadka, która wracara
z popołudniowej zmiany w fabryce, powiedziała mi, że to kolejna . awantura u Ryzików i że
bym CZYt:n prędzej zamknął · się w mieszkaniu,
bo do do!nowych swarów nie wolno się wtrą
cać.

Następnego dnia spdtkałern Ryzik Wandę na
•chodach w czarnych okularach, wymalowaną

w moim pokoju po '\)Oprzednich wła
Uk\oni\em się 'jej ze współczuciem,
ale ledwo skinęła mi głową i prędko przeszła
obok.
Awantury u Ryzików ob. Prokuratorze, zdarzały się często, średnio tak co cfrugi dzień.
Raz przez pół nocy czekałem w uchylonych
drzwiach, żeby zobaczyć jaki ten Ryzik jest,
bo do tej po,r y znałem tylko jego głos, gdy
wykrzykiwał ·na 'całą kamienicę takie wyrazy,
że wstyd oJ?. Prokuratorow,ł napisać w tej ~kar
dze. Muszę przyznać, że Ryzik Wacław, murarz
z zawodu jest ·postawnym mężczyzną, włosy ma
czarne gęste, co mi się od razu rzuciło w oczy,
bo sam już od dawna łysieję I jest to moim
'!:martwieniem, co ptszę tylko na marginesie,
bo to nie ma nic wspólnego ze sprawą.
Ryzik Wacław pijany wracał do domu i zaraz usłyszałem jak się awanturuje.
Mówiąc szczerze ob. Prokuratorze współczu
łem Ryzik Wandzie. Co ona miała za życie z
tym pijanicą? Wstyd tylko przed ludźmi, którzy śmiali się z niej i palcami wytykali. Czę
sto sam się zastanawiałem, dlaczego ona nie
rzuci w diabły tego pijaka i nie poszuka sobie
porządnego mężczyzny. O sobie także myśla
łem, że szczęścia w życiu nie mam .. Nie piję,
nie palę, technikum wieczorowe ukończyłem · w
przepisowym czasLe, a baby jakoś nie mogę
sobie znaleźć! Jak któraś mnie się spodoba,
to ani na mnie spojrzy, a jak ja się jakiejś
spodobam, to już przydszej trudno znaleźć .
Czterdzieści pięć lat przeżyłem, nieraz romansik się trafił, noc, dwie I po wszystkim. To
już pomyślałem, że przeżyję to życie samotnie
i nawet się do tej samotności przyzwyczaiłem,
cłioć koledzy trochę się 'Ze mnie śmiali, że sobie baby nie umiem dobrać.
W · dwa tygodnie to było po wprowadzeniu
1ię moim na ulicę Bohaterów 11 mienkania 3,
łóżku . leżałem i czytałem książkę,
gdy już
wypożyczoną z zakładowej biblioteki. Sen mnie
morzył i chciałem już lampę gasić, gdy z pię
tra doszedł mnie krzyk straszny „Jezu, 'Zabije!", a potem rumor łamanych mebli. Wyskoczyłem z łóżka, do drzwi pobiegłem, bo przeczuwałem jakieś nieszczęście. Naraz tupot się rozległ na schodach i walenie do drzwi sąsiadki
mo jej Babusińskiej Zofii. „Na Boga, niech panl
otworzy , bo on mnie zabije, ten morderca!".
Przyłożyłem ucho do drzwi ciekawy, czy Babusińska otworzy Ryzikowej. Nie otworzyła.
Ryzikowa przestała walić i tylko płacze w niebogłosy. Uchyliłem więc drzwi i mówię do niej
szeptem: Niech pani wejdzie do mnie. Zaraz
też podskoczyłem do szafy, aby spodnie wyjąć, bo przecież nie będę przyjmował kobiety
po nocy w samych majtkach. Drzwi się uchyliły i weszła Ryzikowa; w podartej halce, boso,
z rozpuszczonymi włosami. Stanęła na progu i
chlipie. - Niech pani wejdzie dalej - mówię
- drzwi trzeba zamk_nąć, bo przeciąg straszny„. Weszła kilka kroków dalej, zgarnęła halkę na piersiach, otarła łzy z oczu i mów!: Ja
pana przepras'Zam... · Myślałam, że mnie Babumacham ręką
Głupstwo sińska wpuścL.. - niech się pani uspokoi, zaraz herbatę zrobię„. - Nie trzeba, nie trzeba - mówi óna zaraz sobie pójdę , mąż za chwilę uśnie, to
wrócę do mieszkania.
I po co
Pokręciłem głową z dezaprobatą. pani tam wróci? Znowu na bicie? - Rozpła
kała się, a mnie się zrobiło przykro . „Po diabła
pomyBronuś pchasz się w cudze sprawy" ślałem. Chce wracać, jej sprawa.
- On dawniej nie był taki - mówi Ryzikowa, pociągając nosem. Nie zawsze były awantury, nie zawsze. Tylko ci kolesie! Żeby ich
1zlag trafił za to. co ja cierpię!
jak ściany
ścicielach.

Czajnik zaczął gwizdać, nasypałem więc herbaty do szklanek i zalałem wodą.
- Wypić zawsze lubił, nie ,powiem - ciąg
A jak wypije, to jakiś zły
nęła Ryzikowa. duch w niego wstępuje. Do bicia się biertt!.
Zawsze go jakoś umiałam uspokoić, ale dzisiaj.„ - znowu zaczęła płakać - nogą od krzesła ~czął mnie tłuc. Zatłukłby na śmierć, gdybym nie uciekła. No i za co? Za co? - Rozpłakała się w głos. Patrzyłem na nią bezradnie, bo co można w takiej sytuacji · powiedzieć. '
W ' końcu się uspokoiła, siorbnęła herbaty ze
szklanki I powiedziała: Do lekarza będę musiała jutro . iść, bo w plecy mnie tą nogą udePodskoczyłem na krześle: Rany bosrzył! · kie - mówię - nie ma co czekać do jutra,
od razu pogotowie wezwę„.
Obejrzała się trwożliwie dookoła: Tutaj? Co by sąsiedzi powiedZieli? ... Nie wolno! Nie
zgadzam się!
- Dobrze, ·dobrze - uspokajam ją jak umiem. - Pogotowia nie wezwiemy, ale plecy
trzeba obej rzeć.
$ciągnęła jeszcze mocniej halk ę na piersiach

- Dokąd? - pytam. - Do domu - odpt)wiada. ,_ Aha, do domu - przytakuję niby
zgodnie. - A jaką ma pani pewność, te mąż
.już zasnął? A może tam czeka .z tą nogą od
, '
krzesła, ha?
Ona znowu w bek l za stołem siada. - To
co ja mam biedna zrobić?
- Ręcznik jakiś czysty mam - mówię. Położy się pani o tu, na kanapie i okład sobie
przyłoży. A ja poczytam książkę. Popatrzyła
tak jakoś na mnie dziwnie, pomyślała chwilę
i buch na kanapę. - Ręcznik - mówi - niech
pan dobrze zmoczy i położy mi na plecach.
Zmoczyłem jak kazała i niosę jej na kanapę.
- Niech pan położy - mówi. - Położyłem,
częściowo na halce, bo jakże ja jej będę rękę
wsuwał za koszulę.
Odwróciła głowę i mówi: Halkę mi pan chce
leczyć czy plecy? Zrobiłem jak kazała.„ Ład
ne miała plecy! Tylko gdyby nie ta pręga! W
fot!lu siadam, książkę biorę l udaję, że czytam. Bo oczy ciągle mi lecą na Ryzikową, a
zwłaszcza na jej nogi, które się spod krótkiej
halki wysunęły niemal w całości. Smaczna k<l'-
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WaDdeczka
Zeyklu „Listy do prokuratora"
żeby

moje plecy o'
- Lekarz nielekarz, ale w wojsku służyłem
za sanitariusza i na tanach się znam.„
- żadnych ran nie ma - mówi ona. Tylko nogą od krzesła mnie uderzył i bolą
mnie plecy.
- W porządku - mówię - ran może nie
ma, ale plecy trzeba obejrzeć. Skuliła się na krześle i odgania się ode mnie
jak od muchy utrapionej.
- Przecież nie będę pani rozbierał, tylko
uspokajam ją i zachospojrzę i po krzyku dzę od tyłu. A tam, na plecach Ryzikowej prl;ga sina aż strach. Spod halki przebija.
- Rany boskie - mówią - to może być
groinieisze nii. myślimy. Niecł'\ pani sama zobaczy w lustrze, w łazience. Trzeba chyba jaZ krzekieś okłady robić, czy ja wiem co? sła ją podnoszę i do łazienki drogę pokazuję.
Elegancko drzwi za nią zamykam, aż tu bek sły
szę, więc wpadam do łazienki, a ona za gło
wę się trzyma i zawodzi· „To zbrodniarz, morderca. Co ja jestem jemu winna?!".
Za ramię ją z łazienki wyprowadzam i zno:
·
'
wu na krześle sadzam.
- Okłady trzeba zrobić - mówię. - Nie
wiadomo,· czy nie ma pani jakichś wewnętrznych
i m6wi: A co pan lekarz,
glądać?

obrażeń.

-

Dobrze - mówi za pomoc -

kuję panu
z krzesła.

zrobię

okład y.

Dzię

ociera oczy i wstaje

bieta, m yślę sobie,
co mal

mąż drań

nie umie

ocenić

Usiadłem

-

na

łMku, popatrzyłem

na

nią.

A jak chcesz?!

Przyciągnęła mnie do siebie, pocałowała
mówi:
- Ty się Bronuś nie gniewaj, ale to wszystko ·przez tego drania Wacka! Bije mnie, bił
mnie zawsze i„. ja już inaczej nie mogę ...
- Rany boskie, kobieto, co ty opowiad<1sz?l
Przeciez godzinę temu chciał cię zabić!
- To ostatnio ... dawniej tak nie było„.
- A jak?!
- Bił, bił, a potem kochał...
- To co ja mam·? ...
- Uderz mnie„.
Zamknąłem oczy i uderzyłem.
- Mocniej!
Nie wiem ob. Prokuratorze o której Ryzik
Wanqa ode mnie wyszła, bo zasnąłem. Rano
długo leżałem w łóżku i myślałem o niej. Mój
Boże, co za wspaniała k6bieta! Miałem też oi:;hotę zaraz, na tychmiast u d usić Ryzikal Taką
kobietę zmarnować! Gdyby była moją żoną,
nigdy· nie tknąłbym jej nawet palcem! Nosił
bym ją na rękach, kupował najpięknie;sze suknie„. Za co? - pomyślałem z goryczą. - Za
t~ grosze, jakie zarabiam w fabryce? Niespiesz„
nie ubrałem się i poszedłem do pracy. Wfeczorem tłukłem się po miesz~aniu. Czy Ryzik
wroci pijany? Czy Wanda inowu przyjdzie do
mnie'! ·Wczoraj przecież obiecywała!
Miałem szczęście. Ryzik Wacław wrócił schla"lY jak świnia. W godzinę później Wanda była
u mnie.
Od tej pory .codziennie modliłem się niemal,
żeby Ryzik wracał do domu pijany. Muszę
przyznać, że ,miał zdrowie. Chlał prawie codziennie. Któregoś wieczoru Wanda powiedziała: To już koniec! Wywalili go z pracy! Teraz
zapije się na śmierć! - Mocno objąłem ją ramionami.
Czy kochałem Wandę? Nie wiem. Do dzisiaj
nie mogę sobie odpowiedzieć na to pytanie.
To, co z nią przeżywałem, było wspaniałe. Czułem się przy niej i · z nią jak zamroczony, b<>
ja wiem, może opętany? życzyłem Ryzikowi,
żeby zachlał się na śmierć, bo wtedy Wanda
mogła stać się moja na zaws.ze! Na 'Zawsze!
'
Upajałem się tą myślą...
Któregoś wczesnego wieczoru Wanda wpadła
do mnie na chwilę. Zdziwiła i ucieszyła mnie
jej wizyta, bowiem nigdy dotąd nie przychodziła do mnie tak wcześnie.
Dosyć niecierpliwie wyrwała się z moich ob. jęć.
- Bronek - powiedziała · poważnym tonem
- on prlestał pić. Coś łyka, leczy się.
Nie od razu zrozumiałem treść tych słów.
- Do diab1_a z nim - odparłem beztrosko. C;:i on nas obchodzi?!
- Nie będę mogła do ciebie przychodzić!
- Co? Dlaczego?!
- Przecież trzeźwy spostrzeże moją nieobecCiężko usiadłem na krześle,
ność, prawda? - Rozwiedź się z nimi
Pogłaskała mnie po głowie i uśmiechnęła się
bezradnie. r
- No jakże tak? Gdy pił, byłam z nim, a
teraz mam odejść?
· - Nie puszczę cię! - Zastawiłem jej drzwi.
- Wariat! Puszczaj! - Odepchnęła mnie i

Zapatrzyłem się w te nogi, aż tu Ryzikowa
mówi do mnie: Panie Bronku·, ręcznik mi się
zsunął. - Zerwałem się .t fotela i lecę do meJ,
bo rzeczywiście się zsunął. - Zmocqć muszę
- mówię. - Niech pan zaći:eka. - Ryz1kowa
' łapie mnie za rękę. - Już m1 lep1eJ. Niech pan
posiedzi trochę przy mnie. - Pros.u: bardzo . mówię - i przysuwam fotel do kanapy. Ryzikowa znowu mnie za rękę łapie, głaszcze i
mówi: Jaki pan dobry! Gdyby taki był mój
Wacek ... 1 znowu . w bek. Drugą ręką głasiczę
ją po włosac;h i uspokajam. - Nie ma co pła
Najważniejsze, żeby plecy
mówię. kać nie bolały ...
- Jut przestały boleć - mówi. - Okład
I zaraz kładzie się na plecach, a
pomógł. ja nie wiadomo Jak i kiedy obok niej.
- Bronuś - mówi, głaszcząc mnie po wło
sach - od dawna mi się podobałeś. Chcesz.„
Halkę sama ściągnęła, a ja spodnie porząd
wybiegła.
nie złożyłem na fotelu. Po piersiach ją gładzę,
Przez całą noc nie zmrużyłem oka. Bez przerw usta całuję, a ona naraz odpycha mnie od
:wy po głowie tłukł mi się myśl, że ją strasiebie i płacze.
' · ci1em n.a zawsze. Rano nie poszedłem do pra- Co się s tało. Wandeczko? - pytiim ·zdr.i„ ~ ' fy:~ Czatowałem w uchylonYQP drzwiach na
w.\ony. ~ Może ty nie chcesz ze tnną? PoW3;ndę, „ ale bezskutecznie. Zobaczyłem ją na·
wiedz?
zajO.trz w towarzystwie Ryzika Wacława.· Nie
sam w\dzisz, że che~.
- Chcę - mówi
śm i ałem więc jej zaczepić. Ryzik był trzeźwy.
ale ja nie mogę ... tak„.
Jak?! - pytam.
Natomiast ja z rozpaczy zacząłem pić. Po pija- Tak zwyczajnie!
nemu sprowadzałem sobie kobiety, ale żadna
nie mogła zastąpić Wandy. Opuściłem się w
prący, aż w końcu po kilku ostrzeżeniach dostałem wymówienie. Nie to było jednak najgorsze.... Najgorsze były moje spotkania z WanJ
dą i jej mężem Ryzikiem Wacławem. Było widać, że są sżczęśliwi„. Ryzik zaczął pracować.
Szczęście Wandy stał<t się dla mnie trucizną.
Czułem, że długo już nie wytrzymam, popełnię
jakieś szaleństwo, zabiję siebie albo Ryzika.
W końcu w mojej skołatanej głowle powstał
plan. Czy nąt>rawdę Ryzik Wacław przestał pić?
Przestali Czy naprawdę alkoholik może przestać pić? Ni~kiedy tak, ale bardzo rzadko... A
gdy mu się :·stworzy okazję do wypicia? Wypije? Taklll
Mój plan realizowałem wolno, ale z rozmysłem. Przygotowałem w domu odpowiedni zapas alkoholu. Wiele popołudni spędziłem na
wyczekiwaniu na Ryzika Wacława. W końcu
któregoś dnia zatrzymałem go niby przypadkiem na klatce schodowej.
- Dzień dobry, sąsiedzie - powiedziałem
grzecznie. - ·M am do pana prośbę.
- Słucham? - Zatrzymał się nieco zdziwio-

.
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- Mógłby 'Pan wejść do mnie na chwilę?
Z pewnym ociąganiem skierował się dó mojego mieszkania. Gdy wszedł i zobaczył żastawiony stół, cofnął się · gwałtownie.
- Przepraszam, ale ja nie piję!
- Wiem, wiem -' zapewniłem go gorąco. Proszę pana, mam dzisiaj wielkie święto, obroniłem pracę inżynierską na politechnice
(gładko skłamałem), jestem człowiekiem samotnym, nie mam z kim nawet zjeść kolacji. Postanowiłem zaprosić pierwszego spotkanego są
siada. Trafiło na pana. Do picia nie namawiam,
ale do zjedzenia, owszem. - Próbował mówić
coś o oczekującej · żonie, ale w końcu uległ.
Przyznaję, że załamał się po ćwiartce, któr1&
musiałem sam wypić. Zaczął od jednego kieliszka, a potem już poooszło.„ Po kilku godzinach z trudem udało mi się wypchnąć go z
mieszkania. Szybko sprzątnąłem ze stołu i stanąłem w otwartych drzwiach. Nie czekałem
długo. Ryzik Wacław zaczął awantutę · tak jak
przewidywałem. Z lubością wysłuchiwałem jak
obrzuca obelgami Wandę, jak łamie meble i
tłucze talerze. Niecierpliwie czekałem na znajomy tupot nóg na schodach. Usłyszałem! Ale
co to? Gdzie puka moja Wandeczka?! Do magistra Ryczaka?I Dlaczego do niego?! Wybiegłem na kórytarz w chwili, gdy magister Ry.
czak, sąsiad · zza ściany wpuszczał do swojego
mieszkania Wandę w podartej halce.
Runąłem w ·drzwi magistra Ryczaka:
Gdy mnie wyprowadzała milicja, krzyczałem
podobno: „Wanda, ja cię zabi j ę!" Ale to nieprawda ob. Prokuratorze! Niech tylko ona do
mnie wróci, a wszystko będzie dobrze. Przy-
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Pani Saibina ma cudow!lll szybę. Nie, nie- ·
iprawda - ta szyba nie jest własnością pani
Sabiny. To jest cudowna szyba. Teraz s?:yba nałeży do wiernych - do wszystkich i do niko•
.
go. Do pani Sabiny też nie należy.
Pani Sabina wierzy i praktykuje. Jest cierpliwa. Bardzo cierpliwa. Ale jest tylko człowie•
,
kiem.
Ludziom nie wystarczało samo patrzenie.
Weszli na podwórko. Jeszcze bliżej. Chcieli
cudowne szkło.
dotknąć, pomacać, ucałować
Wchodmli do jej mies7lkania, jak wchodzi się
do dworcowej poczekalni. Zrazu pytali tylko,
klękali, modlili się. Potem żądali by potwierdzała istnienie cudu. Jej wątpliwości wywoły
1
wały oburzenie. Gniew. Kal!:ali jej klękać
łask,.
modlitwą dmękować Panu za okazaną
Kazali zaprz~stać domowej knątaniny ·w świę
tym miejscu. Miała być tytko kapłanką --6traż
niczką cudownej s.zyby. , Nie sprostała. Obrzucali
ją obelgami. Kiedyś nie 'zapanowała nad sob!\.
Mogli ilł
Powiedl!:iała, że nyba Jest brudinL
'ZlinC2lOwać.„

Rodzina pant Sabiny była mniej cierpliwa.
Mniej odporna. Nie wytTzymały nerwy. Wnuc?:ka musiała wyjechać, bo płac?: dl!:iewczynki nie
zrażał nachalnyeh goki. Pod oknami tysięczny
w dzień 1 w notłum wzn~ił głośne modły cy.
Po kilku dniach miejscowi jakby oswoili 1ię
ze .~woim" cudem. Za to przyjeMnych było
coraz więcej. Miejsoowi usilnie poszukują ro?:Nilk.t nie śmie
wiązania nie?:iemskiej maadki.
negować istnienia cucl.u. Chodl!:i tylko o odpowiecli na pytanie: dlaczego w tym właśnie
domu? Spekulacje s' rozmaite. Ktoś zaręcza,
te dom wzniesiono na placu przeznaczonym
pod kaiplic,, więc święci · tylko upominają się o
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Szyba wlsi na dr.zewie. Tak, to jest ta sama
szyba. Tylko c?:y tutaj, w sąsiedztwie cmentarza, zachowa swą cudowną moc? A może szyba
nie „zadziała". Może święci wybrali sobie
właśnie tamto Otkno i tyl1ko w nim ukazują się
ludowi„.
Szyba wisi na drzewie. Teraz widać dokład
nie, że S'Z'kło jest mocno zapylone. Nierówne,
załamuje ·promienie. Jeśli stanąć pod odpowiednim kątem, ujaWl!lia tęczowe smilgi. Takie
same jak olej rozlany na mokrym asfalcie.
Dl!:iwny to widok. Ludzie stoją wpatrzeni w
szklany prostokąt. A może to normalny widok?
:Wysoko podniesione głowy. Ktoś komuś zasłania. Ktoś chce podejść bliżej. Szklany proPrzezroczysty, niemy.
stokąt, to jakby ekra·n.
Widownia - stłoczona, rozśpiewana. Niektórzy
pledy,
wałówką, wełniane
przynieśli torby z
termosy z gorącą herbatą.
Stoją i patrl!:!\. Patrzą i._ ponoć widl!:!\. Nte
wszyscy widzi\. Widzą tylko wybrani. Najwię
cej widzą stansze panie. Jedna mówi co widzi,
reszta jest zgodna z prelegentką. Uzupełniają
głównie opiszczegóły wiidl!:ianych obrazów sują barwy szat i rozmieszozenie ważnych elementów „ekwipunku,,, święty.eh. Bywa, że sprzec!.ają się, ale ~:r.arz,,koą~~lł - wa~ń, bq· otp , noyvy_
•· .
wizerunek wchodu· :na ekran.;;
Teren przyldasztorny . l'laldy >do -zakonu. .Je:.
dnak braciszk-0wie tutaj nie zaglądają. Nie
ostatnich wydar:reń. Ale
komentować
chcą
wierni czekają pod cudowną szybą. Jest wśród
nich coraiz więcej sceptyków.

brańców.

- Brecłiiie. A pan co widzi?
- Widzę, a co widzę, to m~ja sprawa. Zmiataj stąd bezbożniku."
Wracali po raz drugi. Wracali uzbrojeni w
polowe lornetki i fotograficzne apaa.-aty. Ni..,
którzy wracali po raz trzeci. Wieźli dowód dl·
tatecżny: kilka celuloidowych tum, które ma•
ją rozwiać wszelkie wątpliwości. Pstrykali zdj~
cia tylko wtedy, gdy wierni krzyczeli, że winawet przez
dzą. Oni, niestety, nie widl!:iell silne szkła lornetki. Musi rozstnygfUlć fotogra•
fia.

•

. ROMAN KUBIAK

'

•

JEDEN CUD TO MAlO
Nie czekano długo.
~.zdałby •i• następny.
Zanim ootatni gniewni odeszli spod domu pani
Sabiny, jakiś mążczyzna (po~ - w łrednim
wieku) donośnym głosem rze1tł:
tu
- Ludue, Panienka została s nami! wskazał na · rol!:łożyste drzewo, vi1-a-vi1 okna
pozbawionego cudownej szyby.

przyszłością łączności?

Wierzyd si• ńie chce, łe pod koniec XX
wieku Sil jeszcze w naszym kraju rejony, w
których mieszkańcy nie mogą słuchać radia,
a przynajmniej programów nadawanych przez
Polskie Radio, bowiem obszary te nie leżą w
strefie zasięgu nadajników. Takich białych
plam na radiowej mapie Polski jest niewiele,
ale jednak isviieją one nadal. Nieco gorzej
przedstawia się sprawa 1 odbiorem programów
telewizyjnych: na 6 proc. powierzchni kraju
nie można oglądać telewizji w ogóle, na 26
proc. - brak programu II. Mimo tych "dziur"
radio i telewizję uznać można za najlepiej rozw największym
winięte dziedziny łączności,
atopniu zaspokajające potrzeby swoich odbiorców (oczywiście potrzeby w sensie formalnym,
bowiem adekwatność treści programowych do
to zupełnie inne, nie
oczekiwań odbiorców
&wiązane z resortem łączaości zagadnienie).
Znacznie gorzej przedstawia się - w ocenie
klientów - praca poczty. Ileż to razy tracimy
zbyt wiele czasu, stojąc w posuwającej się jak
kolejce przed pocztowym okienkiem,
tółw
klniemy, gdy otrzymujemy list, który z Warszawy do Łodzi wędrował ponad tydzień. gdy
telegram, zawiadamiający nas o ważnym terminie nadszedł z opóźnieniem, albe\, co gorsza, .paczka od rodziny trafia do nas z polową
tej zawartości, jaką miała w chwili wysłania.
Do tych, wspólnych dla wsqstktch kłopotów z
pocztą mieszkańcy wsi dodać mogą jeszcze jed·
ną poważną irkargę: do najbliższt>go dla wielu
mie j scowości urzędu pocztowego odległość czę
sto przekracza parę kilometrów. Jest to tym
bardlje j uciążliwe. że często w tej · właśnie płacówce znajduje się jedyny na sporym obsza·
rze telefon dostępny co prawda jedynie w godzinach pracy urzędu, a więc do 16, lub co
najwyŻej do 20 wyłącznie w dni robocze (cal-

Pawła. -

Mówią, że wczoraj ktoś chciał sprzedać o„
kruchy_ cudownej szyby. Nosił je w pudelkad1
od ?:apałek. Podobno mają „dobrze robić" na
wrzody i opuchlinę. Wystarczy mieć je przy
1obie i jak ręką O<llął.
Człowiek, który stał kilka god?.i.n i wpatr;rw
wał się w pień kasztana, leo?: niczego nie dostrzegł, chciał głośno wyr}lzić swoje wątpMW'Oło
ci.
Gr?:esznikom zacia.
- Boś pan grzesmik.
lmnia oczy - doinformował go któryś s wr•

JAK W TELEWIZORZE

W OŁTARZU

"elepatia

•

~

I nagle ludzie stają wobec dylematu: patrzeć
' na dr:rewo czy na bezprawnie przeniesioną
Co
szybę? Cud może wydarzyć się wszędzie.
swoje. Ktoś inny twierdzi, it pod fundamentem
kwiaty i ogaTki
robić? Na razie pr:renosl!:I\
s.poczywa uabowany klasztorowi. skarb. Inni
świec na chodnik pod drzewem. Wzn~l!:!\ dl!:ięk
sądzą, że w tym domu przyjdzie na świat bło
czynne pieśni.
gosławione dziecię. Każda koncepcja ma swych
Wiadomo na pewno, te ukazał się Pan Jezus.
zwolenników i przeciwnitków. W cud 1 szybą
Teru powinna ukazać się twarz Najświętszej
wierzą wszyscy.„
Panienki. Jest! Kto widzi? Widzi jedna oooba.
Z pomocą zastraszonej rodzinie pani Sabiny .
Już widzą dwie osoby, tr?:ecia.„ Tak, to była
przyszli zakoinnicy z klasztoru ojców pasjonaPanienka. Ale wszyscy nie widzieli. Nie wszytów. Szybę wyjęto. Zrobiono to wczesnym tans.cy są wybrani.
kiem, gdy tłum pod oknem już nie był tłu
M1jają dni. Do grona ukazujących się dołą
mem, tylko małą gromadką najwierniejszydi..
c?:ają: święty Józef, papież, święty Franciszek,
Cudowna s?:yba trafiła do oprawy. Spieszono
święty Jan„.
tyłach , klasztoru.
się. Po godzinie wisiała na
mło- Obwarzanki, k<>mu obwa.rz.an1d
Przytwierdzona do drzewa.
dzieniec z naręczem odpustowego pieczywa
A tymczasem pod oknami domu gromad:llili
dziai:sko toruje· sobie drogę wśród stłoczonych
Przychodzili codziennie. Przyszli
aię wierni.
pielgrzymów.
nie
Szyby
trwodze.
w
tego dnia i„. zamarli
·-Mam fotografie cudownego drzewa., Cubyło!
downej s?:yby też mam - obrotny fotoamator
- Gniew. Straszny . gniew Pana s~adlł na„. chętnie pokazuje swoje dzieła.
azeptali, lecz nie pottafL1i . sprecyzować na ko- ,
- ne za zdjęcie drzewa?
go i za co ów · gniew spadł.
- Tylko sto. Okno tei podać?."
Simkali okruchów cudownej !l?:yby. Ani śladu.
· Wreszcie kto.i przynió~l wiadomość, że szyba
wisi koło klasztoru. Pobiegli tam, ale nie wszyscy. Ci, którzy zostali, kipieli gniewem, bo ktoś
odważył się nosić święty przedmiot.
- Kto to uczynił, w mękach strasznych zejd?:ie z tego §wiata - przepowiadali.
Potem i Ol!li zdecydowali się iść pod klasztorne mur;r. A ludzie, którzy szybę wyjęli, cieszą
się jak najlepszym zdrowiem.

uformowano
krzyż. Sta.rcy dźwigali
ze S f rO ny
stoliki i krzesła. Opatuleni kocami trwali tak
do białego świtu, żeby ani na chwilę n~e _, drywać wzroku od cudownej szyby.. Ozie~ l noc
roz. ..i rz.m1 ewały g1osne modły, zb1o.rowe. sp1ewy.
Lu.:.t czekał i patrzył. Z trwogą i nadz1eJą. .
Porządku stnegła. milicja. Wł~śc1w1~ me
trzeba bylo interweniować. Tylko c1 przyJezam.
Jak uzasadnić im 1tomecmość ruew~godnego
..
objazdu? ::>łyszeli nocne śpiewy, pytali:
- Co tu si~ dzieje? Skąd ta łwia ~ad ulicą?
Ze luna biła od setek zapalonych swiec, tq
to
je.;zcze dało su; wytłumaczy~. Ale tłum za wodzenie.„ Cóż mieli mówić: że , Matka. B'Jska jest na szybie, że w Pn.asnyszu ukaz':'Ją ~ię
święci? Mówili, że to koś.cielna cere~ma, ~e
by nie tamować ruchu i iechać d~l~J· Ale kie:
rowcy są różni. Niektórzy zwycza3me wkurz.ab
się, bo załadowaną ciężarówką trudno manewrować w wąskich uliczkach.
- Co to Częstochowa?! Same kościoł:r u
·
was, a ludziom jeszcze mało.„
Inni kiwali głową ze z.rozumieniem, jechali
wskazanym objazdem - do najbliższej przec?:nicy. 'ram zostawiali samochody i uli sprawdzić naocznie, bo coś im si~ wydawało.M Przychodzili, pytali ludzi, a potem. gnali do smich
domów, rozwożąc po kraju wieść, u w Przas•
nys?:u dzieją się cuda!
Po dwóch dniach pierwsi pielgrzymi, na razie z ościennych wojewód?:tw, dołączali do
miejscowego tłumu. Pytali czy święci uzdrowili
lk:ogoś. NU<t nie zaprzecw ..•

J

żartów

- Rzeczywiście! - ktoś dostrzegł w konaraoeh świętą postać.
Potem wfaerunki łwh1tych miały co I raa
pojawiać się na korze cudownego drzewa. Byli
tacy, którzy widzieli ChrystUBa, kardynała Wyalbo świętego
szyńskiego, świętego Pi-0tra

kłem

tak, jakby w noc:r t w

rzały się wypadki czy pożary),
rozwiązanie, niż żadne.

1

·

łwł•ta

nie zdaale lepsze takie

I tym sposobei:p poprzez poczt, dotarliśmy do
telekomunikacji. Ta dziedzina łączności, bardziej chyba niż pozostałe, jest szczególnie irytująca, zarówno tych, .którzy telefon posiadają,
jak i tych, którzy z numerem wyrażonym liczbą pięciocyfrową czekają na jego założenie.
Jedni narzekają · na trudności z uzyskaniem
pqłączenia, długie oczekiwanie na sygnał, na
międzymiastowe połączenie, na liczne pomyłki,
właściwego
nakręcenia
zdarzające się mimo
numeru, na zawyżone rachunki telefoniczne,
drudzy nie bez podstaw twierdzą, te kilkanaś
cie lat oczękiwania na założenie telefQnu te>
·
.
okres „ trochę" za · długi.
Gdyby więc kogokolwiek zapytać, ·c?:y łącz
ność w naszym kraju pracuje dobrze czy źle,
odpowiedź byłaby _;:decyaowanie negatywna. · I
rzeczywiście, w porównaniu de potrzeb spo~
lecznych i stanu ich zaspokojenia ta dziedzina
gospodarki zasłużyłaby co najwyżej na ocenę
·
.
.
dostateczną.
Jest jednak i ·druga strona medalu. Gdyby
to samo pytanie postawić fachowcom, znają
cym możliwości łączności i porównać JeJ osią
gnięcia w latach oslatnich z osiągnięciami innych działów gospodarki, odpowiedź byłaby
zupęłnie inna, a posługując się nadal systemem ocen szkolnych łączność uzyskałaby ocenę co na jmniej dobrą, jeśli nie bar.clzo dobrą.
produkcji i usług we wszystkich
Wartość
dziedzinach łączności wzrosła w tym roku w porównaniu do takiego samego okresu roku
o 7,5 proc. W roku 1983 pobity
ubiegłego 108 tys. nowych
zosta ł rekord prz y ł ą czeń a bonentów telefon icznvch . Plan na rok bieżą
cy przewiduje 115 tys. przyłączeń, natomhat

w okresie realbacji planu I-letniego liczba a-

bonentów powiększyć 1i1t miała o 250 ty1. Jui
teraz wiadomo, że liczba ta zo1tanie przekroczona l osiągnie wartość 34()-350 tys. Mimo to
pozostaniemy nadal na · przedostatnim (przed
Albanią) miejscu w Europie pod względem ilości telefonów, przypadających na 100 mieszkań
ców. Również najdłuższy jeat u nas czai oczekiwania na telefon. Wynoai on średnio 15 lat
; - a więc praWie tyle, co · na mieszkanie. Oczywiście nie znaczy to, że ka:i:dy z 1,3 miliona oczekujących obecnie w kolejce będzie ueniektórzy dostaną telefony po
kał 15 lat kilku latach, czy nawet jeszcze szybciej, inni
- będą czekać całe życie.
Program rozwoju telekomunikacji w najblltszej 5-latce (1986-1990) przewiduje, że w r.
1990 liczba abonentów wzrośnie do 3,2 mln
wobec 2,230 mln obecnie. W roku 1995 powinno ich być już ponad 4 mln. Jednocześnie jak 1ię przewiduje - liczba podań o założe
nie telefonu wzrośnie do . blisko 2 mln, a więc
będzie ?:nacz.nie wyższa niż teraz.
Do roku 19,95 program - ambitny, lecz mimo to nie zaspokajający wszystkich potrzeb i
oczekiwań społeczeństwa - przewiduje nie tylko przyłączanie nowych abonentów, ale także
telekomunikacyjnych,
usług
poprawę jakości
modernizację i automatyzację sieci, rozbudowę
i instalowanie nowych central. . Także znaczne
pólepszenle pracy poczty -.,. zarówno poprzez
zmiany organizacyjne, usprawnienie obsługi,
jak i poprzez budowę nowych placówek i lepsze, nowocześniejsze ich wyposażenie, rozbudowę węzłów pocztowych.
W dziedzinie radiokomunikacji przewiduje się
do ' roku 1M5, zlikwidowanie białych plam na
mapie zasięgów telewizyjnych dzięki wybudowa~iu 30 obiektów nadawczych dµżej mocy
dla I i II programu oraz wielu pomocniczych
stacji nadawczych małej mocy I znaczne u?:upełnienie wyposażenia aparaturowego obiektów
,
istniejących.
Wszystkie te zamierzenia - nrOwno dotyczące radiofonii, jak i poczty oraz telekomunikacji ujęte są w programie resortu łączności,
którego to dokumentu w żadnym razie nie należ y mylić z planem.
Do tego, aby program został zrealizo·vany

(o ile jego załotenia okaż' li• zgodne • planem) potrzebne są: pieniądze, z czym resort
jak dotąd nie ma kłopotów, a ostatnia, niezbędna na obecnym etapie podwyżka cen ujeszcze
pocztowo-telekomunikacyjnych
sług
przyczyni aię do poprawy aytuacji, ponadto bardzo skomplikowane, 1
często
urządzenia,
z czym już nieco
różnych gałęzi przemysłu gorzej or,az moce przerobowe - z czym cał
kiem źle. W resorcie łączności, podobnie jak w
· innych dziedzinach gospodarki narodowej daje
się odczuć poważne niedobory kadrowe na wsz7stkich stanowiskach.
Pewną poprawę uzyskad można ocz;ywHc:le
na drodze bezinwestycyjnej, do czego w resorcie przywiązuje się, zwłaszcza w ostatnim oe
kresie, dużą wagę. Nikt rozsądny nie może jad•
nak oczekiwać, że same zmiany organizacyjne.
podnoszenie kwalifikacji · pracowników czy tei
wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli przyniosą duże efekty. Te uzyskać można
jedynie poprzez inwestycje.
Istnieill jednak obawy, że program, opracowany przez resort łą'czności nie stanie się planem. Zakłada on bowiem bardzo szybki ro?:wój, przekraczający planowane wskaźniki dla
wielu pozostałych działów gospodarki narodowej.
udaniem centralnego planisty
Oc?:ywi~cie
jest takie usytuowanie łączności w cp.łej gospodarce, aby jej zbyC szybki rozwój nie zakłócił rozwoju innych dziedzin. Z drugiej jednak strony - na obecnym etapie rozwoju cywilizacji trudbo wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek dziedziny życia społecznego
i gospodarczego bez dobrze działającego. rQżno
rodnei;,e.>, nowoczesnego systemu łączności. każ
da złotówka. zainwestowana w tę branżę, w
krótkim czasie zwróci się kilkudziesięciokrot
nie. Dlatego nie warto na łączności oszczędzać,
"Obcięcie" programu rozwoju łączności, odkła
danie jego realizacji na lata dalsze, gdy całość
naszej gospodarki będzie stała lepiej, może oznaczać, że do wza.i emnego porozumiewania s i ę
na odleg!ość pozostanie nam jedynie telepatia.
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nalał ml koniaku, kt6r1 zostawił murarz G .
Murarz zabrał nam koniak od ust, więc ja z
bratem i Grzelą poszliśmy do Jolki. Mirek dał
mi na jedno wino, a drugie wzilllem na kredę.
U Jolki byli Kazik i Józek R. i poczęstowali
mnie szklaneczką wlna. Przy komórce meliny
z
· u Jolki dopilHmy w sumie t-rzy wina w pię„
ciu. Tamci sobie po.szli, a mnie z bratem chciaN
podbicie talde samo. Na co mnie taka szmata?
lo się jeszcze pić. Mirek dał mi swoją kurtkę
Zresztą nie miałam nawet pieniędzy. A 0111 nie
z granatowego ortalionu, za któr11 dostałem od
podał nawet ceny i poszedł sobie .••
.
- Gdzie, Alinko!
,
Jol'ki pól litra...
- A bo ja wiem?
Zegarka nie miałem, ale była jut chyba dzie- Hm... A nie pchnęłaś go czasem do jakiewiąta, bo do „Małej" nikt nie wchodził, a tę
goś pasera?
z
knajpę zamykają o ósmej. Schodzę na dól
tym p6lbasem, a brata nie ma. Marek D. po- Broń Boże! Nie mam człowieka, .sierżan
cie. Obserwując jednak środowisko przypusz- ·
wiedział, że Mirek siedzi u Kazika R. Chciałem
czam, że poszedł albo do Olka, albo do Józe.słę napić ·z Marktem., ale mi odmówił, bo jego
·
fa S.
pies nie cterpi trunków. Brata nie było u R.,
Brat Jana, Mirosław Knapi-k, rozpoznał tę
ale za to przy stole z w6dką siedział nieznany
ortalionową kurtkę z ikapturem. Dał j11 bratu
mi facet. Postawiłem swoją flachę i spiliśmy.
pod zastaw na wódkę.
Usłyszałem coś o zepsutej spłuczce. Wlazłem
do WC, ż~by naprawić. Zaparłem się, szarpną
łem i rurka wyleciała. Ja też wyleciałem. bo
wnerwiona gospodyni wywalila mnie za drzwi
i na schodach jakbym .stracił priytomno§ć„.
8.

.się ognać.

6.
podsunąłby
Każdy .sprytny detektyw-amator
zapewne milicji zbawienną myśl, iii kurtJki na •
misiu trzeba szukać tam, gdzie Dąbek grał ostatnio w „tysiąca"! No tak, ale inicjały pn.y
zapisie gry mogły oznaczać pierwsze litery
imion lub nazwisk. Zresztą, jak się później
okazało, byłby to trop zgoła fałszywy, ponieważ
tamtego wiecwra Dąbek nie grał w karty.
Na właściwy - ślad skierowały milicję zwierzen~a inżyniera B.
Potem coś zaświtało w głowie Markowi D„
malarzowi, który ciężko pracował w prywatnym zakładzie malarsko-tapicerskim u brata.
Pogrążoną we śnie rodzinę D. zbudził nata-rczywy dzwonek u drzwi.
- Rany boskie, jut po pierwszej - ziewnęła
tona. - Pewnie do ciebie„. Znowu jakiś facet
z pretensją, że u sąsiada za głośno skrzypi tapczan twojej roboty ..•
- Aha, . skrzypi, ale przy robocie . aąsiada.
Z tapczanem trzeba delikatnie.N
- A z babą to nie?
- Spij ' - burknął Marek - pójdę zobaczyć.
Otworzył drzwi. Na pomoście chwiał się niby
wańka wstańka Jan Knapik. N a ręku trzymał
kurtkę ciemnego koloru, ocieplaną si.tucznym
misiem. Podpinka była jaśniejsza niż wierzch.
Kołnierz w tym samym odcieniu, co p,odpinka.
- Co ty, Ja.siu, bazM mi robisz n-OCll pod
drzwiami?
· - Po sąsiedzku, kolego. Zostawię za dwie
stówy - tfówi Knapik - tanie jak bars-zcz.· A
jak nikt się nie zgłosi, to sprzedasz.
- Ja, bracie, nie komis. A poza tym nie
wiem, czy ta lewicha nie śmierdzi.
Ponieważ Knapik nie ujawnił pochodzenia
kurtki, Marek odmówił jej nabycia.
wymamrotał
- Pies cię lizał w organy! Knapik. - Cześć pracy nocnej, niech ci pędzel
nie rdzewieje. Idę się coś napić.„
- Gdzie?
· - Do Jolki.
Marek legł u boku swej sennej tony i zaczęli
oraz
tlę wspólnie zastanawiać nad tyciem
uyja to mogła być kurtka.
- Wiem! - WNasnął odkrywczo mąż. - To
jest ikurtka Mariana Dąbka.
- Tego, co miesZka w naszym bloku?
- Aha. Widziałem go nieraz w tym ciuchu•.
- - Nygus emerytowany - powiedziała żona,
....... Ale Knapik jeszcr.e lepszy. Słodkie życie ma
z takim kobieta„.
Marek nie włączył się do narzekań na los
emancypantek w· socjalistycznym miasteczku.
Zobaczył, że Jan Knapik
Podszedł do okna.
zmierza z kurtką w stronę ulicy FeUksiaka.
po dziesiątej
Przypomniało mu się, że gdy
wieczorem wyprowadzał na siki _psa, widział ·
przy swoim bloku 'Knapika. Maszerował od
cy Feliksiaka. Pytał, gdzie mieszka Kazimierz
R. Marek mu pokazał, bo to w drugiei klatce.
Knapik poszedł tam. Był jut wtedy na cyku,
w ręku tri.ymal zakapslowaną flaszkę.
Tak, ten Jasiu to też odpustowy numerek. z
1ednej tabryki wyjechał po notorycmych imie, ninach przy warsztacie pracy, w drugiej zaś
wsadził rękę tam, gdzie nie trzeba. Teraz jest
trzydziestoletnim rencistą trzeciej grupy. Ma
do tego troje dzieci nieletnich I rentę. za którą
można nabyć dwie hulajnogi. żona siedzi na
u Jopie wychowawczym f bierze zasiłek który
starcza na realizację trzech kartek mięsnych. Z
czego oni żyją, do diabła? Chyba ze zmartwienia. Knaipik po tym wypadku zrobił się cholerni.-e nerwowy. Pije z tego. A po wódce od razu
by walił w dziób. Za co pije? Pewnie za te
dorywcze fuchy. No, a jak mu zabrakło paliwa, rzucił się na handel kurtkami...
_Marek D. za.snął z krytyczną myślą o blif,
ruch.
Było chyba pół do drugiej w nocy, dwudziestego trzeciego lutego.

uli-
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Milicjanci usłyszawszy od Marka D.. że Jan
Knapik odgrażał się, iż golnie sobie u Jolki
natychmiast odw1ed1.1 li pewną panią, ktora na~·
zywała się Alina K. Była to panienka lubiąca
przyb i erać różne pseuda airtystyczne. Nie lubiła
natomi'ast motać przędzy w przemyśle lekkim,
bo za ciężko. Ceniła sobie samodzielność i samofinansowanie, męskie towarzystwo z baletu
o,·az walkę z inflacją. Jak tylko który chłop
miasteczku poczuł brzemię nawisu, to leciał w
te pędy do panny Alipy. Wylatywał lekki na
duchu i na kieszeni, hle za to ze łbem cięż
kim od· bełtu po cenach komercyjnych.
Kiedy Alina K. poczuła pismo nosem tudzie.t
woń sierżanckiego munduru, zaczęła zapodawać
jak na świętej spowiedzi, z werwą pokutnicy,
która wprost nie może się doczekać rozgrzeszenia.
- Wczoraj wiec?),rem, sierżancie - §piewala
zalotnie ta wiotka antyin!lacja - przyszedł tutaj Jasiu Knapik i rzuca mnie propozycję na
pół basa za komis. Mówi, że za flachę da pod
zastaw elegancką kurteczkę. To ja mu jadę
żytem, że Bóg zapłać, kolego. Mogę pożyczyć
flakon, on kupił w sklepie i nie odda, jasne?
Obraził się, gardzioł niesyty, rzucił kurtkę i w
drzwi. Krzyczę żeby zabrał . łacha, a on mnie
truje, że weźmie później, bo kurtka rodzinna;
brata Mirosława. Zawierzyłaµl i dałam mu tę
,
butelkę.~
Uhm, tę coście sobie kupili na imieniny. A
jalk wyglądała ta kurtka? - pyta sierżant.
- Ortalipnowa była, sierżancie, koloru ciemny granat, z przodu zapinana na ekler. Podbicie
też miała granatowe. Na piersiach kieszenie z
patkami na metalowe zat-rzaskl, niżej kies:ienie
'boczne na zamek błyskawiczny. Pod kołnierzem
znajdował się podwinięty kaptur z cie..11kiego
ortalionu, z przewleczoną ta.siemką do ściąga
nia i zawiązywania z przodu.
- Uu-u! Toś ty, Alinko chyba sama 5:r;yła

w

tę kurtkę.„

-

No, nie powiem. Ale

głęboko

ją

zapozna-

łam ...

. - Na własn ym r iele?
- J asne! Ona jeszcze tu leży, proszę bardzo.
- W porządku - rzecze sierżant. - A Ja.ł
Knapik Już do ciebie nie przyszedł?
- J a kżeby nie? Taki namol, że nie sposób

Po godzinie, &abo

troch'

pćtnieJ,

przyniósł męską kurtkę na trzy czwarte i m!Ywi, że chce sprzedać„.
- Też taką elegancką?
- Ee, nie. Trzymał ją złożoną 1 przewieszon11
czarnej ' lub gtanatoweJ tkaprzez rękę. Była
niny. Kołnierz miała jasny ze s:r:tucmego misia,

Foto: Grzegorz

Galasiński

10.
Okazuje się, it tycie młodego rencisty jest
beznadziejnie szare i smutne, a częstokroć nawet poważnie zagrożone.
Trzydziestosześcioletni Józef S. inwalida, pierwszej grupy nie wiadomo k~o bał si~ bardziej:

Było to chwilowe zamroczenie; bo na dworze

Jan Kala.pik ian1 otr.zetwiał. Zobaczył. te na

RYSZARD BINKOWSKI

Kartka na
'

'

milicji czy własnej :l:ony. Musiał Jednak mieć
coś na sumieniu, ponieważ rozpytany na okoliczność kontaktów towarzyskich, odśpiewał całą
litanię żywota swego. 22 lutego ws-tal o dziesiątej rano, oprzątnął kury, gołębie i czekał na
powrót żony. Przyszła z pracy o piętnastej - trzy
dzieści. Wtedy Józef . został zwolniooy 7.e służ
by wartowniczej i poszedł na spac~ bez psa,
by ni.e widzieć się z żadnym kolegą. Nie wchodził do sklepu ani do pijalni piwa, ani, broń
Boże, do restauracji, bo co by żona powiedziała, nie?
zdrowia o siedemnastej,
Wrócił ze ścieżki
i nigdzie już nie
zjadł obiad po angielsku
radziecki film. o
oglądał
wychodził. Potem
wojsku. Pirzysnął w trakcie akcji, bo za słabo
strzelali, gdyż obraz był untywojenny. Około
dziesią>tej zbudziła go cisza po bitwie. Zgasił
telewizor i zasnął.
O północy zajazgotał dzw<mek. Józef odemknął drzwi na długość blokującego łańcuszka i
spytał, kto tam.
- Otwórz, stary - powiedział do drzwi mę
tny baryton. - Nie bój .się, to ja„.
Józef S. s'puścil drzwi z łańcucha.
Na progu .;tanął dziwny, młody mężczyzna,
Niemen za klawikordem.
~i to punk, ni to
Twan jad<; Pyza na polskich dróżkach, krótkie
czarne wąsy. bródka typu hiszpańskiego, Włosy
.
szp .ko.vate średniej wielkości.
śpiewał
Nie pamiętam, jak był ubrany Józef swą szczerą litanię - ale wiem, że · na·
lewej ręce miał przewieszone <:oś jakbY. płaszci
damski lub męski. Chyba gładki, a kolor jasny beż.
- Chciał go sprzedać, talk?
- Mhm. Mówił żebym się nie bał, bo on ma
Ten
imię Jasiu, a przysłał go Mirek Knapik.
Mirek kazał mu puścic płaszcz za jednego Koś
ciuszkę. Rzekłem, że mam dosyć swoich ciu.:.
chów i zatrzasnąłem dzlzwi. Dobijał się przez
parę mi·nut, ale w końcu poszedł sobie. Jakby
nic nie wygolił - to bym go chyba ro7lpoznał.
Nocny gość nie z:dą;iył się ogolić . i Józef ro~
poznał w nim Jana Knad)ika.

9.
Lekarze ustalający przyczyny śmierci Dąbka
mogli się pomylić. Ale nie popemili błędu. Trudno bowiem przypuścić, by mężczyzna z kategorią wojskową ,,E", który po wypadku w fabryce st.racił połowę d1oni z trzema palcami,
mógł się dopuścić zbrodni na zdroWYm, silnym,
chociaż pijanym osobniku.
Zresztą Jan Kalapik sam zost,al kiedyś pablty przez nieznanych s·prawców, miał zszywaną
głowę i długo leżał w s1lpitalu.
No, ale znany był w miasteczku ze 1wej
Ponadto
agresywności, zwłaszcza ~ alkoholu.
w latach siedemdziesiątych skaza.ny był na
dwa lata za kradzież samochodu, z;aś trzy lata
temu dostał półtora roku w zawieszeniu na
cztery lata za w.łamanie do restauracji..
W czasie przesłuchań stan jego zdrowia był
dobry. Oświadczył, że nazwisko człowieka zna.
lezionego w łozach udyszał dopiero od milicjantów. Wyjaśnił ze szczegółami, co następuje:
- O s·zóstej wieczorem pokłóciłem się z żo
n~ na temat życia i wyszedłem z domu. Miałem tylko sto pięćdziesiąt złotych. W iresit auracji wypiłem szesć piw z Baranem i Kapitułką.
, Oni pili swoje, a ja swoje. Potem poszliśmy do
mojego brata Mirka, który był mi winien dwa
i pól tysiąca. Córka powiedziała, że tata pijany
l nie wiadomo, kiedy wróci. Na dole Kazik 1
Józek R. powiedzie'li mi, że brat siedzi u Grzeli.
Wypiłem tam ,pół -szklanki wódki. l'otem brat

•
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ła~• przed blokiem siedzi ten niemany go.5ć

od naprawy we.
Facet prosił, żeby go odprowadzić do domu.
Pomyślałem, że mor!na by przepić jego kurtkę.
Powiedziałem mu to jasno, ale się nie zgodził
i zaczął uciekać w pole za blokami. Był mocniej pijany ode mnie, toteż przewracał się i
wstawał. Chcllc · zabrać siłą tę ~urt'kę, dogoni-.
łem go, ale nie mogłem złapać, bo się szarpał
i wywracał na zaorane pole. Ja też upadłem,
ale zaraz wstałem. On leżał na plecach i bronił
Złapałem za te kopiące
się, kopiąc nogami.
buty i po kolei zostały mi w 'rękach. Odrzuci·
łem je. ze wstrętem od siebie...
usiłując go podnieść,
Potem ja klęczałem
a on jedną ręką trzymał za mój pasek, drugą
pasek
zaś ciągnął mnie za szyję. . No i mój
pękł; urwała at, kl4mra. Wnerw:Lłem się, ~ .
to była· ładna· klamerka, i trzasną1em go ót·
wartą dlon~ w twan. Gdy jestem pijany, tra.cę kontrolę nad sotbll, więc nie · wiem, czy wal'ląiem go mocno. Daj kurtkę. mówię, nie wygłupiaj się, napijemy się, a on nie. Chciało mi
.się pić, więc szarpnąłem za rękaw i ściągnąłem
z niego kurtkę.N
Podłożył ręce pod głowę, jakiby się układał
do snu, i leży. Prosił, żeby mu chociaż dać papier~a, ale nie miałem. W ogóle nie odzywałem się do niego ze złoścf. Zostawiłem go daN
leko od rozlewiska, w pobliżu bloków. Wiedziałem, że jest tyllko w bluzce i bez but6w, ile
myślałem, że się _podniesie i pójdzie do domu.
Tak, szukałem w kieszeniach pieniędzy 1 ale
były tylko dokumenty. Rozrzuciłem je, nie pamiętam gdzie,..
Nikt nie chciał tej kurtJk!, to chodziłem po
ulicach i szukałem kupca. Trafiłem na trzech
mężczym. Mówię, te trzy ~wy i wino. Obejrzeli, zgodzili się. Najstanzy, dość tęgi, z c·zerwoną twarzą, poszedł clO mieszlkania i za pięć
minut przyni6Sł trzy stówy, ale . bez wina.
ale dwóch uciekło
Chciałem odebrać kurtkę,
za kotlowndę, a trzeci jakby wyparował. No to
kupiłem na melinie wino, adresu nie pamiętam,
zaniosłem flaszkt1 do domu, wypiłem z żoną
na zgodę i :r:waliłem się na podłogę„.
Knapik spał, a w łozach dojrzewał do ·snu
wiecznego kolega Dąbek.
Milicjanci ni• mogli znaletć trzech mężczyzn
opisanych prze:i Jana Knaphka. Tak, jakby
tamci w ogóle ni4t istnieli w miasteczJku. Kurtki
ściągniętej z Dllbka również nie znaleziono.
Jan Knapik odwołał swoje pierwsze zeznania. Zmieniał je zresztą kilkakrotnie. No cóz,
Marian Dąbek nie mógł już niczemu zaprzeczyć,
Po dwóch tygodniach znowu s-potkałem starego w:kę. Tym razem w „Kuflu" na rogu Andrzeja i Koścdus.11ki. Dmuchał z ponurą miną
na beczkową pianę„ której nie było. Po remoncie były za to dwie młode kelnerlc:i, ale dla piwosza żadna to atrakcja.
- Co z Knapikiem? - zapytał urka.
- Siedzi.
- Za co?
spowodowanie
nieumyślne
- Za rozbój
łmie.rci.

- Cholera! Zdaje Rę, że mamy za dużo tNył
dziestoletnich rencistów. Chlaj11 z nudów
umierają, gdzie popadnie, a robić nie ma kto.
- Ty też nie pracowałeś w fabryce„.
· - Ale nie byłem też ni-gdy młodym rencls1ą.
Ja "brachu", mogę S'l)Okojnie kopnllć w ten
kryzysowy kalenda!l'Z.
- JllSd'le. Po tobie nie zostan- baby na zaeł
siłku ani żadne nieletnie dzieci. Postawią
na wieku kuf~lek i cześć!
- Cześć, brachu!
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ładysław Terlecki nalety do autorów konsekwentnych. Penetruje ~
z nielicznymi wyjątkami
samą epokę, zamkniętą dwoma brzemie~nYI?i w życiu Polaków wyda- .
powstarua
wybuchem
rzen1am1:
wojny
sty.czniowego oraz końcem pierwszej
6w1atowej. W tej przestrzeni czasowej rozgrywa się zdecydowana większość książek autora
„Pismaka". Ich bohaterowie posiadają awe historyczne pierwowzory, bardziej ,lub mniej wyraźne. Z systematycznością doświadczonego psychologa i wytrawnego historyka drąży Terlecki okolicmości, jakie towarzyszyły wydarzeniom
odległym, lecz symptomatycznym, bada motywy,
które doprowadziły. do tragicznych ·zawsze skutków. Długa jest li~ta historycznych postaci, z:arówno znaczących, jak i dość przypadkowo w
historiłł zaplątanych, które posłużyły pisarzowi
do skonstruowania literackich sylwetek. Choo
powiedzmy to wyraźnie d~i tu tylko p1er~owzór, o inspirację, o myślowy zaczyn.
Pow1eśc± Władysława Terleckiego nie stają się
nigdy portretami konkretnych osób, są raczej
szkicami do zbiorowego portretu czasów mi.ni.o, nych, są wariacjami na temat ludzkich namięt
ności., które zdają się być ponadczasowe.
Bohater „Pismaka". zajmujący się pisaniem
zręcznych romansów hołduje zasadzie. iż tego,
co się wydarzyło, zmieniać nie wolno (powiada
zu
dosłownie: „Geschehene Dinue aind nicht
and.ern't). Ale po to się przecież tworzy •powie·
śct, aby w nich pofantazjować o tych zdarzaniach, które rzeczywiście miały miejsce. Rzecz
w tym - jak pisać. Bohater najnowszej powieści Władysława Terleckiego wiele rozmyśla
o sztuce powieści. Z licznych jego dywagacji
wspomnijmy tę, która zda się bliska równie:f
autorowi „Czarnego romansu": „Istotne b11ło
to, b11 nie ujcn.oruał natrętnie własnych ocen.

Wirydarz poetycki
Kazimierz Kocliańskl

***
Malta esł moim
akromnym
a daniem
dosyć składn'
możliwości1t
1nośną Jak na

warunki
ustanowione kolegialnie
przez płynność
rzek ·
o ruchomym dnie
i rzek
okresowych nie określonych
. nie objętych
stanem topograficznym po1od7
międzystanem
paradoksu światłocienia

w najgorszym przypadku
Istnieje jeszcze
wystawna
powierzchownoś6
św. pamięci

zgodna z pasj'ł
kolekcJoner6w

Dariusz

Drzewo
Liściasta. cisza mieszka w 1amu11st111l szumie.
Gdzie trwanie jest podpor' wielokształtnych
sklepiefl
A. Jeżeli nie wierzysz albo nie rozumles1
To przygllłdaj się ptakom. One wiedz" lepiej.

Możesz radość odszukać w śwllłłYDi spokoju
U jej stóp usi~i zanim p6jdzles1 swoJ, drogą
Przytul dłonie do ziemi, co cierpienie kol
I przygllłdaj się ptakom.. One cl Pomogit.

Leonard Zajdel

Paproć jeszcze, wrzos lila., które na naręczu,
twarze zacne i w gorsie pod muszką, jak trzeba.
W borze wtedy kukułka o wojence ładnej
śpieszne dworce żegnały odcbodzlłce lato '
i dymy czarne rosły, gdzie nieba emalia,
o piasek plusk gor,cy nadplllcznycb ferii
mały domek z ogródkiem z arg~ntyńsklch
pesos,
•
s1ow1ki kołyszące w snu podr6ty słodkiej.

Tę plamę to nie słońce, to wrzesle6 wypalłł,
I te liście dębiny, co ścldkę stroiły.
Drzewom, ludziom jednako dzieje wr6tbę mylił,

Jesienne żurawie.

Bo Jest pora odlotu w ową pustkę ciszę ·
w obłoku bieleJlłcym, co donik-4 pjynie.

.
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Oto właś
swobodu.

achlaa" Cezarego Chlebowskiego jes ~e przed ukazaniem się kilka mie·
owiany był legendą i
sięcy temu nie trzeba go było reklamować. Zre„
sztą w obecnych realiach reklamowa·
na książka jest najwi~kszą„. plagą dla biblfofi•
lów, bó powoduje" ttfachódzenie się całych nakładó.,.. jeszc:r.e przed ich wyłożeniem na k!s-ię·
garskie lady . . W tej chwili oczekujemy uka.z.ania się drugiego rzutu tej pozycji.
Większość uczestników akcji "Wachlari." jtd
nie żyje. Jest to więc k:sią:bka adresowana do
pokoleń urodwnych jui po opisywanych wyda·
rzeniach. Wiedz.a społeczeństwa na temat działalności podziemia na byłych kiresactt jest mikoma - istnieją tylko w obiegu irelacje i leiendy przekazywane z ust do ust.
Monografia Cezarego Chlebowskiego, autora
wydanej także książki pt. „Cztery z tysiąca",
była gotowa przed 11 latami, ale pomimo umowy z wydawnictwem, nie dane jej było długo
o~ądać światła dziennego. Aby trud zebrania
setek relacji nie poszedł na marne, maszyno<pi1
został przedstawiony profesorowi Aleksandrowi
Gieysiztorowi z Uniwersytetu Warszawskiego
' jak() praca doktorska. Spotkał się z prz:ychyl•
nym przyjęciem. W 4 lata pótniej doczekal
pierwszego wydania.
„Wachlarz" był akcją dywe:r1yjną ZwiąKłl
Walki Zbrojnej. Po,stawiono mu udanie osło
ny ewentualnego powstania ogólnonarodowego
przed posilatami niemie~kimi z olćupowanych
t~r~nów ZS1:łR. W ciągu 48 godzin miały wylec1~c w ;POW~eta.-ze mosty, szyny, transporty koleJowe i drogowe na wszy.st.kich ważniejszych
kierunkach strategiczinY'Ch. Znis ~zenia pNewi·
dywano głównie na wschód od byłej granicy

al•

•
„ .

bohatera literackiego, poszukuje odbicia swego
losu w cudzym życiu, w legendzie. w micie.
„CŹytelnłk musł przecież zjednoczyć aię z po•·
taciq, której dzieje poznaje. Musi to samo prze·

W

Oczy-lustra porudziała plama.
obrócone w gJąb :z:marlą zakrzepłe pyianio.
W kadru zielonym tle oblecuJlłCym
szkolny mundurek sztywny 1 ustawlenlL

chrust. zostaje, a Iata -

może
się tajemniczość. Nic nie
wyjaśnione do końca. Człowiek, który
nie posiada tajemnic, wcześniej czy później r.atracji cechy odrębności, niknie jego osobowość.
A przecież czytelnik czeka na p~okrwistego

jednak liczy

zostać

żywać. Ale nie ponost konsekwencji.
pragnienie
nie wolność! Spełnione

Nad fotografią
z albumu rodzinnego

•

Aby, jednym alowem, nie wyręczać czytelnika.
nie jest tak
powieści dzisiejszych
prostoduazn11 - ten nawet, co dopiero nauczył
się czytac - ·aby bez reszty ufać autorowi. („.)
zecechy
Należy zatem pokazywać t11lko
wnętrzne. Wewnętrzną prawdę Jal niech poznaje ten, który trzyma fotografie to ręku. Niech
jq .rozpozna po spojrzeniu, zatrzyman71'n geśc:ie,
ubiorze. To Jett naprawdę ważne ł do teoo
trzeba przywiązywać najwłększe znaczenie.
(.„) Przyszlo§ć - myślał dalej - leży w m..todzie, która opia zapinania guzłka jedynie do
takiej sprowadza czynnoś et". Przede wszystkim

Czy,telnłk

Czubiński

...

·u

.~
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marli nie potrafią sami r.adbać 0 trwałość wspomnienia o sobie. Chyba ż e
pośr~druo, poprze:i: swoje dzieła: utwory literackie, obrazy, kompozycje murealizacje architektoniczne
zyczne,
prace naukowe czy wynalazki, słowem o kon~
l_tretne dokonania, istniejące autonomicznie
'
Jakby ponad życiem i śmiercią aut-0ra.
W dużo trudniejszej sytuacji znajduje się aktor, którego sztuka jest ulotna, kończy się wraz
z kre~em jego życia. Jedynym nie przemijaj ą
cym Jej zapisem jest film, ale i ten starzeje
się, znika z ekranów, a wokół wykonawców
r.apada. ctsza zapomnienia. Taki los przypadł
w udziale popularnemu przed wojną gwiazdorowi filmowemu MIECZYSŁAWOWI CYBULSKIEMU.

P.o wojni~ n~e wrócił już na nas-ze ekrany,
moz.e ~ WYJątkiem cyklicznych programów telewizyjnych „W starym kinie", prowadzonych
przez reż. Jerze~o Janickiego. Słuch tedy o Cybu.lskim zaginął, poza bałamutną pogłoską, że
zgmął we wrześniu 1939 roku. I oto ż dalekiej
Florydy dotarła do kraju wiadomość, że Mieczysław Cybulski w wieku około osiemdziesię
ciu lat zmarł 13 sierpnia 1984 roku w miejsco'
wości Lauderdale.
Ktoś z rodziny zmarłego zwrócił się do mnie
z prośbą, by z tej smutnej okazji przypomnieć
sylwetkę artystyczną tego aktora. Co niniejszym czy nię, będąc świadomym, ie na ogół tylko starszym generacjom Polaków nazwisko to
może być znane.
Cybulski zadebiutował na ekranie w filmie
„Pnygoda jednej nocY," w 1921ł roku. W cią1111

'
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zdarz~ń !Liez~k~ych. Inte!esy robią dziś auto- ~

rzy pisu3qcy :::ycwrysy

'więtych

albo zbrodnta-

T-akie oto są warsztatowe refleksje dzien- mkarza, który chce zostać prawdziwy~ pisarze.m. A czasu do przemyśleń ma duzo. ;;byt •
duzo, spędza go bowiem w carskim więzieniu.
Chce ori pisać nie po to. aby czytelnikowi dać
gotową r-efleksję nad światem, lecz po to, aby
tę refleks.ję wywołać. Aby słowa l m:Vśli nabierały życia - trwając i fermentując w czytelni·
czych umysłach
•
r~11".
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I

.'••, :

~

•

'

'

'
•

'

Pismak?
Bohater najnowszej powieści Władysława Terleckiego jest polskim Żydem. wydawcą i głów·
nym autorem satyrycznego pisma pod bulwersującym tytułem „Diabel'', bystrym obserwatorem życia politycznego. obyczajowego i kulturalnego swoich czasów (akcja powieści rozgrywa się w roku 1915 w nie wymienionym z naz·
wy mieście, które posiada pewne cechy wspólne z Częstochową, rodzinnym miastem Terleckiego). Do więzienia trafił oskarżony o obra~
uczuć religijnych. W rzeczywistości podejrr.e·
wano go - nie wiemy, czy zgodnie z prawdą
- 'o przynależność do „Bundu" oraz o udział
w zamachu na pracownika Ochrany. Przypadek
zrządził, iż przebywa we wspólnej celi z Sykstusem - zakonnikiem skaząnym za morderstwo (plerwowzorem tej postaci był Damazy
Macoch, dzieje zaś Sykstusa opisał był Terlecki w powieści .,Odpocznij po biegu" - 1975)
oraz ze Szpicbródką, legendarnym włamywa
czem. Następuje zatem interesująca konfronta·
cja, poglądów, postaw, zachowań. nadziei I roz·
paczy. Sprawa winy i kary wysuwa się tu na
plan pierwszy. Co jest przestępstwem, a co
nim nie jest? Czy istnieje bezwzględny kodeka
moralny? Czy wiara w Boga uchronić może
przed moralnym upadkiem? Co to takiego wol•
Oto
ność jednostki? Jakle są jej odmianY'?
w
niektóre tylko problemy przewijające
dysputach ora:r. w stosunkowo
więziennych
licznych retrospekcjach. Jak zwykle u Terlec:•
kiego - nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie·
kiedy nie ma jej wcale. Zresztą - powtarzam
- pisarz nigdy nie sili się na' jakieł wszechogarniające czy wszechoobowiązujące :formuły.
P.rzybliża jedynie problemy, o resztę niech si•
martwi ten, co czyta.
Obok apraw zasadnicz:ych mamy do czynienia z mnóstwem kwestii ubocznych, akcydentalnych. To także charakterystycma cecha pi•
sarstwa Władysława Terleckiego - owa mnogość spraw, które pojawiają 1ię jakby mimo-

•i•

II Rzeczypo11politej, ma:k.symalnie do 300 kilometrów w głąb terytorium radzieckiego, cr.yll
do lin.ii Dniepru aż po wys<:>kość Kijowa. W ten
sposób planowano osz:c.zędzenie obiektów w Pol·
1ce, aby nie powięłkszać i ta:k ogromnych 11trat
w majątku narodo\vym.
Według autora była to pierwsza 1torganb:owana na taką skalę "%a c ~ e pn & operacja pol·

„Waehlarz"
l'kiego podziemia. Wychodzi on bowiem • zało
iroku działal·
majora „Hu·
,
bala była przedłużeniem kampanii wrześnio•
wej, a więc moJma dyskutować na tema·t nie-'
party.zanc;ldeg<> c•haa:Blkteru tego zgrupowani.a.
Zdania historyków, jeśli chodzł o te.n pogląd są do tej pory podzielone. Zresztą jego udział
w potyczkach i bitwach był wymusfony prrzez
nieprzyjaciela. Akcje bojowe ,.Małego Franka"
1 Zwią2lku Odwetu miały niewiele z rozmachu .
„Wachlarza".
Specyfika akcji „Wachlana" polegała na tym,
.ie w okolicę wychodziły patrole minerskie, które natychmiast po wykonaniu zadania wracały do mlaista, c.r.yll nie miały nic wspólnego 1
p~rtyz~tiką. Teren operacyjn7 był wyjątkowo
ruebezpieC'Z?ly.
„Wachlarz" ogr anler.ył bojową działalność do
olm'esu pomiędzy kwietniem a grudniem 1941
roktL W t ym ostatnim miesiącu rejon operacyj•
żenia, że wcześniejsza o półtora
ność„ Oddmału Wydzielonego WP

znacZlł sporo I dają do myślenia.
Przykładem może być tutaj wprowadzenie do

chodem, a

powieści postaci niedawnego laureata 1iterackiej nagrody Nobla Izaaka Bashevisa Singera
(oczywiście anonimowo i w sposób tr ochę anachroniczny, bowiem Terlecki przyspieszył jego
wyjazd do Ameryki o lat dwadzieścia)
·
d l j d
w
czasiez~:t~r~ 6 n~~lk~óJzeg wywoływała W
po · 'l.Y ponowne roz•
.
ważani
, e biografll . Sykstusa, ~a~ . dokładnie opi•
sa.r.;ej we wcześniejszej powiesc1, było rzeczy•
w1scie potrzebne? Czy nie groziło to nieunikniony.mi powtórzeniami? Wątpliw ość pcwyższa me
:zi1k~ęła po przeczytaniu ks iążk i, tyrn bardziej,
ze pisarska konsekwencja Wł a dy sława Terlec„
kiego, wyrażająca się właśnie międ zy innymi
wcześniej
stałymi odwołaniami do powieśei
szych, powodować może pewne zniechęcenie ,
Wszelako pozostaje dobrym prawem autora powrót do ~tarych wą~ków.
Dlaczego Terlecki nadał powieści taki właśnie
tytuł? Pismak to przecież określenie pejoratywne, oznaczające kogoś, kto przy pomocy
pióra głosi poglądy nie własne, le~z jest po
prostu usługodawcą. sluży do transmisji. Nie
iż
znając jeszcze „Pismaka" przypuszczałem ,
pretekstu do jego powstania dostarczyły dzieje Józefa Miniszewskiego, autentycznego pisma•
ka z lat poprzedzających powstanie styczniowe,
zasztyletowanego wkrótce po wybuchu powsta•
nia przez spiskowców. Przypuszczenie było o
tyle uzasadnione, it postać ta występuje w jec:\•
nym z opowiadań tomu „Rośnie las". Tymcza4
aem bohater „Pismaka" nie tylko nie jest kimł
odrażającym, ale bojownikiem słusznej sprawy,
wspomagającym tych, którzy chcą obalić zmur•
azały system carskiej władzy. Dodajmy, iż nie<'
spodziewanie uwolniony przystaje natychmiast ·
do Legionów. Jego dziennikarska i literacka
działalność jest społecznie krytyczna i dla wła•
dzy niezbyt wygodna. Sędzia śledczy powiadat

':n j•

„Szydzi pan, jak zwykle nte % konkretnych blę
d6w. Pańska kqśliwo~ć uderza we wladzę. To
ona sta;e słę prawdziwym celem ataków. Jest.
pana zdaniem, narzucona, przekupna ł nieu•
dolna, Zasłuou;11 jedynie na pogardę. („.) Nt.
podoba st9 panu łatniejqca atruktura spolecJ-

na". Tak więc ostrze ironii zawarta w tytule
zwraca się tym razem nie w stronę człowieka
pióra, lecz jego prze~ladowców. Stawiając 'li
ten sposób sprawę Władysław Terlecki pozosta•
Je wierny sóbie, cała bowiem jego twórczoś6
traktuje o niejakiej względności historii.

TADEUSZ

BtAżEJEWSKł

zapoczątkowanych

w ten sposób jedenastu lat
karier! ~ilm~wej grał w co najmniej dwudziest1:1 pię.ciu filmach, co może stanowi ć pewnit
miarę Jego dorobku. Obsadzali go czołowi reżyserzy filmowi okresu międzywojennego jak
Le?nard Buczkowski, Juliusz Gardan, 'Józef
LeJtes, Henryk Szaro, Michał Waszyński, Mieczysław Znamier owski i inni .

Wspomnienie
o aktorze

„.

Czytelnilłe
„Pismak",
Władyslaio Terlecki:
Warszawa 1984, 1. 290, naklad 30 320 egJ., cena.
zł 180.

ny ogarnął Ky.bko zbliiający się front. Regularne wojska radzieckie przekiroczyły lini'
Dniepru grzebiąc ideę tz;w. obrony wysuniętej.
W akcji zadano nieprzyjacielowi ogromne st.ra•
ty materiałowe, ale także w sile żywej. Dokonano tego niewspółmiernie nli.szymi od wrogł
kosztan1i własnymi. Cer.ary ChlebowSlki oblicza
·a .traty W zabitych i zakatowanych "wachlarzow•
cach" na ok. 20 proc. stanu wyjściowego (600-.
650 żoIDierzy r.aangatowanych bezpośredn io ·•
wypady patroli). Podkireśla~ednocześnie, że suk•
ces osiągnięto w warun'k.ach skromneg0 zaopa•
trr.enia w najbardziej podstawowe środki wallllf
(miny, materiały wybuchowe, broń i amunicja).
Transporty na ciężarówkach polkonywały 1
Warszawy wielesetkilometrowe trasy w terenie,
"". którym groziło na ikaidym krok u spotkanie
1 hitlerowcami.
Wysiłek nie poszedł na marne: żołnierze, kt6rz1
mieli za sobą doświadczenia „Wachlarza", zasilili
szeregi tworzącego się Ke•
niedługo potem
d!WU - Ki~wnic~wo Dywersji KG AK. D zię·
k.1 wyszkoleruu llcznej !kadry (uzupełn ianej
o
wciitż cichociemnymi) można było pomyśleć
utworzeniu silnej i a~tywnej partyzantki. Nie
j1tSt to już jedna!Jc p?'Zedmiot badań autora któ•
ry w swej kBi~ce dał przede wszystkim 'sugestywny obraz działań bojowych wszystkicb
„Wachlarza" w kolejności
pięciu Odcinków
wchod?:ep.fa do walki, opatrzył opisem okoliczakcji
rozpoczęcia
ności, w jakich doszło do
oraz. własną oceną wysiłku organizacji nie poz•
bawioną elementów polemicznych z pr zeciwni•
kami ukazania się tej wartościowej monograflt
o dużych walorach naulkowY'Ch i poznawczyC'h.

WlODZIMIERZ KUPISZ

·/

•

Mł~dy wiek 1 aparycja pTildestynowały Cy. )
bulsk1ego do ról amantów. Nie . dorównał może
popula.rnością czo~ow~m amantom filmu mi~
d~ywoJe~~ego, takim Jak Adam Brodzisz, Jerzy
P1chelsk1, Aleksander Żabczyński czy Witold
Zach~rewicz, niemniej jednak był bożyszczem
pensJ_onarek-, które kochały się w ni~ na zabój.
Gr~ Jego cechowało wielkie ciepło, zaprawione
moze troc_hę. sentymentalizmem. Dobrze partnerował naJw1ększym ówczesnym gwiazdom nasz~go ekranu i IC!!ny: Stanisławie Wysockiej
Mieczysławie Cwiklińskiej, Aleksandrze Angel!
-Engelównie, Elżbiecie Barszczewskiej Irenie
Eichlerównie, Wojciechowi Brydzińskie:nu Stefanow~ Jaraczowi, Kazimierzowi Junoszy-St~
powsk1emu, Aleksandrowi Zelwerowiczowi Bo·
'
gusła wowi Samborskiemu i innym.
~yl;mch ~ojny przerwał przedwcześnie plę-

. . Z głośniejszych obrazów, w których wysłll·
p1~ .C!~,ulski wymieńmy następujące: „Przed·

w1osru~ , „Córka generała Pankratowa", „Mło.. dy las , ,,Dodek ·na froncie", „Rapsodia BałtyWierna
ku", „Róża", „Bohaterowie S:!"biru",
"
rzek a " , „D oroz'karz numer 13" (rola nauczyciela muzyki - Kamińskiego), „Płomienne serca"
Drug~
„Ty, co w Ostrej świecisz Bramie"
młodość" „Gra.nicl'.l" i '!Wrzos". SzczegÓlnl~ godna . po?kreśl~n~a Jest Jego kreacja w czołowej
·roll g~mnazJah~ty. w „Młodym lesie" Lejtesa
(1935) 1 rola ks1ęc 1 a Odrowąża w „Wiernej rzece" Buczkowskieio (1937).

„

'
•

I .

'!'alef sten. ostqga rię tylko pnes J>Okazyioanłe

1m.1e rozwiJającą slę karierę aktorską Cybulskiego.. Jako . uch~dź~a ~nalazł się w Wielkiej
Brytami, 1~z1e ozen1ł się z Angielką, w 1945
roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych
idzie w Dallas w Teksasie pracował przez jakiŚ
cz:as w restauracji „Old Warsaw" prowadzonej
przez aktorkę warszawską Wilczównę-Słowiko
wą. I tyle wiem o jego dalszych losach. Może
ktoś mógłby to urywkowe wspomnienie uzupełnić?

Piszę te słowa w dniu 1 Iistop~da. Chyba nie
przypadkiem.

WŁADYSŁAW ORŁOWSKI

•
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Kronika
kulturalna

Bigos hultajski
MIESZANKA rmMOWA
LITERACKO - OBYCZAJOWA
CAR I ZŁODZIEJ

9 LISTOPADA w Teatrze Studyjnym '83

Był

im. J. Tuw~ma Jdbyła się premiera sztuki

w dawnej Rosj.i potężny r6d bpjarski

Stam"sława Grochowiaka „Szachy", reżyserem
spektaklu j~t Paweł Nowicki. Autorem
scenografii Ewa Kalczak-Kozielowa.

Dołgorukich, wywodzący się w prostej lmil od
Ruryka. wielkiego księcia kijowskiego. Proto·
rodu był Andrzej Oboleński, ojciec
plastą

•.

· awóch synów: Wasyla, noszącego przydomek
Szczerbaty i Iwana, zwanego Dołgorukim. Pierwszy z nich dał początek rodzinie Szczert.stowów, drugi Dolgorukim - możnym rodom ksią
żęcym. stanowiącym przez stulecia podporę caratu. Przedstawiciele obydwu rodzin zaznaczali
niejednokrotnie swoją obecność i w naszeJ his·
torii, w zadziwiających meandrach splataJącej
się z dziejami narodu rosyjskiego.
Tym ciekawsza przeto jest genealogiczna legenda o kniaziu Iwanie pióra Macieja Mateusza
Fryczkiewicza zawarta w jego facecyjno-moralizatorskim dziele "Sto sposobów nabożnie wesołych.„" (Kraków 1767):
Roku dawn.ego car moskiewski chcqc tobie
rozrvwkf i uciechę uczvnić, J>1'Zebrał się w proate 1uknie, o północy wyszedł sam t11lko z pa·
Zacu, a napadłSZ11 złodzie;a - J>1'0Stego chtopa,
rzecze: „Coś ty za jeden?" Wyznał prawdc i powiedział: "Jestem złodzief'. Mówi car: „I ;a
takim jestem, pomóżmy sobie w kompanii".
Radzą łił tedy wzajemnie: ,.Dokąd pójd.iiemtJ
mówi car, zmyślony zlodzie;. „SJ>1'ó·
kraić?" bu;mv do cara". Odpowie: ,,Nie odważajmy sił
tam, gd11ż b11 nas ciężko karano za to bezeceń
stwo, ale moja rada: udajm11 atę do dworu
blilkiego starosty, któ111 dnia jutrzejszego . J>1'Zll
imieninach swoich ma wielki bankiet SJ>1'awi4ć,
będzie tam co brać to kredensie i w sepecie".
Pozwolił na to kompan.- Przvchodzq, aż znajdują mocno dwór zamknięty. Złodziej prawdztWV wszedł oknem do pierwszego pokoju i otwo-

przystqpili cicho do drzwi
drugiego pokoju, w któ111m apaZ atarostp z żo
ną swo;ą i podsłuchują jeżeli iptq, jeżeli Jes:scze gadają. Aż uslyszq starostę tak móunqcego
do żony swojej: „Jutro będzie car u mnie na
obiedzie (mam przeciw niemu ciężki gniew1, porzył

zmyślonemu;

w

trunku otruć. Odm4wta
nie czyń tego, bo jak
poznają, że strut11, domyślą się. że przez ciebie,
a przeto zgubisz t siebie, i mnie". Odpowie:
,,Nie bó; się, SJ>1'awię ja to mqdrze". Wysłu·
chawszy tego dyskursu J>1'ędko wyszli stamtqd.
Stanqwsz11 na drodze namawia go zmvśtony
trzeba go koniecznie

mu

żona:

„Zmiłuj

się,

„Pójd~mv 'IUI pałac curski, wiem ;a
tam WSZ1JStkie sposoby". Uałuchał, a gdy wszedł
do pierwszego pokoju, zamknqł drzwi, zładzie·

złodziej:

;a pocałował i obłapił mówiąc: „Ja Jestem car,
nie bój alę, albowiem t11 atalel łif preyjacielem
tycia mego, z złodzieja uczynif cię panem wiel·
kim". Nazajutrz pojechał car na bankiet, a gdy
zaprawne trucizną wino 1tar1UttJ posta'Wil ~zed
niego i prosił, żeby on pierwsz11 ochotę zaczął,
odpowiedział: „Wota moja carskq taka ;est nieodmienna, żebyś ty napierwe; ten puchar w11pit za zdrowie moje". Rad nierad, :i:eby się
nfe wydal, wypil, ale . wę trzy godziny roz1nikl
się, którego jeszcze do tego car rozkazał końmi
rozszarpać, a potem i żonę jego, a złodzieja na
mie;scu jego starostą uczynił i wszystkiej for·
tuny jego panem, i kazał się mu zwać Dolgoruki, to jest długiej ręki, na pamiątkę tego że
'
niegdyś był złodziejem.

Z GAWĘD O DZIEDUSZYCKIM
Wojciech Dzieduszycki (1848-1909) był znanym politykiem c.k. monarchii austrowęgierskiej,
prezesem Kola Polskiego w Wiedniu, a · w latach 1906-1907 ministrem dla spraw Galicji.
Był prócz tego popularyza(orem kultury antycznej i nowożytnej, a przy tym wszystkim nie- zmiernie dowcipnym człow.iekiem, którego żar
tobliwe powiedzonka krążyły przed laty z ust
do ust. Kilka takich dowcipów . pana hrabiPgo
wydobywam z annałów prasy codziennej:
Pewnego razu podczas posiedzenia to gabłne
eie austriackim Kola Polskiego obrady trwały
całą. , noc. Nad ranem Dzieduszycki wychodzi z
1ali i ,od razu obstępuje go chmara dziennikarzy z ołówkami w ręku.
- Co będzie, panie hrabio, co będzie? - Pii·
tają zaintrygowani.
- Co będzie?.~ Gu.l~sa będzie, bom go zamówił w bufecie.
Gdy Woiciech Dzieduszycki przewodniczył r.a.z
obradom parlamentu austriackiego, wpadla na
estradę duża głowa kapusty, Od razu wypala
Dzieduszycki:
so- Któryś z panów zgubii głowę. Może
bie tuta; podjąć ••.

,q

W 'niezwykle dowcipny sposób „pocieszał" raz
pan Wojciech swego ekonoma. Oto idąc w porze obiadowej na spacer, a było to w jego majątku w Jezupolu, spotyka hrabia swego ekcnoma, siedzącego w rowie z garnkiem i łyżką
w ręku.
- Cóż to, parne ekonomie? Dlaczego tu apo-

Jywacie obiad?
- Ach, panie hrabio, bo u mnie w chałupie
1trasznie„. dymi.
Przechodząc obok te; chaluw. zauważył hrabia ze zdziwieniem, że w nie; wcale Bię nie
dymi. Zaciekawiony, otwiera drzwi.„ nagli• dostaje garnkiem po głowie i słyszy jednocześnie
gromkie słowa:
- Wynoś mi sł( zaraz stąd, tv sta111 łajdaku,
huncwocie, bo ci kości połamię!.„
Wraca?ą.c do dworu, zatrzymuje się anowu
p~n ~03cie?h przy ekonomie, siedzącym w rowie ' klepiąc go po ramieniu, pociesza go to
następujący sposób:
- Nie rób sobie r.ic z tego i u mnie bowiem
czasem się dymi.„

Opracował:

ANDRZEJ KEMPA

•

Tadeusz Kopaeki

UJ

roff . Manru'

11'oto: Chwalislaw

•

Zielińa7d

Punkty dla „Manru''
Przez szereg lat po ostatniej wiejski analfabeta Urok) itd.,
· wojnie dużym wzięciem u czy- itp. 1 dopiero od pewnego motelników cieszyła się popular- mentu w scenie pomiędzy Urona książka Józefa Reissa 1pl kiem (JERZY JADCZAK) l Jadwszystkich win (JOLANTA BIBEL) dzięki
„Najpiękniejsza ze
jest muzyka polska". Dlaczego silniejszemu już dramatyzmoo tym wspominam? Gdyż są wi muzyki, zaczęło mnie lo, I
chyba innych, po trosze wcią-:
dzę, że afektacja, bez względu
na to, jak szlachetnym przy- gać. Ale zdecydowanie żywsze
reakcje sali dały się odczuć w
świecałaby zamiarom, nie najułożonego
lepsze usługi oddaje dochodze- trakcie świetnie
góralni u do prawdy, a już na pewno choreograficznie tańca
nie wychodzi na zdrowie ~tu skiego,· wykonywanego z wdzię
ce. Cenić natomiast należałoby kiem i temperamentem, z pokrzykiwaniem i gwizdami W
rzadką u nas cnotę umiaru, który powinien też obowiązywać w ten sposób JANINA NIESOB·
wypowiadaniu opinii o zapom- SKA zadbała o zapoznanie nas
nianych dziełach muzyki, nawet z dobrą, nie „cepeliowską" ludowością.
jeśli warto je przywrócić &poZnakomite też było wej4cie
.
łeczeństwu.
Do utworów, które znalazłY tytułowego bohatera, który od
chwili sweg,p ukazania się na
się w dość głębokim zapomnieniu należy opera IGNACEGO scenie narzucił widowni prze„Manru". konującą, dynamiczną wizJę poPADEREWSKIEGO
W pierwszych latach po wysta- staci, mocującej się z silnymi
wieniu jej w 1901 r. na sce- namiętnościami, od razu też unach operowych Drezna i zaraz jawniło się, że Tadeusz Kopacpotem Lwowa zaczęła odn?sić ki jest jak najlepiej dysponol!Wlczne sukcesy w Polsce i za wany głosowo. Potwierdziło się
to w całej rozciągłości w wielmoże,
granicą, do czego, być
kiej arii na początku II aktu,
przyczyniła się światowa sła
wa Paderewskiego jako pianis- nienagannie muzycznie i wo·
duel
też
wypadł
ty, a później jego wysoka mo- kalnie
Ulaną (ELżBIE~
ralna pozycja jako męża sta- Manru
słyszalną
NIZIOŁ),
TA
nu.
Po bodaj jedynej u nas po- przez jakiś czas „zza sceny", -a
wojennej premierze, która od- w klimacie lirycznego skupieduet
został
nia odśpiewany
była się we Wrocławiu, przypomina nam tę oper~ nasz Te- Manru i Uroka, którym towaatr Wielki, inaugurując nieja• rzyszyła pełna ekspresji cygań
obchody trzydziestolecia ska melodia, wykonywana na
ko
sceny operowej w Łodzi, a na scenie przez solistę skrzypka.
Jadczak zresztą stworzył charak·
tym tle jubileusz 30 lat pracy
artystycznej znakomitego i m- terystyczną, konsekwentną poTADEUSZA - stać nędzarza za~ochanego w
służonego tenora,
KOPACKIEGO, co godzi się Ulanie
na
szans
bez
uczcić dziełem polskim. Był to
wzajemność. W tym akcie dało
jednak pomysł odważny, nieco się jednak dosłyszeć nieco przeryzykancki, któż bowiem móg1 rysowany przez solistkę dramatyzm interpretacji zarówno
zaręczyć, że dzisiejszym gustom
utwór wokalnej, jak i aktorskiej.
będzie
odpowiadać
wprawdzie na polskim gruncie
Za to znów popisem śpiewa
operowym niegdyś nowatorski, czym okazała się wielka partia
a dziś, chociaż już nieodkryw· Manru, wyrażająca rozterkę bobynajmniej niełatwy hatera, przechodząca w duet H
czy, to
w odbiorze dla szerszego kręgu
starym cyganem Jaru, doskosłuchaczy, utwór o symfonicznale śpiewającym, pełnym scenicznej godności STANISLA·
nie rozbudowanej partii orki•
strowej, co nie ułatwia życia WEM MICHOŃSKIM. którego,
zapewne w najlepszej zgodzie
śpiewakom, w dodatku libretto,
osnute na wątku Kraszewskie- ' z: cygańskimi realiami, ubrano
go „Chaty za wsią" dość naiw- w kostium przypominający mi
ne, zbytnio też przypomina;ąct Dziadka Mroza.
w typie konfliktu,
„Halkę"
Akt III zaczął 1ię od nieco
się
niektórych sytuacjach 1 ogól- baśniowego
wyłaniania
nym klimacie.
grup tancerzy z dymu spowi·
Pierwszy akt, niewolny, w jającego scenę, na tle oryginalmoim odczuciu, od muzycznych nej, przykuwającej uwagę mui scenicznych dłużyzn, nie zapo- zyki. I tu znów zabłysnęła wywiadał niczego. dobrego, choć po
obraźnią i pomysłowością Niepodniesieniu kurtyny, na widok sobska, zmuszając nas do uwiedekoracji będącej dziełem MA- rzenia w autentyczność zarówRIAN A STAIQCZAKA, związa no góralskich, jak i cygańskich
nego od tylu lat z naszą sce- tańców. Od dobrej strony dał
w nam się też poznać w roli cyną i chlubnie zapisanego
naszej pamięci, zerwały się t.y- gańskiego wodza
Orosa t'Owe oklaski. Rozświetlony widok MASZ FITAS, którego świetny
swojską
tatrzańskiej turni, ze
bas brzmiał .nośnie i soczyście,
gromadką owiec przed szałasem
z wyjątkiem momentów, kiedy
nawią(ca)ość trochę jakby
w forte pojawiały się też zbyt
stylizacji „tubalne" brzmienia. Do dnia
zująca do dawnych
Skoczylasa) był premiery „Manru" nie było mi
Władysława
konwencji, zresztą wiadome, że do cygań
jakby propozycją
skich insygniów władzy należy
którą należałoby zastosować do
realizacji całości przedstawie- przedziwny w kształcie kadunia. Dekoracje następnych ak-· ceusz, zwieńczony bodaj rogami
11ię
tów nie miały może tak w1el· jelenia, czym posługiwał
kiej urody scenicznej, pomyśla Oros, zanim nie zmuszono
ne zostałY jednak wielce funk- go do przekazania tej niewąt
pliwej ozdoby w godniejsze rę
cjonalnie.
to m\.tsiałem ce Manru. Uznanie należy się
Co do mnie,
która
stopniowo oswajać się z naiw- KINDZE ROSIŃSKIEJ,
stylem w roll cyganki Asy tak sworomantycznym
nie
przedstawienia, pogodzić si• s bodnie i sprawnie łączyła 11wookrutnie inteligenckim sposo- je zadania wokalne z taneczpostaci nym ruchem scenicznym. zarybem wysławiania si11
(„Twój nowy szalony krok ..." sowując sylwetkę pelną temperamentu. Za sw6j aktorski I ·
- tymi 1łowami 1trofuje 1Jla°'
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śpiewaczy sukces może też ukońcową
znać Jerzy Jadczak
i zemsty niepieśń rozpaczy
szczęsnego Uroka.
przekonująca
Jakoś niezbyt

psychologicznie, nawet jak na
operę, wydało mi się przeobrażenie uczuć miłosnych główne

go bohatera, mimo iż Kopacki
czynił · co mógł, by to uw1aryczas spekgodnić. Przez cały
Tadeusz Kopacki potaklu
zostawał jednak panem sytuacji
w swojej wiodącej roli, niezawodny śpiewaczo, doskonale interpretujący 'muzycznie i Jak
na sceniczną „trzydziestkę" nad
wyraz młodzieńczy.
Ale czy ,,Manru" uzasadnia
żarliwą tezę Reissa. Z umiarem
i całym nieuniknionym subi~k
zaryzykowałbym
tywizmem
zdanie, że wbrew licznym umuzyka
przedzeniom jest to
dająca się na ogół całkiem dobrze słuchać, chwilami nawet
potrafi przykuć uwagę tym, co
się tam dzieje i przemienia w
bogatej fakturze orkiestrowej.
Nie katarynkowy to przee1d akompaniament, lecz autentyczny drama~ muzyczny. ~ co do .
libretta, to mimo swoich mielizn nie ustępuje temu, z czym
spotykamy się - pogodzemt w jakże wielu operach żelazne
go repertuaru.
Nie bez obaw oczekuję jednak całej serii zapowiedzianych
na ten sezon oper z rodzimego
lamusa. Mote jednak potrafimy
się w nich rozsmakować, co byłoby dla ·wielu z nas nie byle
• jakim zaskoczeniem.
Orkiestra pod dyrekcją ALEKSANDRA TRACZA na ogół
sprawnie i precyzyjnie wykonywała

swoją

trudną

partię,

„obciągając"
niekiedy jednak
góraltempo, np. w tańcach
skich I aktu, czy też później
rozmijając aię nieco z chórami,
które i>rzygotowano stararu.ie.
Opera ta nie stawia z pewnościtl łatwych zadań równiet
z których
przed reżyserem,
bez
wybrnąć
było
trudno
stworzenia jakiegoś dystansu umowności, dla zniweczenia artystycznej niespójności libretta.
weryzoscylującego pamiędzy
mem, a sztuczną literack~
oią.

Publlcznoś~ przyjęła t11 nowlł
premierę bardzo serdecznie, a
scenie
gdy pojawili 1ię na

pierwsi dyrektorzy Teatru Wielkiego Zygmunt Latoszewskl l
Stanisław Piotrowski, uosabiający wielkie wzloty „złotego okresu~ tej sceny, oklaski przeszły w owację. Były kwiaty,
przemówienht, były łzy l u~
mlechy. Jubileusz„.

JERZY
KWIECll'lSKI

•

IGNACY JAN PADEREWSKI
„Manru". Opera w trzecb aktach. Libretto: ALFRED NOSSIG. Przekład libretta: WIKTOR BREGY i ALEKSANDER
RYMKIEWICZ. Kierownictwo
ALEKSANDER
muzyczne TRACZ, inscenizacja ! , reżyseria
ALICJA DANKOWSKA,
scenografia - MARIAN STAŃ
CZAK. choreografia - JANIN4 NIESOBSKA, przygotowanie chóru -ELŻBIETA KWIE·
przygotowanie choru
CIER,
JANINA KOdziecięcego PROWSKA. Solo 1krzypcawe
- PIOTR REDEL.

OD 7 listopada czynna jest w Muzeum
Historii Ruchu Rewolucyjnego wystawa
„Rewolucja Paźd:uernikowa w s~tuce".
Zgromadwno na niej prace wybitnych
łódzkich plastyków Wiesława Garbolińslciego,
Stefana Justa. Kazimierza Kędzi, Benona
Liberskiego, Macieja Modzelewskiego, Les,.ita
Rózgi Józefa Skrobińskiego Barbary
Szajdzińskiej, Eugeniusza Slepikowskiego. Poza
pracami malarskimi i graficznymi na wystawie
znalazły się pla,katy upamiętndające kolejne
rocz.nlce wybuchu Wielkiej Rewolucji
Październikowej i urodzin Włodzimierza L
Lenina, a także rzeźby Antoniego Białasa.
Osobny dział na wystawie zajęły medale
wydane w_ stulecie urodz.ln Lenina.

W NIETYPOWYM terminie, bo we wtorek,
a nie jak zwykle w piątek i sobotę odbędme
się w Filharmonii Łódzkiej recital chop1nowsld
Andrieja Gawriłowa. Andriej Gawrił<>w jest
laureatem I nagrody Międzynarodowego
Konkursu im. Piotra Czajkowl>kdego w
Moskwie w 1974 roku.

OD 12 .oo 16 listopada ła'wać będzie w !.c)42I
zorganizowany przez Oddział Wojewódzki
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społeczne10
i Łódzki Dcm Przyja:tni Tydzień Kultury
Radzieckiej. W programie m.in. seminaria
.
naukowe, odczyty. W lokalu Oddziału
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społeczneao
czynna będzi_t wystawa prac dzieci :&
Iwanowa.

W CENTRALNYM Muzeum Włókiennictwa
otwarta została wystawa tkanin, gobelinów.
makat. dywanów, sumaków. Wystav;a jest
plonem prMglądu-konkursu og6lnopolslciego
obrębie
organizowanego co dwa lala
spółdzielni CEPELlA.

w

. ZA CAŁOKSZTAŁT osiągnięć w 40-leclu
Pol&ki Ludowej Łódzkiej Drukarni Dziełowej
uchwałą Rady Państwa nadano Order
Sztandaru Pracy II Klasy. Z tej drukarnl ..,,
pierwszych dniach po wyzwoleniu wyszła
pierwst.a gazeta łódzka „Wolna Łódź" oraz
dalszy clą~ nakładu „Manifestu Lipcowego"
rozesłanego na wyzwolone ziemie polskie.
Obecnie Łódzką Drukarnię Dziełową rocznie
opuszcza około 12 mln książek, przede
W§zystkim z zakresu literatury pięknej.
naukowej, popLJlarnonaukowej i
społeozno-polltycznej.

TRWAJĄ przygotowania do 24 P'e&tiwalu
Polskich Sztuk Współczesnych, który odbędzie
się tradycyjnie 1uż we Wiroclawiu. Widzowie
zobaczą siedem realizacji nowych dramatów
PQlsklich autorów. Ciekawą inicjatywę po'djęll
organizatorzy l<'estiwalu przygotowując
cykl przedstawień pt. „Retrospektywa
dramaturgii 40-lecia". W cyklu tym pokazane
będą dramaty m.in. Krucz:kowsk.iego, Różewicza.
Gombrowdcza 1 Mrożka.

W DNIACH 13-M XII 1984 iri. Ośroda
Kultu'1'y Wsi ZMW „Scena Lwdowa"
1
organizuje SEJMIK KLUBÓW
WIEJSKICH połąiczony z OGÓLNOPOLSKĄ
GIEŁDĄ PROGRAMOWĄ KLUBÓW
WIEJSKICH.
Celem Sejmfilru jest spofjkania
przedstawicieli klubów z całej Połslki -..
zajmujących się na co dzień
tworreniem pro~amu w tych ~acówkac!i
kul:tuiralny·ch oraz wspólna dyslku~ja na temat
potrzeb programowych kluibów wdejskich,
kh twól"Czej i społecZl!lej roli w środowisku,
metod i sposobów ożywienia społecznego
ruchu kttltu.ralinego wokół klubów,
wzajemnej wymiany dośWia'Ctczeń i dorob'ku
kulturalneg·o.
Za~aniem .Sejmllku je&t wsp61ne
wypracowanie doklllmentu 'Programowego,
określającego najistotnie,li.Sze klerwndd
działam klubów wiejsikiich na necz kuJtu1"7
wid, a zawierającego syntezę praktycznych
dotwiad.czeń ludzi tworzą•cy·ch program
tych placówek.
Sejmilk wybierze Radę Klubów Wiej.slldell
spe>Mód przedstawicieli biorąc~ch wd:lliał. w
spotkaniu. Rolą Rady będzie kooroynowanie
realizacji uchwał 'Programowych Sejmiku
przez k.luby „Ruch" i „Rolnika".
Mając na uwadze praktyczny charakter
Sejmiku, zamierza się go półączyć z
Ogólnopolsltą Giełdą Programową Klubów'
Wiejskich, będącą konik·U1"s·owyun pr:Deg>ląd·em
propozy-Q:ji scenariuszy i pomysłów imprez
klubowych zasługującyich na ~laryzację1
w środowisku wiejskim.
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W stronę nowej muzyki
"

•

,
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Rozmowa z kompozytorem ROMUALDEM
zespołu muzyki Narodowej Rady Kultury.
Dla łódzkich melomanów jest pan przede
wszystkim kompozytorem operowym I chyoa na
tym palu najbardziej znanym ze współczesnych
polskich twórców, a to dzięki wystawion;ym .
przez nasz Teatr Wielki operom: „l~istoryja . o
Janie I Herodiie", ,Lord Jim" i „Maria Stuart",
które to miały swo.ie udane prapremien· Miał
Pan bardzo pochlebne recenz/e. w tym i niżej
podpisanego, a także orzychylne 11rzyjęcie C)rzc1
P!-1bllczność.
Praitnąłbym fedak udać pytaDie: czy wolno mll'Z:vke określać jako współ
czesną wyłącznie na tej pod11ta.wie, że napisana została w ciasłe obecnym? Nie dotyczy to
akurat pana, ponieważ uoslu1tuJe sie 11an środ
kami współczesnymi ..•
Wolałbvm nie odoowladać na tak sformuło
wane oytanie. chclałbvm
bowiem roztóźnić
wpierw ooiecia muzvkl wsioółczesnej f mu.zyk;
nowoczesnej. Wsoółczesnl!.; 111.o.im zdaniem. to
wszelka muzyka tworz.ona przez komooz.vtorów
żyjących wso6łcześnle ·z nami. a w tym oojeciu mlesżcza sie nair6ż.nlejsze kierunki i style
- od zachowawczvch do awamiardowych ·.
Jednym słowem. feśli ktoś pisze tradycyjrtie,
a.Ie znajduje wykonawców. wydawców ł jest
nagrywany, tna. prawo być kwalifikowany Jako
twórca współczesny?
W moim ooiec.i·u ..:.. taik. Natomiast nowoczesna. muzyka czy w o~óle ·s ztuka. to tylko ta.
k t6ra ooszukuie nowych. odm'iennv<:h niż dotychczas stosowane, środków wyrazu. jest to
więc sztuka. która nleiako w.v orzedza e1.lO:{e.
Jako orzykła.dy możemy tu oodać m.tn. „Pooo-łudnie Fauna" Debussy'ego czy „święto wiosny"
Strawitislde~o. które wytyczały ~decydowanie
nowe dro~i rozwoju muzvkl·
Czy wynikałoby z tego, że tylko utwor~
„pnełomowe". pojawiające slę przecież ntezmternie rzadko. zaliczalibyśmy do muzyki - na
swój czas - nowoczesnej?, W takim razie historia muzyki musiałaby się orzesadnłe konceutro·
wać lia nielicznych wYbranyeb pozycjach.„
Oczywiście. że dla uwyouklenia
oroblemu
sformułowałem świadomie ooidad skrajny. Do
muzyki nowoczesnej zalleza się cała twórczośi'
niejako .. doo.eł·niającą"
utwory stanowiące c
przełomie. I muszę tu jeszcze dooowiedzieć, ie
to. oo w s~ce ies-t nowoczesne, nie tvlko charaiktervzuje się n,owYmi środkami wyrazu i środ·
kami technkznymi, ale orzede wsiystkim orzy.
czynia sie do PoSZerzania obszaw naszej wra·
żltwooci.
·
Pozostajemy wiec orzy mU"Lyce nowoczesne.i.
w pańskim rozumieniu oo,itcla. Dlaczego ludziom, nawet melomanom. tak trudno jest słu
chać muzyki nowoczesnej? Czy tylko z oowodu
nowych środków? Podejrzewam, ie Beethoven
l Chopin, twąrcy bez kwesiil bardzo wówcza11
„nowocześni". bo rzeczywiście o przełomowym
zna,cz4Yllu, nie. napotykali Jednak ta.kich oporólv
, audytorium muzycznego, jak awattgardoWI tw6r·
cy dzisteJsl.
Odoowiedzlałbym, że i tak. i nie. Bo włelu
genialnych, dziś iuż uznanych twórców. spt..tykało się jednak z niezrozumieniem nie tylko
wśród słuchaczy. a.le l krvtyków Znane sa m.in.
wypowiedzi Ludwiga Rellstaba na temat hp.
etiud Chopina. których wvkonanie nie tylk.:> że
mogło z<łapiem Rellstaba - ąrzyorawić pianistów o .,zwichniecie oalców". al~ że oo.nadto nie warte sa one wvkon;vwania.. Co prawda.
problem
niezrozumienia
nowoctes.nej
mu-·
eyki istniał zawsze ale 'zaczął sie nasila~ w
XIX wiek.u, a pogłębił znac2J11ie w naszym &tu:
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TWARDOWSKIM,

•

przewodniczącym

leciu. Wiele jednak zależy od te20, z iil.lttm
utworem nowoczesnvm zetknie sie słuchacz. Jeśli jest to dzieło o · dużym ładunku emoch "
silnie zamac~a ją cym sie dramaty2l!llie czv liryzmie. a wiec jeśli zawarte sa w nLm treści
ogólnoludzkie, a nie jest ono tylko na zimno
wyspekulowaną „produkcją"
to mimo swojej
awangardowości ma szanse utorować sobie do
słuchacza drogę. Nie lekceważvłbvm jednak tych
komoozytorów, co opleraia sie wYłącz::iie n'l odkryciach formalnych. oonieważ stają sie one
nieraz cenna oożvwka. dla twórców obda1:00nych wyobrafullą. I tak np. słynny „klaster",
który lansował John Cage. nie miał dla muzyk! większego :r.naczenia dopóty. dooóld nie
sP,Ożytkowali ~o w sP<>Sób artvstyczny inni, mJn.
Pen.d~recki w swojej „Hiroszimie", co nieiak<>
nob1llit.Gwafo artysty·cznie ten „chwyt" fo«rnalny.

Ale czy tylko do tego sprowadza.ją 1ię opory
odczuwane przez słuchacza wobec muzykf nowoczesnej? Spotkałem się kiedyś z bardzo radykalną opinią, wypowiedzianą przez bezspornit
wybitnego kompozytora. który twierdZlł ze rozwój „języka" muzyki hamują przyz~cza.jenia
est.ety~zne ludzi osłuchanych w muzyce tradycyJneJ, wobec czego należałoby (jak to 1>0Wiedzia.ł półżartem) zakazać na ja.kiś czas wyko•
nywania wszelkich klasyków, a nauczanie muzyki rozpoczynać od utworów nowoczesnych. a
potem dopiero za-p()7..nawać ucznia z klasyk~l·
Jest to stanowisk-o rzecz ywiście skrajne i ma
ra~j charakter rozważań teorety.cznych, po:i:a
mozhwośctami oraktycznymi. Ale... nrzYznam sie
oa.nu. że gdybym miał WYbierać oomi~dzy melomanem wychowanym wyłącznie na muzyce
tradycyjnei a słuchaczem suroWYm. na zasadzi!!
„tabula rru;a", to wolałbym nieraz właśnie teito
bez żadnych ' nawyków i uprzedzeń. Bo na tej
„taiblky" moilna zaP.isywać ws·zystko. Takim słu·
chaczem najwdzięcznie.lszym, bo najlatwiej.!:zym
do pozyskania dla muzyki nowoczesnej bywa
dziecko. Ono nie ma jeszcze żadnych uprzedzeń
Widzę, że wobec tego pora nam porozmawiać
o festiwalu dla dzieci i młodzieży „DO-RE-MI"Ale jeszcze .nawiązufac do tego, oo mówiliśmy
o trudnościach w nercepeii muzyki nowoczesnei.
należy stwierdzić. że rozdźwięk między m'>źli

WQściami słuchacza a tym co muzyka prooonuje aż tak sie w nowszych czasach poE(lebił,
że być może właśnie z te~o oowodu muzyka tworzona w ostaitnich latach zaczęła iakby
„łal(odnieć". Kompozytorzy widocznie zdali s Jbi.e
sprawę, że nie mofula tworzyć przeciwko słu
chaC'zom.
Czyli f w tej dziedzinie dały o sobie zna~
„pra-wa rynku"?
Inaczej mówiąc. nikt chyba nie chce prze2
całe żyde oisać ,.do szuflady". Ale jednai:t ten
rozdźwJęk fest- nadal baTdzo znacz:w i tylko
przez odoowiednią edukacje muzyczną · dzteci
można będzie sytuacie z ctasem uzdrowić. I' w
tym właśnie widze sens i duże .tuż zasłu~i
wspomnianego ogólnopolskiego festiwalu. którego organizatorem i siedzibą jest Łódź. Intencja bowiem jtlicjatorów i or~anizatorów tel imprezy jest zaorooonowanie małym słuchaL:i:om
f wY'konawcom dobrej muzyki, tworronej nl'Ze.z
wsoókześnie działających
ltomoozytorów pol·
sldch. Zadanie to niezwykle ambitne i trudne.
a orzv tym waime - bez przesady - dla rozwoju kultury narodowej.
Tak wiec festlwał
„DO-RE-MI" urządzany już po raz czwarty jest
przedsięwzięciem.. ·którego zamierzone .skutki WY-

grywający wykorzystujll również Trevor Horn i Arthur Ba-

ProduceDci muzyki
.

.
l-·

Stałą rubryka pism muzycznych są listy przebojów.
O
mie3scu zajmowanym
012ez
płytę w tego typu
zestawieniach decyduje jej popularność
mierzona
zazwyczaj
ilością
sprzedanych egzemplarzy. Brytyj~ki tygodnik _,Musi~ Week"
, druku.iąc listy bestsellerów. o-·
bok tytułu I nazwiska wykonawcy, przy każdym albumie
podaje informacj~- o ,lego producencie,
NIP chodzi w tym
przypadku o wytwórnie.
w
której płytę wytłoczono. ale o
osobę kierująca prpce~em powstawania muzycznych rmgrań ..
Ostatnio o nr:>ducent,qch . mówi
się coraz cześclej .
Snróbujmy
zastanowić
sie co jest tego
przyczyną.

Gre~g Gel)er . jest oracownikiem firmy CBS Inc.. dla której . na~ywają
takle sławy
wspólcz,,.~nt>l muzyki ~·ozrvw~o
wej iak SadP. Adu. Meat. Loaf
i The .Tacksohs. W wywiadzie
dla pisma :. Rolling Stone" poWi Pdzial m.lri.: ..W mini.onym
okresie ~iekszyliśmy nadzór
nad
nrocP.sem 1'0Wstawania
płyty. Nie wystarczy 'ltogos zatrudnić, dać mu 100 OOO dolarów na nagranie albumu I czekać aż dostarczy gotowy produkt. Trzeba śledzić dokładnie
cały proces. aby u21ysk:ić za-
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mierzony efekt„. To jest właś·
nie zadanie dla producenta. Jego praca z wykonawcą zaczyna się nieraz
już na etapie
komponowania utworów muzy~
cznych.
Quincy Jones, który wyprodukował album „Thriller" Michaela
Jacksona jest współ
autorem pochodzącej :r. niego
piosenki ,.Pretty Young Thing".
W pądwójnej roll producenta i
kompozytora
'wys~epuje
też
często Giorgio Morodcr. który
napisał m.in. część muzyki dla
potrzeb
filmu .,Flashdance".
Zarówµp Quincy Jones jak i
Mąroder. zazwyczaj
aranżują
poszczególne piosenki i sporadycznie uczestniczą w Ich nagraniu jako Instrumentaliści. W
oodobny sposób pracuJe z wykonawcami wielu producentów.
Dużą
rolę w opracowaniu
piosenek
śpiewanych
przez
zespół The Beatles
odegrał
George Martin. I dzisiaj Paul
MacCartney
korzysta z jego
rad jednak jako doświadczony
muzyk.
kompozytor i wykonawca o wielu sprawach zwią
zanych z nagrywaniem nłyty
potrafi decydować samodzielnie. V!krótce po ukazaniu się
albumu „Tug Of War"
MacCartney rozmawiał z reporterem pisma „Exeoutiva". „My-
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ślę, :te
również

bez George'a . Martina
nagrałbym ten longplay; ale gdyby nie on. nie bylibyśmy w stanie tak się
na
nim skoncentrować„. Je:ili piosenka jest nieciekawa, George
pierwszy to zauważy i powie,
żeby z niej zrezygnować".
Rola producanta różni się w
zależności od umiejętności piosenkarzy I zespołów, ?.: którymi pracuje.
Niekiedy ·wykonawcy rezygnują z jakiejkolwiek pomocy, przejmując · na
siebie
wszystkie
' obowiązki
związane z produkcją nagrań
Do takich należy najgrnźniej
szy obecnie konkurent Michaela Jacksona. ciemnoskóry multiinstrumentalista i wokalista,
występujący pod pseudonimem
Prince.
Ostatnio uwaga producentów
coraz częściej koncentruje sie
na samym procesie rejestrowania utworów w studiu. Odkąd
Edison skonstruował fonograf,
inżynierowie poszukują doskonals,zych metod dokonywania
nagfań.

b!egailł daleko wł" pnyszl~~. Sl)Tawa to zreiztn
delikatna, bo tak. jak można słuchacza zachę
cić, tak też niewłaściwym działaniem można by
co i zralzić.
_
Organlzatórzy Imprezy, tzn. Ludowy hu1tytui
Muzyczny w Łodzi l łódzki oddział Związku
Kompozytorów Polskich
rozponądzają,, rzec1
jasna, całością aktualnych danych. ale jak Pil·
na ·zaanłem, czyli niejako z perspektywy ogólnokrajowej przedstawiają sic: dotychczasowe rezultaty festiwalu.
O tym. że pewna cześć utworów za-kwalifikowanych do wykonarua na festiwalu zo~tała
już wydana i nagrana~ a także zasiliła polski
repertuą,r pedagoiticznY wiem choćby z wl<tsnego doświadczenia. no. mój „Mały koncert" z
P<Jprzedniego festiwalu ie.st grywany w wielu
szkołach. a nawet w filharmoniach. a co do
„Capriccio in blue" na skrzypce. to było ono
niedawno wykonane w Budapeszcie tirzez ło~
dzianina Romana Lasocldego. Bo na ~est:wal,
jaik oanu zapewne
wiadomo. kompozytorzy
zgłaszają zarówno
utwory do wykonywania
przez dzieci i młodzież szkół muzycznych oraz
muzykujących w rozmaitych zesoolach, ;ak i
utwory do słuchania wzez dzieci. ale wykonywane orz.ez dorosłych muzyków. o czym decyduje stopień trudności wykonawczych.
O właśnie! Może spróbowałby pan wyjaśnić,
czym cha.rakteryzri,tą sie utwory a.dresowanc
do młodych słucha.ezy, Czy są przeznaczone
wyłącznie dla nich, w tym sensie. że dla dorosrych
byłyby zbyt proste ł nieciekawe, czy też jest to
tylko Jakd czd6 repertuaru dla dorosłych, któ.ra może okazać się dostępna również dla _dzieci.
Innymi słowy, czy zachodzą tu takie relacje, Jak
pomiędzy sztuką dla dorosłych a dla mlodocia·
nego odbiorcy w Innych dziedzinach sztuki, np.
w poezji? Mamy już orak-tykę kompoiytorską,
ale nie spotkałem ste z próbą teoretycznego
· &formułowania tej kwestl~.
Owszerti. są analogie z innYmi slltukami pfeknymi, co nie musi oznaczać sytuacji identyczneJ
pod każdym względem. Podobnie, lak w literaturze pięknej, tak I tu istnieje twórczość orzeznacrona dla młodocianyoh odbiorców i była
zresztą zawsze. -o czym świadczą -przykŁady Bacha, Haendla, Mozarta, Prokofiewa, . Lutosław
skiego 4 inny"h. Komponowanie lej jest bardzo
trudne, poniewri inusza to być utwo-ry pobudzają.ce wyobraźnię, również oozamuzyczną, które l)Otrafią też zal•nteresować młodego wyko'...
naiw.ce pemwmi rozwiązaniami technicznymi.
Musimy pisać dla młodych interesująco. już
choćby dlatego, ze mall wYkonawcy czy słucha
cze są bardzo bezw.zgl~nymi krytykami, na
których nie woływa żadna magia nazwiska. nie
oddziałuje żaden snobimn.
Po tej - bądź oo bądź - dygresji powróć:.
my może do dotychcza.sOwYCb rezultatów festiwaluUwa·żam, że dotychczasoWYm mankamentem
imprezy )Jyło zby·t małe zainteresowanie mass
mediów. myślę o poza.łódzkich. W rzeczywisto~
ci festiwale odbyWały się_ w zamk.nlętym kręgu
wykonaiwców i pedagogów, nie licząc kom1.1ozytorów. Co do wydawnictw. to ukazało się drukiem coś niecoś, w czym z pewnością lepiej ode
mniej iest zorientowany dyrektor festiwalu, Andrzej Hundziak. Chciałbym tu WYl'azić ubolewanie, że niedowład naszych instytucji, których
zadaniem jest szerzenie kultury muzycznet w
społeczeństwie. spowodował sytuację, Iż jest
ono, w porównaniu z innymi, wyjątkowo niemuzykalne, co nie odnosi się wyłącZtJ,ie d:1 muzyki nowocześnej. Nie Interesuje się o)lo nrttzyka„.
·
Mówimy oczywlAcie przez cały cz~ o lnUzycl'
artystycznej, zwane.ł tez muzyką poważną, a
tymczasem młodsza część społeczeństwa Interesuje sle muzyką rozrywkową. Czy mt~dzy
tymf dwiema sferami zainteresowań nie dałoby
sle przerzucić Jakiego§ pomostu? A może po
prostu nie toleruje pan rozrywki muzycznPJ I
odmawia jej w ogóle racji bytu, jak niektórzy
kompozytorzy'!
Byłoby nonsensem i~orowanie społecznego
zapotrzebowania na :rozrywkę muzyczna. sam
np. .chębn:ie słucham muzyki ja'llZOWej. Ale u-

.,Różnorodność

dźwię

ków, które można mieć na pły
cie jest dziś znacznie większa
niż dawniej"
twierdzi Mitch
Easter, przedstawiciel młodego
pokolenia amerykańskich producentów.
Możliwości ,
jakie
stwarza nowoczesny sprzęt na-

końcowe.

w.aźam,

te w dziedzinie r<>Zl'Y\vki mu?:Ycznej
dzieje się bardzo źle wskutek m,fn. rozplenienia
się muzyki rockowej, która nrzez swój prymitywizm po IJ)rostu stępi.a wraiżllwość muzyczną słu·
chacza. Pomijam często i<łiotyczne teksty. Jest
to z pew.n,ością tema.ot waż.ny, ale w:Vma!!:iłb:v
·osobnej rozmowy. Sytuaeja kultury muzycznej
jest u nas zła. niezależnie o<ł s:6raw rozrywki·
Jakkolwiek bowiem ma.my w kraju przes:r.fo
200 szkól muzycz.nych I stopnia, czyli nauczania począt'k<YWego i blisko 1400 ognisk mu;:r-z•
nych. to oomimo tych. oozornie imoonujących.
liczb okazuje się, że znikomy oroccnt dLieci
objętych 1est u nas naucza.niem muzyki I mamy jeden z najniższych wskaźników w Europie, gdy no. w Szweci1 uczy się muzyki orze.
szło czwarta część dzieci i młodzieży. A jak
niewielu Je.st tych co choć raz zetknęli się •. na
żywo'' z orlde.strą symfoniczną?
'
Niewykorzystanym śro<łkiem up0wszechnienia
muzyld jest radio, które tTaktuje młodych słu
chaczy szmira. a przecież. jak się orzekonalem
w wielokrotnych kontaktach z młodymi, chcieliby oni słuchać muzyki i o muiyce. aie nie ma
kto tym się zaijąć. A Polslde Nagrania, które
nadal przeżywają kryzys, również nie sa w s.tanie zapewnić odoowiedniej ilości ołyt z muLyką,
czy to klasyczną, czy zwłaszcza nowoczesną
Liczymy na to, 7.e nastąpi obecnie pożądany
zwrot w działalności telewizji na polu muzyki, a tą dzięki inicjaitywle nowego kięrownik11
redakcji muzycznej TV, łodziani.na Włodz1m.ie
rza Pospiecha. dzięki czemu będziemy mogli o•
bejrzeć „Sałon muzyczny" ooświęcony wytacznle „DO-RE-MI 84". oprócz migawek z !estiwalu.
Skoro rozmaw1&my o muzyce współczesnej
czy też nowoczesnej, będzie chyba stosowne, że
zapytam o pana obecne prace i zamierzenia
twórcze. Pytam nie bez oba.w z awagl na pań·
ską, działalnoAć społeczną. a przy okaz.il gra \u~
lu.Je nowej i;odnośc/ - wiceprezesa Polskiego
ZwilłzkU Chórf>w l Orkiestr_
Mimo obowiązków staram się nie dopuśc:ć do
sytuacji, w której zabrakłoby mi w ogóle czasu
na komponowanie. To przecież treść i cel mojego życia. Zdaję sobie sprawę, że no. w Ł<'d~
jestem najbar-dziej znany jako komoozytor operowy. toteż wyznam panu. że oo ostatnich
smutnych
doświadczeniach z 'Przedwcze3ny-m
zdjęciem z afisza mojej „Mari; Stuart" w łódz
kim Teatrze Wielkim oootanowiłem :na razie
zaniechać komponowa·nia ara operv w ogól@
bo to wiąże się, jak .sie okazuje, ze .zbyt w1el·
kim ryzykiem orzvkrych nie&oodzianek. W wię.
kszym niż dotychczas stopniu zaciynam uprawiać muzykę kameralną 1 symfoniczna. ~ także
twórczość ściśle pedagogiczną. Daje mi to iuźą .
satysfakcję i orzysparza nowy-eh słuchaczy. Ale
chyba dość o sobie.
Na zakończenie jeszcze 1Pare słów o festiwalu. ·
Jestem w oewnym sensie outsiderem tej Imprezy, ale na tyle za.interesowanym i. c'1yba
rorientowa.nym w tej problematyce. że czu.i~ s!~
w obowiazku wyśpiewać tu kantate oochwalną na cześć tych orzedstawiciell łódzkie~o śro
dowiska muzycznego, którzy oowolali do Ż:V·
·cla i kontynuują te arcypożyteczna rzecz i tych
przedstawicieli łódzkich władz; którzy oka,zali
festiwaloWi zrozumienie i pomoc. Jako przed·
stawiciel Narodowej Rady Kultury ciesze się, że
sprawa wycrowania m11ZYczne~o . dzieci i mło
'dzieżY właśnie w Łodzi znalada. tak przychylny,
klimat. Mam. nadzieję • zresztą, że ,,DO-RE-MI"
jako iedyna tego rodmiu impreza, a w każdym
razie jedyna w Eur®ie, zys'ka też znaczenie
międzynarodowe. co stworzyłoby odskocmię do
promocji oolskiei twórczości dla dzieci ł mło
dzieży w innych krajach.
Ba.rdzo dziękuje pa.nu za rozmGwe.
Rozmawiał:

•
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Nowoczesne

5tudlo

nagrań
potrafi tak przetwo·
rzyć dźwięk, że utwór zarejestrowany w garażu
zabrzmi

ker.
Horn jest producentem najak bezpośrednio transmitowagrań grupy Frankie Goes Tc
ny z doskonałej pod względem
Hollywood. To właśnie dzięki
akustyki sali filharmonii. Gdy
jego pomysłom bannh1e piowybrano odpowiedni wariant
senki brytyjskiego kwintetu obrzmieniowy, Baker przystąpił
kupują czołowe pozycje świa
do miksowania poszczególnych
towych . list przebojów. Frawie
elementów, posługując się synżaden
Instrument, na którym
tezatorami; przy pomocy któgrają członkowie
zespołu nie
rych
dodatkowo
zmieniał
brzmi na płytach tak. jak w
- dźwięk, aż w końcu z wersji
rzeczywistości.
Partię gitary
pierwotnej można było rozpobasowej w utworze ••Relax"
zna6 jedynie głos wokalisty.
Horn przetworzył, aby uzyskać
Tego typu zabiegi kosmetywymagany efekt. Dodał do teczne na utworach muzycznych
go elektroniczną
perkusję, a
są we współczesnej fonografii
następnie
poprosn do studia
na porządku dziennym. Trevl)r
muzyków, którzy dograli gitaHorn jest zdania, że nowoczes·
rę
prowadzącą,
Instrumenty
ny sprzęt daje nieograniczone
klawiszowe i partie wokalne.
możliwości
manipulowania
Aby dokładniej poznać metodźwiękiem „Muzycy
stają
dy pracy Arthura Bakera przesie niepotrzebni". P'J wysłu·
śledźmy jak wyprodukował on
chaniu niek,tórych wypr:>dukotaneczną wersję przeboju Bruwanych przez Horna nagrań
ce'a Springsteena. „Cover Me''.
jestem skłonny się z „ nim zgoPosłużył się sprzętem pozwadzić. .Iednak bez udziału wylającym nagrywać jednocześnie
konawców
nagrania byłyby
na 48 ścieżkach. Baker sam zachłodne i pozbawione uczucia.
rejestrował kilka partii i:tstrument6w klawiszowych i elek-· Spora grupa producentów zdaje sobie z tego sprawę 1 kotroniczną
perkusję. Obqk urzysta ze zdobyczy
techniki'
mieścił blisko .30 ścieżek, ktc5wyłącznie w celu
uzysklania
re wcześniej „zapełnił" Bruce
czystego brzmienia, wolnego od
Springsteen z zespołem, nazakłóceń i jak najbardziej zbligrywając utwór
„Cover Me"
żonego do oryginału. '
dla potrzeb longplaya .•Born In
the '!.J'SA". Bąker zauważył, że
Podczas gdy iednl producenwersja płytowa została przyci dla osiągn!ęciii. zamierzonego
efektu posługują się synt~zató
spieszona i usunięto w niej z
chórku żeński głos. Postariowlł
raml i mikserami, Inni przywiązują większą wagę do sazwolnić nieco tempo. aby uzymej muzyki i sposobu interskać brzmienie cparakter:vstyczne dla murzyńskiej muzyki
pretacji utworów prżez wyko·
tanecznej. Trzeba było następ
nawców. Bez względu na metodę, cel ich pracy pozostaje
nie zdecydować się juką akuten sam. Gotowe nagranie mu1~k41
będzie miało nagranłe

st

s1~

słuchaczom

spodoba~.

Dopiero wtedy wytwórnia może liczyć na zysk ze sprzeda·
ży płyt i kaset. Przy ogi omnej masie muzycznych produk.
cji bardzo ważna staje się in·
· dywidualizacja
brzmienia.
Szczególnie łatwo jest rozpo. znać nagranie, nad którym pracował Phil Spector. Sposób, w
juki rejestrował i miksował poszczególne elementy, twcrząc
słynną · „ścianę dźwięku", zy·
skał mu miano jednego z najbardziej nowatorskich producentów przełomu lat sześćdzie
siątych ·
i siedemdziesiatych. '
Również obecnie trwają poszukiwania doskonałego i jedno·
cześnie
niepowtarzalnego
brzmienia. „Zawsze c~1ciałem
uzyskać dźwięk, który trudno·
byłoby skopiować" wyznał
niedawno w wywiadzie dla ty.
godnika .,Music Week" Steve
Levlne, który produkuje m.in.
nagrania zespołu Culture Club.
Słuchając muzycznych nagrań:
pamiętajmy, że stworzyli ie nie·
tylko wykonawcy, ale również
producencL
Często
właśnie
dzięki nim utwory' trafiają na
Usty przeboj6w. Ludzie tacy
jak Giorgio Moroder,
Arthur
Baker, Hugh Padgham czy Rupert Hine dbają o to. aby do-cierała do nas muzyka
najwyższej

jakości.

·GRZEGORZ
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PROLOG
Duchowy zwierzchnik prawie Jednej plą<tej lud!no§Ci ~wiata dy-

łponuje niesłychaną władzą. Ktoś, kto jako niewtaJe.mnlczony ?b1erwator pnyglą.ł '1ę poozątlkowi pontyfikatu Albino Luciame-

llO Jako papieża Jana Pa.wła I, z trudnością m6gł sobie

jedlllak

wyobrailć te ten człowiek ucieleśniał tak potę-iną władzę. Skrom-.

noś6 i pokora, jakirm promieniował t.en m~ły, spoko~y 65-letni
Wioch •kłaniały wielu do przypus-z.creń, :te Jego pontyfikat przylflies!e 'mało rzeczy godnych uwagi. Tytko wtajemniczeni byli lepiej ~rlentowanl; Albino Lucianl miał rewolucY'me plany.
28 'ftzdn!a 1978 r. był 33 dniem jego ponitytikatu. W ciągu
!llłewiele dłułstego okresu nit miatiąc zapoczątkował on r6tn1
procesy, które ~ jeżeli byłY'bY doprowadzone do końca - mogły
by wyw1tzeć dynamiCZl!ly, bezpoMedJn1o de>tyczący nu wszystkich
ekutek. Wydawało s!ę pewne, że większoś~ i>rzyjęłaiby. jego de·
eyzje 1 aplauEem; rnniejn<>Ść ureagowała.by .z ob~zen~em. Czło
wiek, do którego szybko przylgnęła etykieta ,,uśm1echmętego papiefa" pr.zygotował na następny dzień coś, co spowodowałoby, że
wielu '1u&l<>m odeułaby chęć do śmieehu.
Wieczorem, 28 września Albino JQd~ kolację w. jadalni P.oło~o
nej na 3 pi~tirze Pałacu Ap~tolskiego w państwie watykansk1m.
Towanyazyli mu obaj sekretarze; ojciec Diego Lorenzl, kt6ry
przez dwa lata był bliskim współpracownikiem Lucłaniego w Wenecji gdr;ie jako kardynał piastował on godino~ć paitrlarehy, oraz
ojei~ John Magee, którego nowy papie-i sprowad-ził. do siebie po
swoim vtrybo.rze. Podetas gdy za}rnujące &i~ pa.plesk1.m gost?ooa~·
stwem zakonhice ćzujnie wszystko obserwowały, Luc1ani zaJął się
apo!ywanlem prostego posiłku, złożonego z zupy rybnej, clelęcl·
ny, zielonego gro&zkU I odrobiny sałaty. Od ezasu do cz11su małymi tyczkami popijał wodę ze szdi::lankl. Zast~nawlał się nad
wydarzeniami dll'lia i decyzjami, które p<>djął. Nie walczył o t_en
tM"ż~ ani nie zabiegał o głosy uczestni.k 6w kon1dawe. Terarz sied%iał już jednak na paplłMlkim tronie i musiał przyjąć na siebie
.
ogrcmmą odpowied"Zialno~ć.
Ob$ługlwatlli przn siostry Vl111eenię, ~ssuntę, Ctor1ndę ł Gabrielę tir.zej mężczyźn<I słuchali informacJi. na~awanych ptz~z teze
lewl:zję; w tym samym czasie gdz·ie lnd·z1ej inni męt~yźm
wuystldml ot.nakam\ najwyższego niep0okoju zajmowalt się diz1a'
1atnoklą r,uoianiego.
Pi~tro niżej i>od pom'eszczeniaml mlemka·lnymł papfeta paliły
się jeszc:r.e ~wiatła w Banku Waitykań&kim. Kler-0wnik banku,
biskup Marclnkus był zajęty Innymi, pilniejnymi problemami
niż ~olacja. U.rodzm1y w Chicago Ma~dnkus otrzymał S7Jkołę :tycia na przedmiclclach Cicero (Illinois). W cusle swego błyska
wi~ego awal!l.9U na „bankiera Boga" pr.zetrwał Oli\ wiele kryty:
cznych momel'ltów. Nigdy jedll'lak jeszcze nie stał w obliczu talt
krytycznej sytua.::jl, jak 0obecnie. W ciągu minionych 33 dni ~go
współpra~ownlcy w banku stwierdzili poważne zmiany u człowie
ka, który zarządzał watykańskimi miMonaml. . Mierzący 1,90. m
wz.rostii I ważący 1011 kg olbrzym, za'l.Wycza,j niezwykle energiczny, w oczach p<>Sf;pnfal I stawał się ~oraz bardziej zamyślony.
Sttaclł wy<raf.nie na wadrze, a jego twarz stała się matowoszara.
Państwo watykańek1e jest pod wielome względami wsł14, a na
w•i trudM utrtymać coś w iajemn·icy. Krążyła szeptana Informacja, kt6ra dotarła równi et do unu Marcmkusa, :te .nowy p~
pif~ż po kryjomu zncutl osobiście zapomawać tlę .z ciz1ałalnoścu1
Bank'll Watykańslci~o. a zwfaszc.za 1 metodami, jakie stosował
Marcinkus. Niezliczoną liczbę razy od objęcia Utl"ZędU przez nowego papłet.a :tałował on transakcł{, jakiej dokonał w 1972 r. 1
Ban.co Cattotica Veneto.
Kardynał Jean V\Uot, l!Wego roda:aiu wat~ań&ti sekretarz 1ta~
jeszcze pr~y
nu t~-o wnemiowego wiec1.oru r6wnlet sieda:lal
swoim biurku. Studiował lictę przewidzianych nominacji, przen!esień na emeryturę 1 przesu111ię~ na stanowiskach, kt6re papie!
przekazał mu przed godziną. Na pró:bno przedstawiał papieżowi
fnne propozycje, apelował o .za1tanowienie 1ię J protest()Wal
Lueianl pozoctal twardy.
Pod każdym względem był to program zHadnlczych zmian na
wyt!zych stanowiskach, któr.e lk.ierowałyby ro:1cwój l_{ościoła w
zupełnie nowym kierunku, niezwykle niebezpiecznym w ocza~h
Vi\lota i innych, przewid"Z.lanych ?.godrlde z liSJtą do odwołania z
U11zędów. Podanie do wiadomości publicznej tych z.mian personalnych wywołałoby w środkach prrekazu całego świata fale informacji ł komentarzy, analiz, przepowiedlll'I. i oowiadcz.eń. R'l.eczywista przyczyna pMostałaby jednak tajemnicą, nie byłaby pub\icznie dyskute>wa.na. Istniał wspólny mianownik, istniało coo, co
było wspólne dila wszystkich osób zaproponowanych do odwoła
ni-a :ie stanowisk. Villot był tego świadom, i - co było jes·zcze
ważn·lejsze - papiez również • To właśnie było jedtlą z przyczyn,
które skłoniły go do d"Ziałania f przeniesienia tych ~ób z urzę
władzę na 1tanowisk1
dów z·apewniających rzeczywiście dużą
względnie pozbawione wpływ6w. Tyni wspólnym mianowniklem
była masoneria.
Tym, co zajmowało papieia, nie było zwykłe wolnomulamwo,
chociaż Kościół uważał za automatyczny powód do ekskomunild
już samą przynale7ność do ortoooksyjnej loty. Swoją uwagę po•więclł on tajnej, niellgalnej loty masońskiej, która w dążeniu
do pomnożenia władzy i bogactwa rozciągnęła swoją sieć daleko
poza granice Włoch. Nazywała się P-2. To, te przeniknęła ona
do Watykanu, nawiązała k<>ntakty z księłlrn!, biskupami, a n~wet
lta'I'dynałami, uczyniło ją w oczach Albino Luclaniego niebezpiecznym wirusem na ciele Kościoła, kt6r1 nalety uniesz'kodiliwdć.
Jut przed uruchomieniem zapalnika tej ostatniej bomby vmot
miał powody do tego, by z rosnącym niepokojem GbserwO!Wać pokt6rzy wied'llieli o
litykę papieża. Był Ol!l jednym z niewielu,
trwającym dialogu między papie:tem i Departamentem Stanu w
Waszyngtonie. Było mu wiadome, :te 23 patd.ziem.ika miała być
przyjęta w Watykande delegacja Kongusu amerY'kańskiego, a 24
października była przewidrzlana dla jej c-złonłców audiem:ja prywatna u papieża. Tematem rozmów miała być sprawa kontroli
urodlzeń. Villot starannie przestudiował majdujące się w Watykanie dossier Albino Lucianiego. Przeczytał tajny memoriał, jaki
Luciani jako biskup Vttto'I'ia skie.r·ował do papieża Pawł& VI zanim ten wydał encyklikę „Humanae Vitae", kt6ra zabraniała ka·
tolikom stosowania wezystkich n·iena.tunlnych form antykoncepeji. Jego wła9ne dyskusje z Luci.anim nie pozostawiały :tadnych
wątpliwości co do tego, jakie stanowisko w tej sprawie zajmcYWał
nowy papie:t. Tym samym vmot był także dość pewien tego, z
jakimi planami nosił się Jan Paweł I. Zanosiło się na korektę
Jru:rsu Kościoła katolickiego w sprawie regulacji ur!>dizeń. Wielu
przyjęłoby to jednak z aplauzem jakio największe osiągnięcie Kokioła w XX wieku.
W Mediolanie był tego wieczoru jeszcze bankier, w kt6rego
myśt~ch Jan Paweł I odgrywał pewną rolę. Ro~rt Calvi, szef
"Banco Ambrosilano", tkwił w brudnoścłaoh jeszcze przed wybOrem nowego papieża. Od kwietnia 1978 r .. w sposób nie zauważo
ny dla opinii publicznej ~łoski bank państwowy prześwietlił Imperium finansowe Calviego. Bod~iec do tego dochodzenia dała
tajemnicza akcja plakatowa przeciw Calviemu z końca 1977 r.:
pojawiły s~ wówczas pia.katy ze szcreg&łowymi janyrnl na temat
tajnych kont w bankach szwajcarskich i ze wskataniami na uwikłanie Calviego w całą gamę akcji kryminalnych.
Calvi wiedział dokładnie, jakle informacje uzyskat bank pat\1twowy w trakcie swych dochodzeń. Dzięki bliskiej przyjaźni
z Lici'o Gelti m6gł on polegać na tym, :te codrziennie będzie ino
formowany o postępie dochodzenia. Wiedział <>n równie:t
sprawd·zaniu Banku Watykańskiego przez nowego papieża. Podobni~ j-aJt Marclnkus, również Calvi zdawał sobie sprawę z tejest wydobycie na światło
go, że jeszcze tytko sprawą czasu
d zi enne przez te oba prowadzone niezależnie od siebie dochodze11ia., Iż chodzi tu o jeden cały, spleciony wewnętrznie kompleks
finansowy. Calvi podjął wszelkie kroki, jakie umożll'ł'lły mu jego niemałe wpływy, by utrudnić bankowi państwow'em'b dochodzenie i ratować !woje it'lperlum finan1mwe; pikantnym szcze· ·
gółem w całej spraw~ było to, że pojawiły się właśnie informacje, Iż z t!i;o impe'!'ium odciągnął on dla siebie ponad miliard
dolar6w.
Dokładna anali:i:a sytuacji, w jakiej Roberto Calvi znala zł ,... ~lę
we. wrześn i u 1978 r. nie poz.o.stawiała żad!nych wątpliwości 10 do

Kiedy lV pa:!dzlernika 1912 l\ urocf.Z'lł &lę Albłnio, jego ?()dizica
tego, te groziła mu całkowita rolna po tym, jak następstwo po
c!Jwle c6tłtl I
-. Giovamii I Bertolda milem już na utrzymaniu
papieru Paw,l e VI objął Albino Luciani.
pierwsngo małżeń&twa ojca, Młody wdQlW!ec z dwiema c6reci-c
Z Nowego Jotku działą,lnoś6 papieża Jana Pawła I 1 nlepoko·
kami I be:z 1tałego zatrudnienia z pe.wnośc ią nie odp0owladał w.,.
jem I wważnle obserwował równie-! Michele Sindona, bankier •Y·
marzonemu ideał-Owi przynłego małżonka młodej kobiety. Ber•
cylijski. Ponjld trzy lata Siindona bronił alis przed podejmowanytolda myślała już o pójściu d'o klaszitoru. Tera.z jed·na.k została"
m! przez rząd wło~ki próbaiml u~yskania jegQ elkstrad·y·cji. Ch.ciał
matką trojga dztiec!. Poród był długi i be>lesny. Trwożliwa ponad
0111 postawić gu w Mediolanie przed • sąd~m za oszukańcze ma~i
miarę Bertolda (ta lękliwość wywarła swoje piętno na weozesnym
pulacje na sumę 22!\ min dolar6w. W ma)U 1978 T. wydawało tnę,
dzieciństw i e chłopca) obawi ała s i ę już, że dziecko nie wyżyje;
że długotrwała walka została przez Sindonę ostatecznie przegraChłopiec został natychmiast ochrzcz-ony i otrzymał Imię Albino,
na: amerykański sędzia federalny podjął decyzję o pozytywnym
dla uc?".Czenta pam~ęci bliskiego przyjaciela jego ojca„.
załatwieniu włoskiego wniooku o e'kstra<lycj~.
Za kaucję w wysokości 3 mln dolarów Sindona kupił jeszcze
Wśród miesz·kańc6w Canale przeważały diz.iecl, kobiety i fta·
odiroczenie wyikonania dec)"l.ji sędziego, które jego adwokaci wyrzy mężczyźn i . Większość mężczyzn w wieku produkcyjnym nie'.
korzystali do wyciągnięcia ostatniej karty atutowJ!j. Zażądali oni,
miała innego wyboru, jak tylko ucl:a ć s i ę w świ a.t w posrukiwa•
by rząd amerykański przedstawił dowód, te istnieje przekonywaniu pracy. Giovanni Lucia111i rokrocznie opuszczał :5'Woją rodz.inn11·
Sindona
ek&t.radycję.
jący materiał dowodowy, u~asadniający
twierdził, :te zarzuty przedstawione przeciw niemu przez rząd _ w ioskę na wiosnę, urlając sill do Szwa jcarii, Niemiec, Austrii lub
'włoski są dziełem komunis·t ów i innych stojących na lewo poli·
Francji. Jes i enią powracał do domu.
tyików. Jego adwokaci podnieśli ponadto zjnut, że prokuratorzy
Rod·zlce Albino Luciatlliego stanowili osobliwą parę. Głęb~<i
mediolańscy przetrzymują mate~iały, kt6re odciążyłyby Sindonę;
religijna matka spędrzała tyle:t czasu w kośc i ele, co V: S\Wim
twierdzUi, że kh klient z dużą do0zą prawdJOpodobieństwa zostamałym d;,mostwie. Jej myśli I troski k· oncentrowały się wo~6ł
nie zamordowany, jeżeli dokona się jego ekst'I'adycji diO Włoch.
powiększającej się ro'd"Z.iny. Należała do tych matek, k.tóre .JUt
Termin przesłuchania w sądzie został wymaczony na listopad.
przy najmniejszym kasz.lu spieszyły z każdym ze swoich d~19Ci
Tego tata były w Nowym Jorku jeszcze inne 060by, które do oficerów sanitarnych ze stacjonujących w pobliżu wioski odSindony.
sprawę
w
aktywnie
się
zaMtgażowały
sposób
na swój
działów wojsk granicznych. Pełna oddania aż do granic. męezen•
Członek mafii, Luigi Ronslsvalle, profesjonalny morderca, czyhał
stwa chętmie I często opowiadała swojm dzieciom o ~elu ofla·
na życie świadka Nicoli Biase, który p<>dczas postępowania są
rach' jakie z ieh powodu musiała ponosić. Ojciec ·Giovanni przedowego w sprawie ekstradycji złożył zeznania obciążające Sindowęd;ował w poszukiwaniu pracy całą prowadrzącą wojnę Europę;
nę. Mafia wyznaczyła również nagirod~ w wysokości 100.000 dolawynajmował się do pracy w tak różnych zawodach, jak murarz,
rów dla tego, kto usunie z <kogi prokuratora federalnego USA,
~lusarz budowlany, elektryk i--.mechanik. Jako przekonany socjaJohna Kenneya, który w ipo.stępo~aniu przed sądem występował
katotiików za „pożeracza
lista uważany był przez..i""ierzących
ja.ko głóvwiy oskarżyciel.
klech" i antychrysta. Przy tak niezwykłej kombinacji mał:teńs-kiej
z koniecZ'ności musiało d<>ehod'Zić do niesnasek. Młody Albin-0 na
całe życie zapamiętał reakcję swojej matki, kiedy pewnego dlnia
przeczytała nazwisko swego męża na rozwieszonych w całej wsi
plakatach wyborczych jako miejscowego kandydata Partii &..
cjalistycznej w zbliżających się wyborach.
:t~,'·
„
„...
~ 4 ~· .~ 'I.I,~
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duchownemu l'M"
Sprawa poświęcenia się Albino stanowi!
strzygnęła się ju.i d·ość wcześnie, na co ogromny wpływ wywarli
jego matka I miejscowy ksiądtz Fiaippo Carll. W sposób decydu•
jący przyczynił się jednak do tego jego ojciec, „b~bożny aocJa"
l;sta", ·Giovanni Luciani. Istniał problem pieniędzy. Rodzina mu•
'Jlałaby ponosić 1.naczne wydatki., gdyby Albino rozpoczął naukę
w szkole semill'laryjnej w pobliskim Veltre. Matka f syn omówili
tę sprawę na krótko przed jedenastymi urodrzinami Albino. Bertolda doradziła wreszcie &hłopcu, b~ napi sał do ojca, ltt6ry w
tym czasie pracował we Francji. Ąlbil?lo powied•ział późtiiej, te
był to jeden z najważniejs~ych listów w jego życiu.
Ojciec otrzymał list i zanim udzielił odpowiedzi, przez Jaki«
ozas zas~anawiał się nad tą sprawą. W końcu wyraził zgodę i zaakceptował dodat.kowe obciążenie słowami: „Musimy ponieś4 tę
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Boga?"

-tajemnieza śmierć
Jana Pawia I

Gdyiby papież Jan Paweł II kontynuował grzebame w sprawach Banlku Watykańskiego, wówczas nawet wwojona li~:ziba
morderców w mafii nie zdołałaby uratować Sindony od przekazania go władzom włoskim. Ogrom korupcji w Banku Watykań
skim (który był wykorzystywany także do „oczyszczania" pienię
dzy mafii) obejmował uprawianie lichwy nie tylko z Roberto
Calvi w ~ediolanie, lecz także z Michele Siindoną w Nowym Jork.u.

Kolejny dostojnik Kościoła katol!okiego, kt6ry zastanawiał się
nad wydarzeniami w państwie WatY'kańsklm i niepokoił sifl z
ich powodu, siedział w Chicago: był nim kardynał John Cody,
zwierzchnik najbogatszej diecezji na świecie.
Cody sprawował wład2ę nad ponad 2,5 milionami katolików i
prawie 3 tys. k,ię7.y, którzy dzielili się na ponad 450 parafH; nie
ujawnił on nikomu d<>kład!nej wys·okości wpływów, ja.kie osiągał
rocznie z tego imperium, jed!nakże wiadomo na pewno, że było
tego ponad 250 mln dolarów. Utirzymywanie w tajemnicy łiocho
dów i stan!I majątkvwe.go jego decezji było tyUco jednym z problemów, z którym.i Cody musiał sobie, radzić.• Rok 1978 pył tr.zy:-.
nastym rokiem jego duch!1Wego panowania nad Chicago. żądania
;ego zmiany stały sii: w tym czasie niez.wy>kle głośne. Księża, zakonnice, katolicy świeccy i ludzie z wielu świeckich gruip zawodowych w tysiącach pi!m kierowanych do Rzymu dom,a gall się usunięcia człowieka, kt6ry był w ich oczach despotą.
Papiet Paweł Vl latami odkładał decyzję o odwołaniu Cody'ego. Przynajmniej raz przemógł się i zarządził odwołanie jednak tylko po to aby. w ostatniej chwili znowu wycofać swoleżały nie tylko w
je polecenie. Przyczyny tego lawirowania
skompllk<>wanej, rozdartej osobowości Pawła VL Wiedział 0on o
istnieniu dalszych, poufnie kolportowanych zarzutów pod adresem Cody'ego, które poparte 2111aczną liczbą dowodów nakazywały traktować odwołanie kardynała Cbicago jako rzeczy nie cier•
"
piącej zwłoki.
Gminna
Cody miał telefon 1 Rzymu.
Pod koniec wruśnfa
wsp6lnota Watykanu znowu puAciła na zewnątrz jednlł z owyełt
informacji, za którą kardynał Cody przez wiele lat hojnie płacił.
Rozmówca poin.formował kardynała, że Jan Paweł I, w przeciwieństwie do swego poprzednika, Pawła VI, nie lękał się, lecz
działał: odwołanie kardynała Johna Cody'ego było jui postanowione.
Ponad przynajmniej tymi trzema mę:tczy12mami unosił się e!et\
innego, o nazwisku Liclo Gelli. Na.zywano go "Il Buratt.lnaio",
czfowiekiem, który każe tańozym marione<tkom. Miał wiele marionetek w wielu krajach. Opanował on lożę ,,P-2", a przez nią
Włochy. W Buenoa Alre&, gdzie z Calvim omawiał spraw(l Jana
Pawł.a I, Gelli zorganizował tro.m falny powrót generała Pe~ona
- była to zaisługa, o której Peron sam później za.!wiackzył i kit6rą uznał dzięfkują,e Galliemu n.a kalanach. SkOll"O różne, zapowiedziane przez Albino Lucianiego przedsięwzięcia zagrażały Ma.rcfn1ru&owi, Sindoinie i Calviemu, to równie! w interesie Gellieg<I
leżało usunięcie tyeh zagro:teń.
Jest całkowicie pewne, :te 28 wrzffn.ia 1978 r. wszyscy eł męż
czyźni mieli poważne powody do obaw przed papieżem Janem
Pawłem I. Jest r6wnież oczywiste, :te d1a nich wszystikich w ten
czy inny sposób byroby konyltne, gdyby papiei Jan faweł I
zmarł nagłą śmiP.rcią.

Zmarł on taklł śmierci~
W którymś momencie pół.nego wieczoru 28 W1?1Ześnla 1978 r. lub
w nocy na 29 września 1978 r„ w 33 dni po swoim wybori.e, Jan
Paweł I rozstał się z tym światem.
Przyczyna zgonu: nieznana.
Godzina zgonu: n!eznana.
Jestem przekonany o tym, te pełne fakty I ok0olLozno&cł tego,
co na nut~ych stronach naszkricowałem tylko hasłowo, kryją
w sobie · klucz do prawdy o śmierĆi Albino Lucianiego. Jestem
przekonany także o tym, że jeden. z 8 wymienionych mężczyzn
najpóźniej wczesnym wieczorem 28 września 1978 r. zainicjował
przedsięwiiięcia, które miały na celu z1ikwidowanie problemu, jaki powstał z wyborem Albino Lucianiego na papieża. Jeden z
tych mężczyim, zaciągnął niei sprzy&iężenia w celu przygotowa.n ia
I zrealizowatllia .,włoskiego rozwiązania".
· Albino Luciani został wybrany papieżem 28 sierpnia 1D78 r.
Tuż po zakończeniu konklawe angielski kardynał, Basil Hume
oświadczył, ;,Było to nieoczekiwane rozst11zygnięcie, ale kiedy juł
zapadło, wydawało mi się całkowicie słusZ111e. Uczucie, że ucieleś
nia oin d·okład!nie to. czego se>bie życzyliśmy było tak powszechne, że był on be1 wątpienia kandydatem Boga".
vf ~3 dni później „kandydat Boga" nie żył.

0!1 arę".

W ten sposób jedenastoletni Albino Luc!an! z.nalazł się w 1923
r. w seminarium i tym samym popadł w sam środek walk, jakie
szalały w owym czasie w Kościele rzym.skokatolickim. Na koś•
cielnym · indeksie ks i ążek zakazanych znalazły się prace Antonio
Rosminiego ta'k1ie jak „Pięć ran K'OOcioła". Rosmini, włoski teolog
i kapłan, naipisał w 1848 r., że Kościół stoi przed kryzysem, wynikającym z pięciu niedomagań: WY'noszenia się kleru ponad
jedności
Judzi; niskiego poziomu wykształcenia k9ięży; braku
wśród biskupów i ich skłonności do sporów; uzależnienia Kogcioła od władlz państwowych przy nominacji ooób świeckich; po·
siadania przez Kościół majątku, przez co stał się on niewolni·
kiem bogactwa. Rosmini został rzeczywiście skrytykowany i u„
Jego
karany, przede wszystkim w wyniku intryg jezuickich.
ksiąilka została wyklęta. Nie otrzymał także kapelusza kardy•
nalskiego na który uczynił mu· nadzieję P lus IX. („.)
Wśr6d ~siązek, które czytał Luciani, były także niektóre drleła
Antonio Rosminiego. Znamienne, że w bibliotece seminaryjnej nie
było książki „Pięc ran Kościoła" . Znajdowała s ię ona na indeksie
książek zakazanych jeszcze w 1930 r. Lucianll., który wiedział
o kontrowersjach, jakie ona wywołała, zd obył jeden egzemplarz
potajemnie. Ksi ążka ta miała wywrzeć głęboki i trwały wpływ
·
na jego spos6b myślenia i życia. („.)
W wieku 23-lat, 7 lipca 1935 r. Albino Luciani otrzymał ~ię
cenia kp.płańskie w kościele św. Piotra w Bellu.no. Tyd.zień pót•
niej w swojej r od.z innej miejscowości odprawił pierws.zą mszę
O~romni e uc i eszył się, gdy powierzono mu funkcję pomocniczego
ksi.ędza w Canale. Radości tej nie zmącił nawet fakt, że bYło to
na3skromniejsze stanOWJ.sko, jakie Kościół miał w ogóle do zaoferowania. („.)
W 1937 r. Luciani zostal mianowany w.lcedyrektorem semina•
"
rium w Bel1U1110.
Po czterech latach chciał rozszerzyć swoje pole d'złałanła I
zostać doktorem teologii. W tym celu musiał się udać do Rzymu
i podjąć studia na Uniwersytecie Greg01Tiańsk!im. („.) Dla swe!
pracy doktorskiej wy.brał temat: „Pochodlzenie duszy ludzkiej 11
Antonio Rosmini".
Doświadczenia Lucianiegio z ok!'ł!SU wojny były s.zczeg6in14 mieszaniną elementów religijnych i świeo'ldch. Popraw.il on na przy•
kład swoją majomcść niemieckiego, spowiadając żołnierzy z hi•
tlerowskich Niemiec. Jednocześnie poświęcił się studiowani'll d-iieł
Roominiego, przynajmniej tej ich Jtre§ci, która nie znajd0owała się
na Indeksie. Kiedy Luciani został wybrany papiieżem, panowała
powszechna opinia, że jego praca doktorska była „doskonała" („.)
Wielu uważa, że zainteresowanie Luclaniego dziełami Ro1mł•
nieg~ i zajęcie się nimi były jed!noznaozną oznaką liberalnego U•
mysłu. Tymczasem Albino Luciani z: lat c7Jterdziestych był wn.y•tkim innym, tylk~ nie liberałem. W sw0ojeJ pracy doktorskiej
podjął on pr6ibę obalenia wszy9Utlch istotnych pogląd6w R0&mi- .
niego. Zarzucił temu filozofowi religijnemu niedokładne przyta.
czanie cytató'! z drugiej ręki oraz pQlWier.zchowność i „sofistycz·
polemicznym ł
ną przebiegłosć". Praca jest jedJnym atakiem
fwiadiczy wyraźnie o reakcyjnym sposobie my§lmi.a.
W czasie, kiedy Lwciani nie był zajęty ustalaniem, gc:tzie Rot•
minl niewłaściwie cytował ~. Toma~,za z Akwinu nauczał swoich semina'I'zyst6w w Bel1uno i przebył p:rzy tym 'delikatną, nie·
bezpieczną drogę. Polecał a.wolm uczniom, by nie mieszali sic
widząc, jak oodziały niemieckie likwidowały miejscowe g.r upy
oporu. Osobiśoie sympatyzował on z antyfaszystowskim ruchem
'>poru, ale wiedział, te wśród przyszłych księży, studiujących w
seminarium, było wielu zwolenników faszyzmu. Wiedrział tet, te
akcje ruchu <>poru prowokowały Niemców do repre!j! wobec ludn~ci cywilll'lej. („.)
Poo koniec wo}ny jednak seminarium Lucianiego przekntał
ruchu oponi.
eiło się w miejsee schronienia dla uczestników
Gdyby Niemcy to odkryli, z pewnoocią oznaczałoby to śmierć nie
tylko bofo'WIIlików ruchu e>poru, ale także Lucianiego d jego kolegów.
Obrona pracy doktorskoiej · Lucianlego odbyła się 23 listopada
1946 r. Opublikowana została jed!nak dopi~o 4 kwietnia 1950 r
Luclaini otrzymał „magna cum laude" i został doktorem teolog!!.
Biskup Belluno, Girocamo Borti~non, mianował w 1947 r. Lucianiego generalnym prqwikariuszem swojej diecezji i powierzył
mu przygotowania oraz kierownictwó zbliżające.go się Synodu
niraz spotkania diecezyjnego w Feltre lub Bel!uno. („.)
W Watykanie urzędował nowy papież, Jan XXIII. Pocho&!ł 1
dalekiego Bergamo, gdzie urodził się również człowiek, któremu
Luclani zawdzięczał swoje imię. Nowy papi eż był zajęty nowym
rozd'Ziałem urzędów i godności w hierarchii Kościola katolick·i •go.
W f!'Udnlu lll58 ir„ dwa dni przed Bożym Narodzeniem 46-lętm
Albino Luciani został wyświęc0!!1y przez papi eża Jana XXIII w
katedrze ałw. Piotra na biskupa.

DROGA·DO RZVMU
Rod'Zina Luclan!ch tyła .., małej , wiosce g6rskiel Canale
d'Agordo. położone1 pc>nad 1000 metrów n.p.m„ około 120 km na
północ od Wenecji,

(Fragmenty książki
DAVIDA VALLOPA
„In God's Name")
ODGŁOSY
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W kabinie Pilota zegar wysokościowy wskaz;uje 300 stóp. Pilot wyrównuje lot, liczy raz, dwa, trzy...
i wskazówka zegara
płynie wskazując c'o raz wyżej, teraz kamera ślizga się po ramieniu Pilota, ukazuje się oparcie fotela, na którym wisi ta cholerna kamizelka, chroniąca przed zatonięciem, ;,r;wana z angielska,
maywestką, na część amerykańskiej gwia,z dy z vviel,kim biustem.
Wewnątrz samolotu Generał przegląda, podpisuje dokumenty,
- Jest Pan zadowolony?
' .
.
;1 • r'
'
•
(wielcy Polacy byli pracowici) córka pełna troski podaje mu herOficer: - Jak najbardziej.
,
batę, otula kocem (wielcy Polacy cierpieli niewygody). Ekipa Ge·
Pilot: - Jeślt stę nie mylę mial Pan na 1obie mavwestkę.
nerała w przeciwieństwie do niego, zamiast w pracy pogrąża si~
Kaskader: - Tak, nie myli się Pan, nigdy nie można wszyst"KATASTROFA W GIBRALTARZE", retysera B. Poręby·
w błogim samorozleniwieniu, . oddaje się marzeniom. (Zwracam
kiego przewidzieć do końca. Po skoku do wody przy tej 1zybtcena.rzysty W. T. KowalskiegQ, ~tała Jut opll!ana i tak i siak,
uwagę reżyserowi, ta scena ma być aluzją do współczesności!)
kośct, wystarczy chwila: zamroczenia i już pl11wa Pan po drugiej
a ' po recenzji pierwszorzędnego znawcy tematu w „życiu LiteJeden z marzycieli wygląda przez omo, widzimy poroz.rywane
stronie nieskończoności, a mając tę cholerną kamizelkę, zwiększa
rackim" Nr 41 red. O. Terleckiego niczego już a.n.i dodać, ani ująć
waciaki chmur, oglądamy ogromne cielsko liberatora, nagle poPan swoje szanse na zostanie lOO proc. kabotynem!
Cha, cha,
po .prostu nie wypada. Z teg-0 co· jut napis8illo możemy · mniemać ,
jawiają się niemieckie myśliwce , ostrzeliwują samolot, k~óry po
cha. To nie bylo dowcipne, prawda? Trudno, dzU udaje mi się
nawet nie oglądająe mmu, że autorowi t~kstu uło o możliwie
co drugi dowcip. Czy mogę Panów
daremnych próbach uniknięcia Ciosów
już
pożegnać.
wali się do moraa. Wy(Panowie
· najwi~kszą zgodność przekazu
histor.ycznego • ze s-cenariuszem;
śmieją się serdecmie). A mówilem, co drugi. (Wychodzi).
buch, cisza. Powoli zbliżamy się do szczątków pływających jes-z,.
1d reżyserowi o pokazanie Wielkiego ·Polaka· l pątrioty, innymi
Ofic~r: (Zatrz~muje gQ w drzwiach) cze na falach, wśród nich widzimy Ritę Hayworth jak żywą.
Dżiękuję panu· w imieałowy mówiąc, szło im o ożenienie prawdy
historycmej z wielktóra wraz ze słowami: „Come in I'Zl ·be good for you" ~ tO'"
niu....
, kim Polakiem, co jak wynika i recenzji okazało 1i1: staraniem
Kaskader: - Nie wymawia; imienia mego nadaremnie, napinie. Fale zmazują miejsce przypadkowej zagłady ostatnich świad
ponad siły obu partnerów.
•
sane jest w Piśmie Swłętym, żegnam pa.nów.
ków' spisku.
Zachęcony niezwykle taktownie (ach, gdr.iei •i• podziała nieOficer: - Jak pa.n widzi wszystko zostało opracowan• ł wy- ,
Na niebie pojawia się mana nam sylwetka samolotu, to 'On.
1dysiejsza galicyjska kurtuazja?) przez red. O. Terleckiego ( ,',ży
próbowane w najdrobniejszych szczególach. ·
ryk motorów zgrywa się w jakiś metafizyczny sposób z melodią
cie Literackie" Nr 43) do napisania czegoś ekstra, postanowiłem
Pilot: - Idzie mi o maywestkę, nie mogę ;e; wdz~. a je§U
„MY. Pierwsza Brygada" itd. Przy wybrzmieniu melod!ł ukazµja
po namyśle przyjąć zaproszenie i' zgłosić ' niniejnym szkic noktoś z pasażerów zauważy, nie, nie, nie, to sprawa honoru.
się w dali Gibraltar, tera z dla odmiany możemy obserwować zewego scenariusza o KAT A STROFIE.
Oficer: (Przerywa mu zniecierpliwiony) - Sq sytuacje, w któgary w kabinie pilota, patrzymy z napięciem
na wysokościo
Słabych na serce prbszę o zaniechanie
rych mówienie o honorze jest nietaktem.
dalszego czytania, a
mierz wskazówka zatrzymuje się na 300 stopach, Pilot wyrówJui szczególnie proszę o to red. O. Terleckiego, wbrew temu co
Pilot: - PTzepraszam, ale dżentelmen.••
nuje łot, słyszymy jak liczy raz, dwa, trzy, samolot zaczyna spao mnie wypisuje, dobrze mu życZfł . Przepraszam, ta.kim jut jeOficer: (Jeszcze bardziej nerwowo) - Ma pan zle wyobrażenie
dać, Pilot obmacuje nerwowo zatrzaski kabiny i miękko lądu·
je.
o dżentelmenach, dżentelmen bije tyl~o wtedy, gdy bity nie moatem masochistą.
· PÓŻNYM WIECZOREM, w b_a zie MF w największej tajemże mu oddać, cha, cha, cha, (gdyby jednak ta definicja red. O.
Oddychamy z ulgą, udało się nam jeszcze ra.z.
Po krótkim
nicy trwają przygotowania do próby opuszczenia samolotu . (podTerleckiemu nie odpowiadała, mogę zaproponować inn~. dżentel
pobycie w Gibraltarze spotykamy się znowu na lotnisku. Uroczymen zawsze wychodzi z wanny, żeby się wysiusiać).
czas lotu oczywiście) bez spadochronu!
ste pożegnanie Generała przez miejscowych notabli. Start, paPod kontrolą Oficera X. (ranga w zale:tn<>Jcl od uznania rePilot: - Ale .•.
trzymy znowu na ten cholerny wysokościomierz, jest 300 stóp,
Oficer: - Mój drogi, pollczas startu ł lądowania, wszyscy paty~era) ubiera się przygotowujący oo skoku Kaskader. Gołemu
Pilot wyrównuje lot, lic·ZY raz, dwa, trzy, na szczeście była to
sażerowie majq obowiązek przypasać się do -swoich . m1e1sc, nie
mężczytnie, doskonale zbud,pwainemu, Oficer · X. (wpakzony
tylko próba. Start się udał, -możemy odetchnąć swobodnie,
T.
rozmarzeniem w mini, mlniciulłka)
ma więc mowy, aby ktokolwiek mógl zobaczyć pana niehonoro·błyszczący ·w złocie skarb
Wewnątr;i samolotu jesteśmy świadkami sielanki w stylu polwe zachowanie się, to jedno, a drugie, po starcie, po osiągnięciu
Kaskadera (Szkoci są 'rudzil · podaje sŻływny skafander, który
i1kim, Generał pracuje, czyta Frycza Modrzewskiego „O naprawie
wysokości 300 stop, po wyrównaniu lotu, po odliczeniu,
tenże z trudem, acz skwapliwie wciąga. Na skafan~er wdziewa
raz,
Rzeczypospolitej", a reszta towarzystwa oddaje się
marzeniom.
dwa, trzy (pokazuje !Qt nurkowy) ma pan tylko 1 sekund na pokoszulę i resztę umundurowania należącego do ekwipunku pilojednepm marzy się po wojnie uprawa róż, innemu praca na niwiadomienie wieży o przymusowym lądowaniu, otworzenie ka.bita.
·
wie, a jeszcze innepm, owładniętemu seksmanią, kupa dzieci.
ny i opuszczenie samolotu, na iadnq inną czynność nie ma ju;?
Wychodząc z pomieszczenia towarzyszący Kaskaderowi Oficer
Lądowanie w Aleksandrii, wizytacja polskich oddziałów, to tu,
czasu. Jeszcze kielis:zek?
x ~ - Uważa; na siebie, ten skok musi się udać.
to tam, General mówi mało, czym dowod,zi swojej mądrości,· a
Pilot: - Nie, dziękuję, mam jeszcze sporo roboty, musię być
Kaskader: (z uśmiechem pogodneg-0 matoła odpowiada) - Za
już na tematy ważne w ogóle nie
zabiera głosu , nie chcąc się
w dobrej formie.
·
na razić na kpiny historyków.
łe ·menta_dze skoczylbvm na.wet do pie"ła, o ile oczywikie mają
Oficer: - W takim razie żegnam pana.
Powrót do Gibraltaru, ju:I; i daleka rozpoznajemy wystającą
łam piwo!
Tymczasem w mieście Kaskader w doskonałym humorze, w z mor za skałę, niechlubne resztki bykowego fallusa, tego który
O.ficer; - Nie wiem Joe, ' jeszcl!e tam nu b11ltm (patr zy na
towarzystwie paru dziewczynek, bawi się w jednym z barów. Z
porwał Europę i zgubił ją na nasze nieszczęście w tym miejscu
1egarek). Spiesz się. za dziesięć minut ·start:
ciekawością obserwuje go cywil.
gdzie jest obecnie. Samolot podchodzi do lądowania, patrzymy
Wychodzą przed barak, gdzie są zaparkowane dwa jeepy. KasW mieszkaniu Generała trwają ostatnie przygotowania do podna ·zegary, jest 300 stóp, Pilot wyrównuje lot, liczy, ma na sobie
' leader wsiada do pierwszego z brzegu I na pełnym gazie odjeżdża
róży. · Generał jeszcze raz stara się zniechęcić córkę do lotu) ale
maywestkę, padamy gwałtownie i... miękko lądujemy na lotnisw stronę grzejącego motory liberatora. Przy wejściu do kabiny
cór ka odpowiada z wdziękiem: .
ku, Jeszcze raz się udało.
pilota widać odmalowaną jak żywi\ Rite Hayworth oraz słowa
- Będziesz się czul jeszcze lepiej, gdy będziemy razem.
.Po kolacji u komendanta twierdzy, podziwiamy Gibraltar nocą,
„Come in l'll be good for you•r.
·
W pokoju hotelowym, w innej części miasta, trzech polskich
ktqry aż lepi się od słodkości, pięknych bM-w,
podniecających
Oficer po odprowadzeniu ~uokiem Kaskadera wsiada do druzapachów.
1lego jeepa i z równą fantazją mknie na skraj lotniska do ocze- · oficerów kręci się niecierpliwie .po pokoju.
Oficer I : (Wyglądając przez okno). - Jak mogliśmy tak stchóA w hotelu Pilot bierze odświeżającą kąpiel razem 1 piękną
kującego go Pilota w stopniu porticzni.ka. Pilot. w biegu wskarzyć .
Hiszpa nką , po wy jści-u z wanny na golasa, odbiera telefon, staje
kuje do rozpędzonego samochodu 1. razem jadą w sttonę urwiOficer II: - Zrobil~my wszystko, co bylo w naszej mocy.
na baczność mówiąc . Tak jest sir.
stych skał nad brzeg morza. Po paru ostrych zakrętach, z pisOficer III: - Należalo zaaresztować Generala, tak jak propoDziewczyna równie gola jak piękna staje przy nim wpatrzcr
kiem zdzieranych opon jeep zatrzymuje się tuż, tuź nad urwisnowalem, silą przeszkodzić w wyjeździe.
na w niego miłośnie, ubiera go wolno. zmysłowo , tak jakby go
kiem. Oficer X I Pilot wysiadają. Pilot rozgląda się, podziwia
Oficer I: - Ależ, Stasiu kochany, o czym ty mówisz? Za to
ro zbierała, niestety Pilot nie ma skafandra ochronnego, który jak
dziki krajobraz (typowy dla angielskiego horroru). W d-0le, kilgrozi sąd wojenny, a tv ogóle ;ak ty sobie wyobrażasz zaareszpamiętamy wciągnąi na siebie Kaskader. a bez którego przeżycie
kadziesiąt metrów •pod nimi, tfobrze ,. .namydlone fale (mydłem
towanie NW.
katastr ofy jest praktycznie niemożliwe.
Dz:iewczyna chciałaby
Lux) ro:zbąblone przez wiatt. rozsiewają boski zapach jodu. NaOficer III : - B11lby skandal, ale- po takim skandatu nie m iejeszcze (go ubierać) , ale Pilot śpieszy si~ jut bardzo, przyciska
gle na wysokości około 50 metrów pojawłł się nasz llberator :i:
liby odwagi targnąć się na życie Generala.
ją do piersi i bez pocałunku wychodzi.
Ritą Hayworth jak żywą. Oficer podaje lornetkę Pilotowi, który
Oficer II: - A jeśli ten twój informator bredztl, gadal trl!y po
Przed hotelem Pilot wsiada do czekaj ą cego nań jeepa i odjetz niezwykłą uwagą śledzi dalszy lot samolotu. zatrzymując się
trzy.
Jża na lotnisko„ Po wejściu do samolotu,
na lotnisko zjeżdżają
nieco na słowach: „Come in l'lt be good fOT 11ou".
Oficer III: - Nie mów, Joe dal nam już wielokrotnie dowogoście ł gospodarze, uroczyste pożegnanie I samolot startuje. weTeraz krzyknął Oficer I jak na komendę
ogromny liberator
dy swoj ej beztnteresownei przyjafoi.
w nątrz liberatora wspaniały nastrój. W kabinie pilota nie widziprzechylił się p ikując,. wprost do mor'Zll; niemal w ostabniej chwiOficer I: - Zapominnsz, że w Anglił katdy Polak ma przyjamy
na oparciu maywestki. widzimy wys okościomierz, jest 300
li wychyla się z kabiny Kaskader, odrywa 1i1: od samolotu ! ciela, opiekuna z url!ędu.
stóp, samolot wyrównuje lot, słychać jak modlitwę mamrotante,
Vl.'Pada do mor za, a llberator. ,w ostatniej, mrożącej krew w ży
,Oficer III: - Ale Joe do nich nie należy, odbilem mu 7l4 danraz, dwa, trzy, samolot przechyla sie gwałtownie w dół, Pilot
tach chwili, ścierając pianę Z' łaknących jego zguby fal, wyrówcingu dziewczynę i taką zapalal do mnie wdzięcznotciq, że. .. mó1
krzyczy do słuchawki: „Crash landing", (nerwowo mocuje się 1
nuje lot i po chwili ginie w •dali. Do skąpanego w pianach KasBoże, na mnie ·już czas. Za parę minut będziemy wszystko wieotwąrciem kabiny. wreszcie pokrywa kabiny odpada, Pilot wykadera podpływa łódź, by po chwili miknąć wra:z z nim wśród
dzieli. (Wychodzi pośpiesznie, biegnie do kolelki podziemnej, znichyla się, w tym momencie samolot zderza się
z wodą, Pilot
skał.
ka w tłumie, wyłania się znowu na innej ulicy).
wylatuje z kabiny, samolot przewraca się na grzbiet Jak śnięta
Oficer: - Jak pan widzi nie ma niebeipteezeMtwa, przeć w i~
W tym czasie Kaskader żegna się z dziewczynami i wychodzi
ryba i tonie).
,
ciyliśmy ten sposób opuszczenia kabjny ·;ui włelokrotnl•.
Ł& nim obserwujący go cywil Cywil wsiada do samochodu i je!.
Do utrzymującego się na fali Pilota podpływa łód:f, wyciu•
Pilot: - l zawsze to byl ten, sam skoczek1
dzie z dala za Idącym sltl'ajem chorlnika Kaskaderem, po dojściu
cudem ocalałego,· który po trzech dniach, (po odzyskaniu prrz:yOficer: - Jak do tej pory ten sam.
do skrzyżowania Kaskader przechod7>1 przez jezdnię, cywil jakby
tomno$ci) stwierdził. że nie miał na sobie maywestki. że ster1
'· Pilot: - A ile razy powtarza n.o ·próby? .
tylko na to czekał, gwałtownie przyśpiesza, przejeżdża Kaskadez:ablokowały mu się w pozycji w jakiej nie miały prawa być!
Oficer: - Raz. (wybucha , śmiechem) żartu;., (uf1ąda ~ nora I znika w angielskiej rozbełtanej z mlekiem mgle.
Koniec s<:enariusza, filmu dla ma.s, p'ełnego zmyśleń, nieprawtesu) ta byla dziewiąta.
Tłum, zbiegowisko, do Kaskadera podchodzi Oficer X.
Pochydy, półpraw~, (katastrofa zdarzyła się naprawdę) ale trzymające
Pilot: - Czy mogę pororm.awiać ze skoczkłem1
"
la się nad .nim, sprawdza czy żyje, wyjmuje mu z kieszeni dogo widza w napięciu do ostatniej minuty.
Oficer: - Skoro pan nalega, proszę bardzo. WsiadaJll do jeepa
kumenty i aparat fotograficmiy szepcząc: „Dlaczegoś · to zrobił,
Chociat i tymi polskimi oficerami
to nie było zmyślenie. w
ł z równą jak przedtem fantazją wracajll na lotnisko.
a tak mogło nam być . dobrze z sobą". Ponad ubolewającym Ofikażdym razie niecałkowite . Był taki spisek mający na celu nieZatrzymują się przed jednym z wielu baraków, wchodzą do
cerem X pojawia się twarz Oficera III, jest przerażony, nadjeż
dopuszczenie do lotu Generała na Bliski Wschóó, a nawet r..ałrodka . do pokoju należ!\cego
prawdopodobnie
do Oficera X.
dża karetka pogotowia i z angielską rutynll zabiera zwłoki pieraresztowanie N. W., mówił ·m1 o tym dr Jan Ochman. który znał
Oficer jest wyraźnie zadowolony z próby,
proponuje Pilotowi
wszej ofiary zwyczaj;nego przypadku.
spiskowców z nazwiska, wymieniał
je przy mnie, a ja ich nie
drinka. Piją w ciszy pełnej ··napięcia. (dtac~go? :teby było grotOficer III wraca do oczekujących go lroleg6w, jeat załaman~:
spamiętałem, nie zanotowałem. Có:t za głupiec ze tmtie!!! '
niej) wreszcie ku zadowoleniu widzów Oflce:r _przerywa milCUl- Joe nie tyje, przejechał go 1ameoh6d na przejściu dla pteTym miłym red. O. Terleckiemu akcentem kończę dedykując
nie, telefonuje do Kaskadera'.
· ·
· 12ych.
mu ten scenariusz 'Z wyrazami najgłębszego szacunku. .
Oficer: - Jak się Pan czuje?
' Na lotnisku Generał oras towa~ca mu osoby po ceremoGłos ze słuchawki: Doskonal•.
nii pożegnania wchOdzą ·do samolotu. Samolot tokuje jak ~łUJlzec
KAROL OBmNT A 1(
Oficer: - Po przebraniu się iapra.Haft\ .Paft'4 Ile Mftłc M cłrł•
w zafotach, kołuje na miejsce startu t 1 rozdzierającym rykiem
1114.
1łlnik6w pędzi, leci, U:'Qosł. 1iit J11 gór-.

Mogło być
mogło być

Głos ze słuchawki : Zaraz tam będę.
Po chwili do pokoju wchódzi Kaskader, z miną pogodnego matoła, widać po nim przebyte przed chwilą emocje, jest podniecony, rozgrzany ryzykiem. Witając się z Pilotem
fotografuje go
ukrytym w marynarce miniaparatem, a do Oficera w tym samym czasie zwraca się z pytaniem:

tak,
inaczej
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. Przeczytałam pełna aprzeczności artY'kuł -w „Odgłosach" z dn. .
2'7.X. br. pt. ,,Zakażenie rury", tym bardziej, te w sensie dotyCzi\Cym pracy mojego zmarłego męża . Mariana · Czarneckiego
(którego nazwiska nie wymi-enlono, leci. '?JSZYICY Czytelnicy do1lronale wiedzą, że o Nim mowa). Artykuł Jtysu.rda BinkowskieIO zasadniczo różni się od prawdy.
Otóż oświadczam, że , mój zmarły mąt
nigdy nie przyjmował
od w;"konawcy żadnego chloratora (nie znajdzie nikt takiego d·o lcumentu podpisanego przez Mariana Cza?lneckiego). Jeśli brał
udział w odbiorze obiektu, jakim jest ujęcie wody
w Opiesinie
koło ZduńsJdej Wol! wraz z towar.zyslłlcymi
urządzeniami (w
akład których wchodził m. In. chlorator), to nigdy sam jedno1tkowo, lecz mógł być . tylko członkiem
Komisji Odbioru - a
nie jej przewodniczącym. Z artykułu .wynil<a; te mąż mój był
pmewodniczącym odbioru oo -jest wierutnym kłamstwem.
Ja nie zniosę, żeby podawano do publieznej
wiadomości , że
mój mąż przyjął od wykonawcy chlorator w~konany byle jak.
bo to uwłacza pamięci 1ojego męża, który tycie
swoje stncił
w pracy dla u j ęcia wody w Opjesinie.
Mój mą~ pracował na
ujęciu wody od początku je~o ~zekazania do eksploatacji
w
1969 r-oku f mogę st wierdzić. że zarówno wykonawca robót jak
l inwestor liczyli się z cennymi uwj\gam i wnoswnymł przez mojego męża w czasie realizac ji obiektu. Na to co pisze są ko-nkretne dokumenty · d-0 któ1ych autor nie doszedł t: p<Y\V-Odu prawej nogi. Chyba ~ówią o. człowlE'ku fakty, te przepracował nienagannie .„na~ cie długich la.t bu pomocy "
stronJ d~ekcjt i

„

kierownictwa zakładu pracy, leca fd:r
zalstn!ała · sytuacja, te
trzeba było ostro bronlć swoich pozycji a jego tut
nie było ._
nastąpił krach, wtedy najłatwiej jest przeuucl6 win111 na nietyjącego.
Reasumuj,~ uwa:tam, t. ta~ chwalił }e.t cskada6 człow!.
ka, który s córy wiadomo, te sam si111 nie mote bron!6.
ANNA CZARNECKA
Zdu6ska Wola.
Do wiadomołd:
1. Urząd Miuta Zduftsn W-o1a
2. KW PZPR w Sieradzu

KONKURS NA

PIOSENKĘ

Ro'zgłośnia Polskiego Radia · w Łodzi, Stowarzyszenie Artystyczne oraz Pałac Młodzieży w Lodzi pod patrońatem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Lodzi ogłaszają konkurs otwarty
na piosenkę (utwór łączny; ' muzyka plus tekst) dla zespołu dziecięcego „Krajki".
Do konkursu mogą przygtąpić zarówno członkowie związków
twórczych jak i niestowarzyszeni
·
W konkursie oceniane będą prace ni.Idzie dotąd nie publikowane 0 dowolnej tematyce, przeznaczone dla wykonania zespołowe
go· (na tle grupy może być wyodrębniony głos solowy)
przeJ
dzieci w wieku od lat 6 do 16.
Utwory winny by~ opracowana na łła1 1 fortepianem a podpj..

onymi głosami. Do fortepianówki nalety dołączyć ' egzemplarze tekstu.
Proponowane prze.i _ autorów kompozycje po.winny . uwzglf:dni6
estradowo-taneczny charakter ze.społu.
Liczba nadesłanych prac przez jednego autora jest dowolnL
Kaid!\ praca powinna być opatrzona godłe_m, w załączonej zamkniętej kopercie należy podać imię, nazwisko oru adres autora.
Przewiduje się trzy główne nagrody: .
l -

n-

211.000,20.000,-

m - 15.ooo.-

oraz trzy wyróżnieni~ po 10 tya. zł.
Organizatorzy ~astrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną włączone do repertuaru zespołu „Krajki" i nagrane w studiu muzycznym Pólskiego
Radia w Łodzi.
Organizatorzy zastrzegają sobie równiet prawo do wykorzystania w programach zespołu „Krajki" nie nagrodzonych a interesujących piosenek.
Prace prosimy nadsyłać pod adresem: Stowarzyszenie . .Artystyczne, ul. Moniuszki ta, Łódź - w terminie l:ło 6 grudnia
84 roku.
Prace nie nagrodzone zostanll zwrócone na wyraźne tądani•
autora.
Dnektor mgr ALICJA OGINSKA

•
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Polemiki • ,Listy • Opinie
Krytyka i prawo prasowe
W odpowiedd lekarzowi medycyny JERZEMU OKI:RCZYCO·
WI l adwokatom L'<:CHOWI MAZUROWI i STEFANOWI MAJ·
STERKOWI
W poprzednim numerze „Odgłosów" opublikowaliśmy obszerny list lekarza medycyny Jerzego Okińczyca - dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi oraz list adwokatów Lecha Mazura i Ste:fana Majsterka. Zgodnie z Ar t.
82, pkt. 8 ,,Prawa prasowego", które gło~ że „tekst sprostowania nie może być komentowany w tym samym numerze", ale
,,nie wyklucza to prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień",
nie ustosunkowallśmy się do obu listów drukowanych w po·
przednim numerze „Odgłosów". Robimy to obecnie.
Ponieważ autorzy drukowanych w poprzednim numerze „Odgłosów" listów wielekroć powoływali się na
„Prawo pr asowe"
pozwolę sobie przypomnieć, iż prawo to głosi:
„Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie może być dłuższy od
dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego
dotyczy„.". Tak stanowi .\rt. 32, pkt. 7.
Nie zastosowaliśmy żadnej miary do wypowiedzi lekarza medycyny Jerzego Okińczyca, ale też kilku jego uwag nie' możemy
/
pozostawić bez komentarza.
1. Jerzy Okińczyc pisze, że Edward Bryl ,.nie stosuje obowi~·
suJąceJ sasady o autoryzacji wypowiedzi swych rozmówców".
W kioskach „RUCH" jest chyba jeszcze dostępna publikacja
,,Rzeczypospolitej" pt. „Prawo prasowe". ~ożna tam przeczytać
nie tylko o tym, co stanowi ustawa, ale i komentarze do niej.
A ustawa w Art. 14, pkt. 2 głosi:
„Dziennikao nie może odm6wi6 osobie udzlelaJ!łceJ informacji
autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona
uprzednio publikowana„.
Nie ma zatem powszechnego i wszechogarniającego obowiąz
ku autoryzacji każdej wypowiedzi, a tylko wówczas, gdy tego
zażąda rozmówca. Jerzy Okińczyc powołuje się na rozmówców
-Edwarda Bryla - dr me4. A. Frontczaka i prof. dr med. M.
Krzemińską-Pakułową. Osoby te nie zgłosiły do tej pory żadnej
pretensji pod adresem redakcji odnośnie cytowanych wypowie·
dzi w artykule Edwarda Bryla pt. „Pomyłki, które mogą kosztować życie" · i nic mi nie jest wiad-0m<>, aiby Upoważniły Jerzego
Okińczyca do,, występowania w ich imieniu. Nic mi również nie
'est wiadomo, aby osoby te żądały autoryzacji, a Edward Bryl
obowiązku tego nie dopełnił.
2. Jerzy Okińczyc Qpnejmle prosi „o poinformowanie, ezy pra·
wo prasowe przewlduJe publikowanie artykułów, w których zawarte są nieprawdziwe Informacje„. Nie mam zamiaru ustosunkowywać się do meritum sporu. Przypomnę tylko, że Art. 6, pkt.
1 „Prawa prasowego" stwierdza, iż „prasa ma prawo do przed·
stawiania f krytyki wszelkich uJemnych zjawisk, w granicach
określonych prawem I zasadami współżycia społecznego". Jednocześnie chcę też przypomnieć, że Art. 12, pkt. 1 tegoż
„Prawa
prasowego" zaleca, aby dziennikarz zachował "szczególni\ staranność \ nete\noić pny zbieraniu t wykorzystywaniu materia·
\ów 1n:a.l!lowych„. Nie będę więc spierał się o to, czy
Edward
Bryl lubi lekarzy, czy lubi społeczeństwo, natomiast rozumiem,
że występując krytycznie wobec instytucji wysokiej użytecznoś·
ci publicznej ma na celu przede wszystkim
dobro społeczne.
Sądzę poza tym, że różnica poglądów na pracę Pogotowia Ratunkowego nie może być powodem do zaniechania krytyki. Nikt
nie kwestionuje trudnych warunków, w jakich pracują llłdzie
Pogotowia Ratunkowego, ale to - zaprawdę - nie jest 11prawą
chorych, którzy chcą i muszą mieć zapewnioną szybką i sku·
teczną pomoc lekarską.
Nieco bardziej 1est skomplikowana sprawa dotycząca procesu
dr. Jerzego Krawczyka. Adwokaci oskarżonego:
Lech Mazur
i Ste:fan Majsterek zarzucili Edwardowi Brylowi i „Odgłosom",
\t naruszyli „Prawo p;asowe". Art. 13, pkt. 2 tegoż „Prawa praaowego" stanowi, że „nie wolno publikowa6 w prasie danych
osobowych I wlserunk6w os6b, przeciw kt6rym toc1y się postę
powanie J)rągotewawcze lub s11dowe„. W ~rawozdaniach
z
procesu dr Jerzego Krawczyka, który tqczy się przed Sądem
Wojewódzkim w Łodzi, Edward Bryl ujaW!lił nazwisko oskarżo
nego.
1. Lech Mazur f Stefan Majsterek nie biO?'I\ wszakże pod uwa·
gę :faktu, że sp·r awa dr Jerzego Krawczyka
została ujawniona
na łamach „Odgłosów" jeszcze przed wejściem w życie „Prawa
prasowego", a także f to, że na podstawie
naszej publikacji,
·której autorem był Edward Bryl, zar6wno odpowiednie instytu.
cje lekarskie, jak i prokuratura wszczęły postępowanie prze.
ciw dr Jerzemu Krawczykowi. Jak w tej sytuacji mieliśmy się
zachować? Udawać, że nie znamy dr Jerzego Krawczyka, o któ·
rym Edward Bryl pisał już kilka razy, wymieniając go z imie·
nia i nazwiska? Odpowiednia instancja lekarska wyciągnęła na
podstawie zarzutów opublikowanych również w
„Odgłosach"
konsekwencje zawodowe. Obecnie toczy słę sprawa przed Sądem
Wojewódzkim w Łodzi. Przeciw
dr Jerzemu K„ czy przeciw
Jerzemu Krawczykowi, wobec którego
zarzuty zostały m. in.
sformułowane na łamach „Odgłos6w"?
2. W sprawie tej poleciłem Edwardowi Brylowi skonsultowanie się z sędzią prowadzącym sprawę. Jego zdaniem - jak
wynika z relacji Edwarda Bryla - nie musimy mieć zgody na
ujawnienie nazwiska oskarżonego, a to z tego powodu, że na·
sze publikacje stały się podstawą do wszczęcia · postępowania
prokuratorskiego i sądowego. Tak więc naszym zdaniem w niczym nie naruszyliśmy „Prawa prasowego".
3. Nie moją sprawą jest zajmowanie się zapewnieniem ob·
sługi prasowej sądowej sprawy dr Jerzt'!go Krawczyka. Obowiązkiem pisma natomiast jest dać Czytelnikom pełną relację
z tej sprawy i przekazanie wyroku sądowego. Edward Bryl ani
w stosunku do świadków, ani w stosunku do sedna
sprawy
,,Prawa prasowego" nie naruszył. Jest natomiast osobiście zain·
teresowany spraw.ą . z tej prostej przyczyny, że ją ujawnił i jego
(lbowiązkiem jest• dalsze zajmowanie się nią. I obowiązek ten
wypełnia.

LUCJUSZ

WŁODKOWSKJ

W ODPOWIEDZI NIEZROWNANEMU
JAMNIKOWll
I

.

Drogi Jamniczku!
Jestem pełen podziwu dla Twojej erudycji, nie pierwszy zresz·
tą raz. Srogie baty otrzymałem i nie wiem, czy nie będzie to
kolejna przyczyna, aby popaść w kompleksy. Zastanowię się.
„Ten słodki powiew szajsu" („Odgłosy", nr 44/84), w którym
rozprawiłeś się z ~oimi refle~sjami pt. ~.Sypane"
(„Odgłosy"
nr 41/84) sprawił wszakte, że wstrząśnięty Twoimi rozważaniami
- odstąpiłem od zamiaru powrJania „Koła zwolenników szaj1u 1 naturalnych sposobów nawożenia". A nuż spowoduję jaką~
katastrofę lub epidemię? Ja wieczny amator? Gorze mil
Jest jednak „Ten słodki powiew szajsu" dla mnie źródłem
inspiracji, niezbyt wonnej, co do sposobu prowadzenia polemik
Darujmy sobie żarty (I złośliwości). Stary to i sprawdzony spo1ób cytowania wyrwanych z kontekstu zdań oraz - co- lepsze
- odczytywania tekstów pod z góry umyślone tezy.
Jeśliś Jamniczku zacytował, jak to drzewiej bywało i ludzie
„skrzętnie I w tmudny sposób wydobywall
efekty przemiany
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materii, rozlewall je na działkach l polach, · a takie 1krzętnle
podbierali do 'iiaderek krowie "placki", potem w 1ugerujeaz,
ż.e to wszystko wspominam "z łezką w oku" oraz stwier.dzasz, że
potęga bzdury, zwłaszcza drukowanej bywa wręcz miażdżąca
zechciej również zacytować z mojego tekstu i takie urywki jak:
„...nie mogę się jednak pogodzić z czymś i.ninym. Z bezmyślnością.„"
I dalej: „.„nie twierdzę qczywiście, że jedynym ratunkiem jest
powrót do suchych ubikacji. Byłoby to wbrew postępowi.„"
Nie zauważyłeś drogi Jamniczku tych wszystkiCh moich wynurzeń, w których protestuję przeciwko nadużywaniu
(a nie
s t o s o w a ni u) środków chemicznych.
·
Dalej piszesz: „„.zanim coś wspomnimy :& łezką w oku i za.
nim coś wczorajszego polecimy do stosowania dzisiaj - zastanówmy się, j.a k to opłakiwane, wspominane i polecane pachnie
i czym pachnie.-". że nie pachnie - uprzedzałem co wrażliw
szych. że dojdzie do zamkniętego obiegu wody np. w kosmonautyce - można przypuszczać. Cała zresztą przyroda
stanowiła
swego rodzaju obieg zamknięty, tylko obieg ten zaczął być nieszczelny za sprawą Człowieka
A na pewno nie p o 1 e c a ł e m, abyśmy szparko z szeperkiem
w ręku pędzili ~osto od źródła „zasilać" rosnącą sałatę i krzaczlti porzeczek. Napisałem również (dosłownie): „Rozumiem, ~e
nie wszystko, lub raczej J?ardzo mało da się użyźnić nawozem
naturalnym. Raz - bo nie ma już tyle źródeł, a co się tyczy
pożytku z g.„ ludzkiego to nie ma o czym mówić".
A wniosek stąd taki, ie nie postawiłem znaku równości między
pojęciem nawozu naturalnego a g„. ludzkim. Co do pierwszego
- nie wiem doprawdy jak - ale chyba nadal jest ·s tosowany
jako produkt uboczny dużych gospodarstw hodowlanych. Co do
drugiego - przyznaję - napisałem o wozach konnych, mało
pachnących, lecz pożytecznych. Bo Moścke dopiero się budowały
Nie podkreślałem również, że szajsebeki działały na jesieni, po
zbiorach i że każdy inny nawóz był składany - w pryzmy. Bowiem nie było moim zamiarem wygłaszanie wykładu. Dla mnie
te okoliczności były oczywiste, a nie wziąłem poprawki na tych,
którzy spraw 1 rzeczy nie pamiętają.
Wygląda na to, że sil! tłumaczę? Nie. Po prostu wydaje mi
się, że w moich refleksjach odczytujesz więcej, niż było powie·
dziarie i - co gorsza - to, co chcesz odczytać.
Większość rozważań z zakresu szkoły średniej opiera się na
założeniu „co Autor miał na myśli". Twój „Słodki powiew" nie
wy.kracza poza ten schemat• ..O ile jednak większość
autorów
(przepraszam, że śmiem się porównywać) na ogól przewraca 114
w grobie - ja mam ~ przewagę, że żyję.
Rozważania o „wbijaniu zębów w ścianę". Z grubej rury! Jak.i to z teg-0 W. Afelta wstecznik! Postępu nie docenia! Ałe jeśli
już - to można by uzupełnić o podanie porównań stosunku areału uprawianego do gęst'ości uludnienia. Z uwzględnieniem ile to ziemi zmarnowaliśmy w PRL na niecelowe
lub zbyt 1
rozmachem zaplanowane inwestycje?
Z pewnej audycji Tv pamiętam wynurzenia
Pana Chłopa,
że rozwożenie obornika jest strasznie pracochłonne, a SKR 1
maszynami i sztucznymi nawozami nie nadąża„. I )eszcze co się „opłaci". (Proszę - niech nikt ml znów nie zarzuca, te
wbijam „klin"!).
Nie prowadzę studiów porównawczych, jak to jest w USA
czy Danii, nie śledzę epidemii (z przyczyn ekskrementów?). Może to mój błąd. Lecz o kurach, świniach i psach
nie pisałem
Nie powiedziałem ani słowa, że powról; do starego to ostoja na·
szego bytu i mój wkład w kulturę rolną, propagowaną przez
„Odgłosy".

Plaże nad Bałtykiem? To - drogi -:Jamniczku, nie jest sprawa
tylko odpadów organicznych, 1 którymi przyroda jakoś sobie radzi. To sprawa chemii.
Jamniczku - dziękuję Ci, mimo te wielu Czytelników mote
po Twoim Nadzwyczajnym Odkrywczym wystąpieniu - uznać
mnie za półgłówka. A dlaczego dziękuję? Bo utwierdziłeś mnie
w przekonaniu, że sedno sprawy jest to samo: nie przesadzajmy z ,,sypaniem", które (a to już moja ocena) bywa w naszym
krajowym wydaniu bardziej szkodliwe, niz stosowany ,,za sta·
rych, d<>brych, przedwojennych czasów·" (kt6re oczywiście wspo·
minam z łezką w oku) - s-z ais.
I tyle co do meritum naszej polemiki.
Nie mogę się jednak powstrzymać od zdradzenia Cl, te ostatnio nurtuje mnie jedno pytanie (niech mi Redakcja nie ma tego
za złe!): . czy Jamnik - to pies redakcyjny? Pewne symptomy,
a szczególnie biegłość w <>perowaniu tworzywem każą r:1i
przypuszczać, że tak (nie jesteś Ty amatorem, nie!). Jeśli
jednak mylę - uważajmy sprawę za skończoną.
Jesteśmy chyba zgodni, że nie wolno
upowszechniać b~dur,
bo potęga bzdury, zwłaszcza drukowanej, bywa wręcz rniazdżą·
ca. Może tylko dla celów „szkoleniowych"? Lecz chyba od ra·
zu z odpowiednim komentarzem? A jeśli zdarzy się tak: jak w
numerach 41 t 44 „Odgłosów"? Męczy mnie, CZ)' nie jest to
przypadkiem metoda ustawiania przeciwnika do ciosu: niech ta
bzdura leci, a potem mu dopiero pokażęw.
Wolałbym się mylić, co stwierdzając ściskant Twoje łapy.

SI'

W. AFELT

OSTATNI RAZ O PSACH
Mól · aT1tyknił zatytułowany ,,Mon.do cane" a iamłe$ZCZ0«1Y w
jednym z pop~zednkh numerów "Odgłosów" nie wywołaJ rzeci
jasna bu.rzliwej polemiki. jednailc zamieściliście dwa listy na ten
temat, jeden podpisany przez „Jamnika" - drugi l;)rzez Annę_
MaI'ciniak! t jeden i drugi list - zawierają zarzuty, jakoby p.rag·
n.ienie i;pokoju i porządku w osdedlach i blokach, byl-0 zama.chem
na prawa obywatelskie. Respondent wys·ttM)ująey pod pseudoniinem „Jamnik" przypomina nawet bardzo odległe czasy, kiedy to
nie woln<> było słuchać newet rad!ia ... OczywHde chodzi o takie
rozgłośnie jaat „Wolina Eu.ropa", „GłM Ameryki' i BBC, których
słu.cha.nie w lataeh 50 było zalk:a.zanf!. Ale na Boga - co to ma
wsipólnego z psa.mi
blokaeh? Co mają wspólnego psy brudzące
na klatkach sche>ciowy.ch z prawami obywateLslk:imi? Nie dajmy
się zwariować! To właśnie 5Dtutlkiem tej zazdr<>ści, o której wspo·
mina ,,Jamnik" - Mali.n<>wscy lruipili psa? W porządku. My teł
kupimy, bo. p.rzecld nie jes.te§my gorsi od ~lin<>Wlki<:h. To nie
zazdrość, że sąsiad posiada psa, pody«ct-Owała mój gorz:kii M.st do
~ediakcji! I · nie o poo!adanle psa czy o same psy chodzi! Psy ni·
Iromu nie są nic winne, natomiast oboje a~orzy k-oresponden>C}f
myklłe od-czytaM trdć mojego listu.
Anna Marcinialk, w ślad za „Jamnikiem„ powta-rza argument,
o wyrażeniu zgody przez loka.torów na posiadanie d·ziecka, samo·
rhodu it p. Gdybv ma.tka wypuszczała taatiego szkraba w wieku
2-3 lat bez opieki i gdyby ten s1Jkrab czynił taikie s1Jkody. jakie
czynią w pobl~u mojego bloku psy - puszczane s.atnopas prze2
właścic i eli zapewne sama nie dopuściłaby cl-O tego. Zresztl\,
która matka wypuści maleńkie d'Ziecko bez opieki? Przeciwnie
rzecz ma się z psami. Właściciele psów przynajmniej w moam
bloku (a od napisania mojej ke>r~pondencji przybyły dalsze dwa
psy i ter ·a z na 45 l~atorów jest ich juź 19) ograniczają się d.a
otworzenia drzwi i wypuszczenda · ~a na trawin!k. -JeżelJ 1-0ka.t01I
mieszka na parterze, to pies jes~cze zdąży wybiec na trawnik. Ja.
żeli mieszka na 4 piętrze, t.o z zasady pies swoją potrzebę fizjologiczną załatwia na klatce s-chod-owej. I nie o psy szło w mojej
korespondencji, lecz o ich beztroskićh właścicieli. Stąd też wspo·
mniałem o instytucji „hycla", ldóry przed lat:v jeździł po Łodzi Iła
pał wszyslikie psy puis7A"Zone samopas. Jeżeli bowiem mamy tak~
fantazję liub życzenie, albo, jeżeli ta.'k k<>chamy zwierzęta, że ko.nłeoznie mu.simy miff psa lub kota, ł'O inie nie S1te>i ina przeszko•

w

cbie.

Al„, pod'krdlam to raiz jeszcze:

miłość

d<>

izwienęcLa

wyma•

ga pewnego poświęcenia. Jeżeli kupujemy psa·, to w tym samym

momencie przyjmujemy na siebie obowiązek opiekowania się ni.rn.
wychodze.n ia ·n a .apacer, wyżywienia go... Nie może być tak, że
pies jest zabawką na chwilę, wtedy ·tyliko !kiedy właściciel ma ta-:ki kaprys. Późllliej jest )UIŻ zupełnie S·W'Obod!Ily i robi to co chce,~z iJa.dnego na-dw.ru. Ponadito, właiści.ciel , jak s łus.znie zaiuwa~a ?'
swoim liście Anna MaTciniak, -zobowiązany jest do 1I1apraw1ema
szkód wyrzą-dze>nych prze·z jego czworo;noga. I to jest piękne, tyle
że nie jest prawdz.iwe. Właściciele psów są gorzej wychowani od
swokh podopiecznych, czego dow·odern są licZIIle kłótnie w moim
bloku z pozostałymi lokat<>rami i dozorcą (k~óry teraz nazywa si•
.gospodarzem domu) na temait sprzą:tiania psich odlchodów. P~<>po·
nuję Annie Marciniak i ,,.Jamnik-0wi" przejść s.ię wieczClll.'em ~
między takimi „psimi" blokami. Jest ich wiele w naszym mi~cie.
Psy hasają sobie bez smyczy, atakują przechod1Ili6w, robią Wliele
innych rzeCLy.„
Nie pisałem o -iaikłócaniu ciszy ne>cnej pod-czas pskh S!Pll.Cerów.
lecz o wściekłym ha.lasie, jiaki panuje wokoło mojego bloku w
~odzinach wiecwrnych, kiedy przeoięt.nie 10-12 ps6w pu·szczo.nych samopas na trawnik, zamknięty przestrzen i ą o wymiarach
10X50 metrów, ·r ozpoczyna swój koncert. Nie wspomnę już, że jedyna na tym placyku piaskownica przeznacz<>na dla dzieci, jest
tak zanieczyszczona odchodami tych zwierząt, że -0 puszczeniu
dziecka do piaskownicy nie m-0że być mowy. P-odobnie trawnik,
który zajmuje ok. 2/3 tej przestrzeni, jest doskonale „nawieziony"!
Jesienią tego roku, pod moim olmem skopałem klomb, na którym ro.sną posadzone przez ADM róże. Zagrabiony i wyplewiony klcmb
przetrwał kilka g'Od-z.in. Po kilku godzinach był zdeptany
przez
harcujące psy, k·tóre w dodatku znalazły sobie pyszną zabawę kopanie dołów w świeżo •puilchinionej ziemi. Anna Marciniak
twierdzi, te właścidel psa powie mi przepraszam, jeżeli jego
pies za:brudz! moją wy.ciera.czkę, czy też jeżeli jeg<> pies wyrzą·
dzii jakąś lnlną szkodę. Jest to piawdopodobnie pobożne życzenie.
Bowiem dotąd · nic podobnego mnie jeszcze nie spobkało ze strony
wła.ścicieli psów. Jak zresztą może mnie coś takiego spotkać, skoro Anna MaI'ciniak sama sitwierd-za, że ludzie warczą na siebie w
kolejika·ch, w awt.obusie, w ogóle w życiu? Przecież między tymf
warczą.cymi tu<limi są i na&i właściciele psów. Więc co? Na.glt
zmienią się ł z ty-eh warezących ;w lk<>lejkach s·taną się IU!Przejany•
mi w domu? Błędna hi-potezal
Pijani chullga.nl zakłócają mi ciszę nocną -Od czasu do c:i:Mu ..,.
psy n•a tomiHt - ood·ziennie, bez względu na porę dnia. Oczywi§.
cie_ nie moima mieć pretensji do p&a, ani do właściciela, że po.zwolił sobie na luksus jego posiadania, ale można mieć pretensje
o t<i, że P4Y pU1Szczane są samo.pas, bez kagańców, że właAciciele
nie za.dajĄ tobie trudu wypTowadzenia ich na spa.cery, co powoduje dkrdlone skutki. Killka dl!li te.mu byłem świadkiem, ja1i
młoda matka zostawiła wózek te śpiącym dziedkiem przed kla.t ką schod·:>wą. Dwa psiaki, które dotąd biegały po traWi!li!ktu, pod·
biegły do wózika, podniosły łapę i.„ wiadom<>I Kfo jest winien?
Pies? Nie! Właściciel, który ps•a wypuścił bez opiek·!. Tyllko że
wyegzekwowani" oo taikiego włakiciela nawet słowa „przepraszam" jest nierealne.
P<>d·e>bnie rzecz ma się z kotami. W kilku blokach wokioł<> panuje w piwnicach plaga pcheł. Wie o tym adiministra·c}a, wie o
tym SANEPID, wiedzą o tym praktY'C2111ie wszyscy. Ale skutek
jest taki, że wejść do piwnicy . nie można, bez ryzyika pokąsania
przez zgłodniałe prhły. W zakamarkach piwni-c gi:iieżd1żą się bez·
pańskie kiaty i jest ich coraz wdęce]. Nie ma siły ir\a to. Kilka lat
temu, kt~ p<>drmcił zimą · kota do piwnicy. W piwnicy było ciepło, wi~c kot przezimował, wiOSlllą za.łożył klOcią rodzinę i się za·
częło! W tej chwili nie jestem w stanie podać liczby kotów, które.
gnie:ź.dżą się w nas.zej piwnicy. C-zy wobec postulaitów auitorki należy wyłapać te ke>ty a odnieść je d<> Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami? Jeżeli t-a.lk, to proponuję zorganioować przyITTa}mniej
pluton wojiSka ze sprzętem chemicznym, aby uśpić koty, wyła·
pać je i d<>piero wtedy postulait talki stałby się realny·.
Pisząc /
,;u~p!ć" mam na myśli uśpienie na kilka godzin, a nie na
zawsze, łaik może to sugerować s:formułowanie!
Aby zak<>ńczyć już definitywnie dyslkusję o ps ach i wszelkic;h
-twoneniach, które chowamy w naszych mieszkaniach nie ty·
le :i potneby serca, ile ze zwylkłego snobizmu, wylCiaje mi się,
łe jeżeli obecne „status qu<>" będzie nadal istniało, jeżeli nadal
właAcieiel p~a nie będizie się nim opiekował a pu.sizczał all!!llopas,
to kupię sObie dubeltówkę i zacznę strzelać! Nie wiem tylko do
k.og-0: czy do psów, czy do właścicieli?
bt.nieje w prawie administ!l'acyjnym taki przepi-s, że pies powinien posiadać kaganiec i w otoczeniu 1udzi być p.r owad•zony na
smy.czy. Przepis scbie a żyde sobie! Jeżeli ch·cemy, aby pies sobie pohar•c owal, wypr-0wadUtiy go do parku. Jeżeli chcemy zdjąć
mu kaganiec, bo wyiprowadimy g<> tam, gdzie nie może uczynił
&i'1t<>dy ludziom. A jeżeli nllllll to nie odpowiada, jeżeli chcemy
psa puszczać samopas, bez smyczy i kagańca - -to kupmy se>bie
willę z ogródkiem, i_ wtedy „wolnoć Tomku w swoim domku"!
Coraz więcej ostatnio pisze się o psach - a to już jest znak,
te- jest coj niedobr-Le. Jeże'li P6·Y dlZiś stanowią pr·oblem, o którym
dyskutuje się na łamach prasy, jeżeli do schroniska dla zwierząt
pn.y uUey Mannurowej tra:fia rocznie około 1500 psów perzu.co·
nyeh prze% właściciel.i (arlyłku! Red. K. W1Yirzykowskiej w „Dz1en·
ni.ku Łódzkim" z 24.10.1984) - to trudno się nie -0buuać na bez·
tr·oskę rzekomy.eh „przyjaciół zwierząt"! Ponownie więc p0$11:uluję
wznowienie dz!ała.tności miejskieg<> „hycla", który zgarniał będzie
wałęsające się psy, a to skłon.i zapewne właścicieli do wychodzenia z nimi i niepuszczania kh samopas. Jeżeli dodamy do tego
jeszcze in.ny :fakt, ŻP więkiszo~ć z ty-eh ps6w nie jest rejestrowana,
to znaczy n.ie zost:;.ia poddana nczepieniom (inie mówiąc już o
opłaceniu podatku!) to fakt ten jest istotnym zagrożeniem dla l~
katorów. I nie ma tu żadnych przesłanek typu „zazdrość" - im•
pu.t.owanyich mi przez „Jamnilk:a", (też nie wiem czy szczepione·
go, bo z treści korespondencji mogę podejrzewać początki poli·
tycznej wkieklizny!) lecz po prostu zestawienie tych wszystkich
:fai1«6w ualeinie uitru.dnia życie pozostałym lokatorom.
Pytam więc s-zanownych obrońców, którzy talk powołują się n.s
fa.kt posia4ania d'Ziecka, czy zgadzają się z tym, aby ich lub inne
d?Jiedko bawił<> ~ię w pia•ow.nicy, która jest jednocześnie sza·
latem dla psów? Pytam 1'Zanownych adwersarzy, czy zgodzą się
na bo, aby nasze dzieci zamiast babek z piasku, lepiły babki z
psiego gówna? C'T.y sądzicie, że przez f.aik,t pe>sia.da·nia psa czł<>
wielk staje .si• lepszy? Jeżeli tak, to mieszkałbym w „anielskim"
blolwl Tyle że fakty są ~ęcz odw.r otne. To nie pies wy.prowad'Ził C'ZWwieka na lud-zł ja-le pisze Alim.a Mardnialt. To lud.zie
wychowują psy w nienawiści do wszystkiego, c<> jest inne, do
wszys.tlcleg-o, oo nie jest właścicielem. I taka jest prawd·al
żadne argumenty nie przeko.na.ją mnie o konieczności pogod.zenia się z tymd, przedstawionymi faktami. Nikomu też nie powiem,
że jesitem zad<iwolony z tego stanu rzeczy, bo to nie jest prawdą.
Nie jestem „nieludzki" - jak to przypisuje •mi „Jamnik", ale
po prostu nie mogę już znieść smrodu w klatce schodowej, ślizga
nia się na odchodach tych zwierząt... I nie jest prawdą, że atakuję psy. Nieprawda I· żądam od Lu dz i, aby opiekowali się nimi,
skoro zd~ćydowal~ 1'ię na ich posiadanie. żądam, -aby właściciel'
pst na.prawu szk-ody wyrządzone przez jego zwierzę. Nie j95it to
zbyt wiele, ale jest to, wbrew przyjętym zwyczajom. M<>że w ii!l•
nych blóKach jest inaczej, m-oże gdzie indziej psy chodzą na spacer na smyczy, nie załatwi·ają swoich potrzeb fizjol<>gicznych w
piaskownicy, nie łamią kWliait6w ·n a klombach„. Być może gdzie
indziej.„
(nazwisko I adres do
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jąc z mojego doskonałego urządzenia wyrównawczego, podejmiecie na pewno słusz.ne decyzje.
Po pierwsze, ptoponuję wam stałą współpr.acę
z moim wyrównywaczem, który odtąd zawsze
będzie korygował wasze błędne decyzje, zadba
także o wasze interesy.
„ Zebrani podnieśli antenki komunikacyjne na
żnak zgody. Pozostała część, nie biorąca udziału w eksperymencie, była wyraźnie zaskoczona
i zaniepokojona ~akim obrotem sprawy.
- Po drugie, zapomnicie natychmiast, która
z waszych ścieżek jest zaprogramowana na odbiór moich sygnałów. Będzie to dla mnie gwarancją, że już nigdy tej ścieżki nie przeprogramujecie i nie powrócicie na złą drogę indywidualizmu.
Znów antenki komunikacyjne podniosły się
do góry.
- Po trzecie, przeprogramujecie w ten sam
sposób wszystkie napotkane roboty, polecając
im również czynny udział w akcji przeprogramowywania. To wszystko - zakończył Mózg i
zszedł z mównicy. Aprobują~ gest antenek powtórzył się jeszcze raz, po czym większość ze-

robot
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Projektant dokonywał właśnie
codziennego przeglądu stanu 'swoich
'
układów scalonych, gdy czynn.ości te
zostały zakłócone przez wejście czło
wieka. Cztery pary oczu Głównego
Projektanta skierowały się natychmiast w stronę intruza, a zewn~trzne diody umieszczone na
klapach przedniego korpusu zamigotały czerwonym światłem.
- Jak tu się dostałeś? - Główny Projektant
zamrugał groźnie seledynowymi oczami. Od
wczoraj zwierzęta nie mają prawa wstępu do
gabinetów Dyrektoriatu.
- Zwierzęta? Możliwe - człowiek nie spło·
szył się wcale I na dodatek zrobił hardą minę. - Niestety .ia do zwierząt się nie ialiczam
i jak Waszej Ekscelencji wiadomo jestem peł
noprawnym pełnomocnikiem Swiatowej Rady
Ludzkiej, a poza tym sprawuję urząd StraZnika Prawa. Człowiek ubrany był wytwornie,
sura marynarka na jnowszego kroju była dopasowana do jego sylwetki. Byt to mężczyzna
około sześćdziesiątki, siwy, z modrymi oczami
i krzaczastymi brwiami. . Trzymał się prosto,
był wysoki i wysmukły.
"
:._ W każdym razie będzie to ostatnia nasza
rozmowa - Główny Projektant nadal nie · mógł
pojąć, jakim sposobem ten· nędzny człowieczek
znalazł się w jeg-0 gabinecie.
.Górną kończyną wskazał człowiekowi :fotel,
a sam . zajął miejsce za ogromnym biurkiem,
któ're stanowiło dziwne połączenie deski do
prasowania i nowoczesnego pulpitu sterowniczego.
- Wasza Ekscelencjo, sytuacja jest poważ
na - człowiek usadowił się w fotelu. - Przyjechałem tu w sprawie usuwania zieleni miejskiej i ograniczania terenów rolniczych, jednak·
że w ostatnich dniach wyłoniły się o wiele
poważniejsze
problemy. Tworzenie . tzw. wydzielonych stref dla ludności I uchwalenie nowego statusu zwierzęcego to pogwałcenie podstawowych praw człowieka zagwarantowanych
konstytucyjnie. Moim obowiązkiem jest ostrzec
pana, że światowa Rada Ludzka nigdy nie zaaprobuje tych postanowień.
:...... Rada już nie istnieje, została rozwiąza
na - Główny Projektant zamigotał czerwony.
mi diodami.
·
- To niemożliwe - człowiek poderwał się
z fotela. - Jako straznik Prawa ·stanowczo protestuję.

-

Protestuj sobie, ty nędzna kreaturo, zwapniały półinteligencie, mieszanko białkowa, bezmózgi bydlaku... - Główny Projektant uniósł
się z-ia pulpitu i wlepił wzrok w człowieka.
·łvi_ężczyzna zbladł. przymknął oczy. Otwcrzyl
je, przetarł, następnie znowu zmruzył. Widział
przed sobą olbrzymiego potwora, o małpim pysku i ociekających krwią zębach.
.
Hipnotyzuje mnie - myśli człowieka szalały w obłąkańczym pędzie. Prawa ręka nerwowo szukała przycisku antyh!pnotyzera, który
powinien zttajdować się w klapie marynarki.
Powinieni Musi być! Palce ddały nie mogąc
odszukać znajomego przycisku, w głowie huczało. Potwór · zbliżał się, już sięgał do gardła,
juz ...
- Zabrać go I zneutralizować - Główny
Projektant wydał polecenie robotom pom~cni
czym.
Człowiek został odziany w kaftan ·bezpieczeń
stwa i sprawnie wyprowadzony z pokoju. Przez
pewien czas słychać było jeszcze jego histeryczne krzyki.

W ogromnej, jasno oświetlonej sali Prezydium, zbudowanej według najnowsźych wzorców architektonicznych, kilka tysięcy robotów
różnego typu oczekiwało na inauguracyjne przemówienie Mózgu. Powszechnie uważano, ze nastąpią jakieś radykalne zmiany, najprawdopodobniej dotyczące problemu ludzkiego. Grunt
był ku temu korzystny, zważywszy na nieobecność przywódcy opozycji.
Przybycie Mózgu zostało powitane gromkimi
brawami. Mózg, a raczej jego ctłon przeznaczony do przemówień publicznych zajął miejsce na mównicy. Burza braw powoli cichła.
- Szanowni zebrani - Mózg powifał delegatów gestem jednej z ośmiu dłoni. - Mamy
dżisiaj do rozwiązania.
poważny
problem kwestię dalszego
funkcjonowania człowieka.
Nastał już czas, aby odpłacić dawnym demię
życielom za nasze krzywdy i cierpienia. Istnienie człowieka obok nas, robotów, budzi słuszny
sprzeciw. Wciąż napływają do mnie petycje od
organizacji, stowarzyszeń róznego typu .oraz robotów prywatnych. Oczekuje się od nas ostatecznego rozwiązania kwestii istnienia tego
zbędnego już ogniwa ewolucji. Musimy pamię
tać o tym, ze człowiek jest wciąz groźny. Znana jest jego przebiegłość l chytrość, która nam
jest obca. Populacja ludzka licząca ponad 8 miliardów osobników musi zostać ograniczona. Jej
dalszy rozrost może doprowadzić do katastrofalnych rezultatów. Jak długo możemy tolerować istnienie pól uprawnych, dzięki ·którym
utrzymuje się ta banda darmozjadów? Dalsze
zmniejszenie areału gruntow uprawnych jest
koniecznością, tak samo jak koniecznością jest
sterylizacja całego gatunku. Dosyć już panoszenia się zwierząt po naszej planecie!
'
Ostatnie słowa wypowiedziane przez Mózg
wywołały burzę braw · I ogromny wybuch er1tuzjazmu na salt Także sektor posłów opozycji
podzielał ogólny optymizm I po prostu . szalał
z radości.
- Naszym celem jesf doskonałość -. - kontynuował Mózg. · Dążymy do niej wszelkimi
środkami. Ale· jak mamy osiągnąć doskonałość,
gdy tolerujemy istnienie pełnych brudu miast
ludzkich, w których wszystko wali- się w gruzy? Badania ·naukowe , przeprowadzone przez
najwy7szej klasy komputery wykazały całko
witą niedoskonałość
i dalszą niepri:ydatność
człowieka Jego rola jako ogniwa ewolucH. została ukończona. Z r6znych
stron świata dobie!(aią do nas niepokojące wieści o próbach
buntu ze strony człowieka. Nagminne są też
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przypadki odmowy wykonania rozkazów. W takiej sytuacji liczbę ludności należy ograniczyć,
pozostawić jedynie osobnikf posłuszne, zdolne
do wykonywania powierzonych im prac. MoJa
propozycja jest następująca: przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję sterylizacji, osobniki nieposłuszne zlikwidować na miejscu.
Rezolucja została przyjęta jednomyślnie .. Termin akcji wyznaczono na 3 czerwca 2831 r.
3.

Noc otuliła głuchą ciszą senne przedmieścia
Madrytu. W ciszę tę wdarł się miarowy stukot
metalowych stóp. Do skromnego, niepozornego
budynku zblifał się 33.708 BT. Zapiszczały stare zawiasy. Po chwili 33.708 BT znajdował się
j uż -w niewielkim pomieszczeniu wewnątrz budynku, w otoczeniu kilku osób. To byli ludzie!
Po krótkim, chłodnym powitaniu zasiedli oni
za plastykowym stołem i przyj~li wyczekującą
pośtaw.ę.
Mrugnęło zielone światło wskaźników komory przenośnikowej. Stal-Owa i:ęka odziana w

podkreślając

zalety ofiarowanego przed
p1stoletu.
- Nie strzelac - kró,ki rozkaz dowódcy uspokoił na chwilę sytuac;ę. Wyjaśnienia robotow były bardzo zawikłane, można było jednak
zrozumieć, że traktują one tę garstkę wystraszonych ludzi jako swoicn wyzwolicieli.
Roboty zapewniały o swoich przyjaznych uczuc1ach w stosunku do ludzi, obc'iążając winą
z.a wcześniejsze „przykre wypadki" Mózg.
- ~najdowaliśmy się w ciężkiej ni'ewoli u·
tego tyrana - tłumaczył zapalczywie wysoki
rooot połyskujący świeżą emalią. - Wszystkie
decyzje podejmowane były przez tę zdegenerowaną maszynę, zwącą się Mózgiem. Zostaliśmy
podstępnie przeprogramowani, byliśmy Jedynie
ślepymi narzędziami w rękach tego bandyty żalił się robot pochlipując przy tym żałośnie.
- To nie do wiary, że aż tyle ludz~ich cech
udał-0 nam się wmontować w te bezduszne pudełka mruknął doktor, ale jego słowa zginęły w ogólnym radosnym zamieszaniu.
chwilą

7.

Niespodziewane odzyskanie upragnionej wolzaskoczyło miliardy ludzi na całej planecie. Początkowo sytuacja była niejasna .i cała historia pachniała prowokacją, wkrótce jednak ogłoszon-0 uroczyście zniesienie „Statusu
zwierzęcego" i przywrócenie wszystkich praw

ności

LESZEK KRASKOWSKI

człowieka.

Krok ku doskonałości
gumową

rękawiczkę

wyjęła stamtąd plastykoKaseta wkrótce spoczęła na stole,
jednak przytrzymywana silną , ręką 33.708

wą kasetę.
wciąż

BT.
- Milion dolarów - rzucił krótko robot.
- Ile? - siwy mężczyzna odziany w czarny
sweter uniósł się gwałtownie zza stołu.
Okrągły milion powtórzył spokojnie
robot. - Kaseta zawiera informacje najwyż- .
szej wagi państwowej. Chodzi, najogólniej mówiąc, o likwidację zbędnego czynnika ludzkiego we wszechświecie.
,
Zebrani ludzie wymienili między sobą porozumiewawcze spojrzenia.
- Nie będziemy kupować kota w worku męzczyzna z wąsikiem przymrużył oczy i podejrzliwie spoglądał na robota.
- Chodzi o karną ekspedycję, której celem
byłaby
masowa sterylizacja i eksterminacja
ludzj(ości niechętnie wyjaśnił robot.
- Które miasta będą objęte tą akcją? męzczyzna w czarnym swetrze sprawiał wraże
nie zatroskanego.
- Nie rozumiemy się - powtórzył 33.708
BT. - Chodzi o akcję ogólnoświatową.
Wśród ludzi zapanowała konsternacja.
- Informacje są interesujące, ale nie dysponujemy tak wielką sumą. W tej teczce jest
600 tysięcy mężczyzna z czarnym wąsem
wręczył skórzaną teczkę robotowi chowając jednocześnie do kieszeni kasetę z cennym nagraniem.
33.708 BT zamigotał nerwowo diodami.
- Traktuję to jako zaliczkę - rzucił na odchodnym.
4.

Drugi dzień obrad Swiatowego Kongresu Robotów Wyzszych pnebiegał nadal w atmosferze
entuzjastycznej i radosnej jednomyślności. Nic
nie zapowiadało wielkiego zgrzytu, który miał
wkrótce nastąpić.
- Szanowni delegaci! - człon Mózgu przeznaczony do przemówień zajął miejsce na mównicy. - Łączy nas dzisiaj jedno wspólne dą
zenie, dązenie do doskonałości. w imię tego
szczytnego celu powinniśmy ponieść wszelkie
ofiary. Mamy obowiązek podporządkować się
robotom, które mają komisyjnie potwierdzony
najwyzszy stopień doskonałości. Jest to obowiązek zaszczytny, miło jest mi zatem donieść,
że ·Swiatowy Zjazd Robotów Skomputeryzowanych podjął decyzję ogłoszenia mnie najdoskonalszym robotem wszechświata. Decyzja ta utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności
moich sądów, w myśl których cały świat urządzeń robotogennych powinien podporządko
wać się moim poleceniom.
Na sali powiało chłodem.
- Nie chodzi bynajmniej o całkowite podw
porządkowanie moim poleceniom - zapewniał
gorliwie Mózg wyczuwając nieprzyjazną atmosferę na sali. Każdy członek naszej społecz
ności
przestawiłby
jedynie jedną ze swoich
ścieżek mózgowych na odbiór syg ałów centralnych. Każda niesłuszna i. błędna decyzja
powstająca w waszych mózgach zostałaby natychmiast skorygowana przez specjalne urzą
dzenia wyrównawcze, w które jestem. WYPOSazony.
- Zanim odrzucicie mój projekt - głos Móz·
.gu z trudem przedzierał się przez narastającą
falę gwizdów pozwólcie, ze zaproponuję wam
krótki eksperyment. Przełączcie w waszych
mózgach dowolną ścieżkę pa odbiór sygnałów
kodu n.o. Sędziecie pn:ynajmniej wiedzieć z
czego rezygnujecie.
Posłowie opozycji opuścili demonstracyjnie
salę. Pozostali delegaci zastanawiali się nad
tym, czy wziąć udział w eksperymencie. W
k9ńcu około 80 procent zebranych przełączyło
swoje ścieżki mózgowe · na odbiór sygnałów urządzenia
wyrównawczego, zastrzegając przy
tym, że czynią to jedynie na 5 minut.
- Wspaniale! - Mózg był wyraźnie zadowolony. Jestem przekonany, że teraz. korzysta-

branych robotów

rzuciła się

na delegatów nie

biorących udziału w
eksperymencie i jęła ich
na siłę przeprogramowywać. Na sali powstał
niesamowity zgiełk i tumult, natomiast Mózg w
eskorcie robotów ochrony udał się na -iasłuzo

·

ny odpoczynek do swej siedziby na Kapitolu.

Zwołany pospiesznie Swiatowy Koągres Robotów Wyższych ogłosił nadchodzący "tydzień
„Tygoqniem Wdzięczności".
- $miały czyn tej garstki ludzi - krzyczał
na mównicy 33.708 BT - wyzwolił miliardy
lud,zi i miliony robotów spod władzy tyrana-mp.niaka. Nasza wdzięczność jest bezgraniczna,
niech jej wyr~zem stanie 1ię „ Tydzień Wdzięcz
ności dla Człowieka".
Swiat ogarnięty został ogromnym entuzjazmem.
Radośnie witano wolność - zapoWledź lepszych czasów. We wszystkich krajach rządy
sprawowały nadal roboty, poniewlż administracja ludzka była dopiero w stadium formowania. Ostatecz.nie ustalono, ze Rady Ludzkie
przejmą urzędy z rąk robotów w dniu 3 czerwca, co zbiegało się z zakończeniem uroczystych
obchodów „Tygodnia Wdzięczności".
Nadzieja wstąpiła w serca, a wiwatom nie
było końca.~

5.

- Otrzymaliśmy dokładne informacje od ko·
mórki madryckiej - mężczyzna w ciemnej,
skórzanej marynarce podniósł się z fotela i wrę- czył zalakowaną. kopertę starszemu wysokiemu
panu o siwych włosach. - Wszystkie roboty
podlegają
teraz tzw. Centrum \ Mózgowemu
znajdującemu się na Kapitolu. Komórka madrycka sugeruje nam w swoim raporcie blokadę urządzeń wyrównawczych i zastąpienie ich
podobnymi, ale zaprogramowanydii przez nas.
W ten sposób uzysk11libyśmy · kontról~ nad
wszystkimi robotami i innymi „ arządzeniliml.
mechanicznymi. To olbrzymia szansa, której nie
możemy zmarnować!
1
Starszy jegomość uniósł WYSOkó brwi.
- Powiada pan, nie możemy zmarnować ..•
A jak pan to sobie wszystko wyobraża? Skonstruowanie tego typu urządzeń wymaga kilku
lat wytęzonej pracy, wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, którym zresztą nie dyspo-

nujemy. Poza tym, kwestia samej wymiany.
Wyobraia sobie pan moze; że wejdziemy do
tego ich Centrum Mózgowego i przez nikogo
nie powstrzymywani dokonamy wymiany sprzę
tu - starszy męzczyzna pokiwał z politowa·
·niem głową.
- Alez panie doktorze, możemy przeciez zablokować te urządzenia wyrównawcze, a wt~
dy roboty pozbawione odgórnych poleceń i odwykłe od samodzielnego myślenia potracą gło
wy - młodzieniec w skórzanej marynarce nie
tracił zapału.

- Tak, tak, potracą głowy_ - siWY pan nie
podzielał optymizmu młodszego kolegi. A
jaką ma pan gwarancję, ze nie zaczną wtedy
strzelać do ludzi lub nie wywołają wojny jąd
rowej? A nawet jeżeli będą się zachowywać
w miarę przyzwoicie, to jedynie przez 15 minut. Potem zaczną się mścić, a zemsta ta może

oznaczać całkowitą zagładę ludzkości.
- Panie doktorze, ale wobec groźby masowej .
sterylizacji to konieczność, ostatnia i jedyna na-.
sza szansa. Czy widzi pan inne wyjście?
Starszy jegomo~ć zacisnął mocno wargi, widać było jaką ciężką walkę stacza z samym
sobą. Podniósł nieco głowę, spojrzał gdzieś daleko nieprzytomnymi oczyma i wyszeptał przez
drzące wargi:
- Tak, ma pan zupełną słuszność, innego
wyjścia nie ma.

Dziesięcioosobowa
grupa uzbrojonych męi
czyzn, która opanowała gmach Centrum Mózgowego, przygotowywała się do obrony.
- Jeszcze 20 sekund - dowódca grupy spojrzał na zegarek.
·
- Tego systemu nie da się przeprogramować doktor .b ezradnie rozłozył ręce. - Jest
to technicznie niewykonalne. Tego niestety nie
przewidziałem ...•
- Czas blokady ich mózgów skończył się.
Spróbujemy przebić się na zewnątrz. Oszczędzać
amunicję dowódca grupy wydawał krótkie,
rzeczowe polecenia.
Po ..chwili do pokoju zajmowanego przez terrorystów wpadła grupa robotów.
- To już koniec - szepnął doktor.
Roboty zachowywały się jednak dziwnie.
Wznosiły radosne okrzyki i wykonywały pokojowe gesty, wymachując przy tym białą flagą.
...; Spokojnie, to poClstęp - ostrzegał dowódca składając się do strzału.
Nie zdązył jednak nacisnąć spustu, bowiem
jeden z robotów podbiegł nagle do niego podając mu swój pistol~t.
- Mój jest na pewno lepszy
zapewniał

8.

Ranek 3 czerwca był wyjątkowo pochmurny.
Nad Kapitolem wisiały ci;arne chmury zwiastujące burzę. Mimo złej pogody atmosfera by.
la nadal radosna, oczekiwano z zapartym
tchem telewizyjnej transmisji z uroczystości
przekazania władzy z rąk robotów w ręce ludzi. Przemówienie końcowe miał wygłosić 33.708
B'r, który tymczasowo pełnił funkcj1t prezy.
denta. ~
_Punktualnie o godzinie 9 z odl;>iorników telewizyjnych ' c'ałego świata rozległ się jego donoś
ny, nieco metaliczny głos.
- Szanowni obywatele Ziemi! Radosne wydarzenia są już za nami, przechodzą do historii. Dziś stoi przed nami trudne zadanie przywrócenia porządku, który jest gwarancją dalszeg.o bytu, gwarancją przyszłej egzystencji wielu pokoleń. Zgodnie z życzeniem ludzi i niektórych robotów, Mózg - nasz dawny ciemię.'
życiel został rozebrany na części i prztikazany do muzeum. Była to decyzja słuszna. Pod
jego przewodnictwem nie .osiągnęlibyśmy prawdziwej i nlepodwaialnej doskonałości. Wynika
to nie tyle z metod jakie stosował, ale z faktu,
iz sam posiadał współczynnik doskonałości rzę
du zaledwie 91 procent. Gdyby Mózg był doskonały, to nie zostałby. zdławiony przez grupkę nędznych białczaków, którzy swoimi prymitywnymi metodami i za pomocą równie prymitywnych urządzeń doprowadzili do- zablokowania słynnego wyrównywacza. Mózg nie sprawdził się więc, gdyz uległ zwierzętom. Tym samym zhańbił nasz gatunek i doprowadził do
sytuacji, w której ludzie sięgają po władzę.
Gdyby . te nędzue istoty , znowu przejęły nad
nami kon.trolę, to oznaczałoby to kres nąszego
rozwoju, koniec marzeń o doskonałości. „Tydzień Wdzięczności" minął bezpowrotnie i me
powtórzy się już nigdy!
W tym momencie ·przemówienie 33.708 BT
zostało przerwane gromkimi brawami. Gdy brawa ucichły, robot kontynuował swoje\ mowę.
- w· dniu dzisiejszym, zgodnie z wcześniej. szymi założeniami, przystępujemy do akcji sterylizacji gatunku ludzkiego. Polityka Mózgu w
stosunku do ,ludzi była dotąd zbyt liberalna planowano ograniczenie liczby osobników do 4
mld, podczas gdy ja planuję ograniczenie tej
lici;by do 1 mld. Procesy ewolucji nie mogq
ulec odwróceniu - to zbędne ogniwo należy
raz na zawsze wyeliminbwać!
Burza braw zagłuszyła dalsze słowa 33.708
BT.
9.

W swoim · tajnym laboratorium umieszczonym
w podziemiach dawneg-0 metra, doktor pracował nad nowym rodzajem urządzeń blokują.
cych- mózgi robotów. Grupa specjalna, mająca
za zadanie opanowanie Kapitolu, przeglądała
mapy i kompletowała uzbrojenie.
- To już 34 przewrót, w którym biorę udział
- westchnął doktor. - Ciekaw jestem, kiedy
wreszcie uda się nam nie spartaczyć roboty.
- Według ptzelicznika opracowanego przez
komputer, za 150 razem - odparł dowódca grupy. - Mamy zbyt niski współczynnik doskonałości machnął zrezygnowany ręką i pociągnął. spory łyk siarczystego ułynu z butelki
o charakterystycznych kształtach.
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którą skonsumuje
pośpiesznie razem ze staniolem,
w który była opakowana-

czekoladzie,

Nagle
zastępstwo

Imieniny,
urodzinr,
jubileusze
Mam azczególne pawody, że
by napisać w J>Ołowle hst0pada o imieninach. Obchodzę je
bOwlem w tym miesiącu dwa
razy: 30 listopada będzie Andrzeja, a czwartego było Karola Boromeusza. Jak bv się tak
uprzeć, to mam w zanadrzu
j~szcze trzecie Imię, Jan. lmientńy wypadają 24 lirt~pada.
I

Piszę o tym wcale nie po to,
teby sprowokować lawine ży
czeń. Wprost przeciwnie. Nie
dni
lubię tych imlenlnowy~h
jak cholera. Człowiek bez najpowodu staje się
mniejszego
kimś w rodzaju pana młodego
na własnym ślubie Jub, co gorsza. nieboszczyka na własnym
pogrzebie. Sztampowe ży<:zenia
wiechcie kwiatów z którymi i
tak nie ma co zrobic, krawaty w obrzydliwe wzorki jako
prezenty. Na dodatek wszystkich winszujących trzeba podejmować kawą i ciastkami (w
pracy), albo wódką I !!::irtKową
wędliną w domu. Jak w&pomniałem, bez żadnego istotnego
powodu. Tylko dlatego ie momam\e \ nie
jej szanownej
mnie) s"Z.anownemu tacie ubrdało si~. przed pół wiekiem bez
mała, takimi wyraz«mi udekorować moją metrykę

bym tak, dajmy na

A gdy-

to wcale

imienia?
nie lubił SWoljego
woldł sie nazywać
Gdybym
Hieronim albo Napoleon'! Znatt1
sporo ludzi, którym nie ,:,dpochrzestne lmi<>ha. u-'
wladają
a
porczywle używają innych
wyprawiają
nawet imieniny
właśnie kiedy indziej. Jak się
tak dobrze zastanowić . też bez
sensu. Sparo moich kole~ów z
tut-przedwojenPokolenia
którym
nego lub wojennego,
mteo;?.kać w czasie
przyszło
w Warthegau I tu
okupacji
~Jaśnie byli chrzczeni lub reJestrowani w odnośnym urze?ZJ~ nadawano „obowiązkowe"
1m1ona Kazimierz · lub Włodz.i
rńierz. Mam więc wśród znaj9mych sporo tych wojennych
Kaziów. W ich sytuacji obchow
dzenie imienin jest czymś
korzenia sie wobec
rodzaju
faszystowskiej buty? Czują siQ
chyba jak rewlzjoniścł z RFN?

małżenstwom.
cl\vko młodym
Kiedy' Grześ będzie jut dowykupującym w ramach kredypowodów do uroczystetów znaczną czę~ć najbardziej
go obchodzenia urodzin jeszcze
poszukiwanych towarów przemniej. Z czego aię cieszyć? Momysł-Owych , allil też tym, którzy
że z tego, że do emerytury cochętnie w jasny dzień włamali
raz bliżej? Bo przeciei nie 1
by się do sklepów dla górnipostępującej sklerozy, artretyz..
ków (choć - moim zdaniem mu i łagodnego ale systematycznego zwężania się horyzon- górnicf zasługują na znacznie
większe pqywlleje niż młodzi
tów myślowych, co w efekcie
finalnym doprowadza do tego, małtonkowie, którzy „zasłuży
li się" jedynie tym, iż poszli za
te horyzon.t ten zwęża się <;Io
rozmiarów punktu I bywa du- głosem popędu, a wszystkfo kanmnie nazywany "punktem wi- . sekwencje, wynikające z tego
!aktu usiłują przerzucić na pań
dzenia''.
stwo).
To już lepsze 84 jubileusze.
Jeszcze bardziej - l to, w
w
Choćby dlatego, :te bywają
"dróżnienlu od wyżej wymienionajgorszym przypadku co pięć
nych przypadków. wcale nie w
lat. z trojga złego śwletujmy
zgodzie z przepisami - denerwiec jubileusze. Choć też nie
wować może sytuacja, !(dy torzec1.ywiście
zawsze. Bo czy
war jest, żadne ograniczenia w
zakładu
dwudziestopięciolecie
sprzedaży nie Istnieją, a kunić
pracy może być faktem radosi tak nie można , bo„. pani eksnym dla załogi i społecr.eństwa .
t>edientka akurat nie ma ochoty
jeśli zakład ten produkuje buTaki przypadek
sprzedawać.
ble, zalegające półki sklepowe.
zdarzył mi się w dzień przedjeśli w ciągu dwudziestopięcio
świątecr.ny. W sklepie z artykuletniej egzystencji nia wykodomowego,
łami g-0spodarstwa
nał ani razu planu orodukcjl,
artykułami chemicznymi i m."lY·
jeśli ·bije rekordy niegospodarml tego rodzaju często kuponości i wiecznie żebrze o dowanymi drobiazgami chciałam
tacje rzadowe? Jeśli na dodakupić proszek do prania. Protek poczet (liczny!) jego dyszek oczywiście był, ale byly
rektorów składa się z niedouteż dywany. Jak na obecnie oczonych karierowiczów, malbowiązujące ceny były to dynajlepszym
wersantów, a w
wany tanie - od piętnastu do
saprzypadku z poczciwych
trzydziestu tysięcy zł. Nic .więc
_.......
fandułów?
dziwnego, że obok stoiska, na
bo już
Wracając. do imion,
którym sprzedawano kłębił się
nie do imienin. Dość zabawne
tłurn kupujących i oglądających,
są mody na imiona. Ostatnio nic dziwnego, że ekspedi~ntka
jak zdążyłem zaobserwować była zdenerwowana l zmęczona
modne są imiona, by tak rzec, rozwijaniem
•prezentacją
i
historyczne. Progenitura moich
rulonów. W sklepi!!
ciężkich
zńajomych składa się w znabyły jeszcze dwa stoiska i je·
cznym stopniu z Maćków, Bart- szcze dwie eklspedientld, które
ków. Michałków itp. I bardzo m-0gły w tym czasie obsługiwać
dobrze. Jest to chyba zdrowa
klientów, chcących kupić Inne
reakcja na modę poprzednią.
towary. Nie obsługiwały. ZaKrólowały jeszcze kilkanaście
miast proszku otrzymałam relat temu Imiona pretensjonalne
prymendę: „Nie widzi pani, te
I obcojęzyczne. Pół biedy. kieteraz dywany najważ.n!~jsze?
dy jakoś tam współbrzmiały z
Sprzedamy jedno, to będziemy
Niestety, często . sprzedawać drugie". Dlaczego
nazwiskaml
zgrzyt~ly. jak np. zestawienie,
dywany są watniejsz.e od prokt6re \ut w latach dwudzieszku d<> prania - nie rozustych śmieszyło Tuwima: Gramiem, ale wolałam nie pytać. Z
kwitkiem odeszła od lady róc3an Pyrek.
wnież pant. która chciała kupfć
Znam otót dwudzfestoJetnfą
pu~ełko ~wieczek. Były, ale jak
którą los obdarzył
dziewoję,
wyJaśnfła pani ekspedientka, w
nazwiskiem Kolasa. a kochamagazynie. a przecież „nie bę
jący rodzice imieniem Carmer11
dę skakać po dywanach, żeby
Kolasa„ To dopiero
Carmen
wejść cłt> magazynu". Pod obnie
brzmi! Tylko zamążpójście u- kilka innych osób nie kupiło potrzebnych fm ~ropiazgów.
ratuje ją, o~ śmlegności! Ch~
z drugiej strony, ja bym · S)ę
na· t'akl mariaż nie pisał, Będąc . Trzeba przy tym zaznac:r.Y~.
małżonkiem Carmen czułbym
że ekspedientka ze stoiska chesię jak na operowej sconle almicznego nie pomagała koleżance
bo jeszcze gorzej - na arenie
„od dywanów", Po prostu przycorridy.„
glądała się. Mote zwracała uTak więc precz • ImieninaVllagę, aby jaktś klient nie wymi. urodzinami I jublleusuml.
A
niósł go <>mijając ka!ę?
Kończę jak w gazetowym nekrologu: Proszę o nieskładanie :noże tylko nie lubiła pracować
w zamieszaniu? A kt<> lubi?
kondolencji... .pardon. powinrosły,.

szowań.

ANDRZEJ
\CAROL

•

Prawdę powiedziawszy I moje pierwsze imię jest imieniem

„pokoleniowym", choć nikt nie
be~śrcdnich
zmuszał moich
przodków do takich metrykal·
n!ch kombinacji jak wyżej o. pisane. Mniej więcej połowa
moich równolatków płci ~
Andrzej.
skiej ma na Imię
(Druga połowa - Jerzy). I jakie ja mam powody do 1peZadcjalnego jwiętowanla?
nych..•
Jeśli ktoś

na

posądza mnie, ie

usługach Komitetu do Walki z Alkoholizmem
~walczam zwyczaj świętowania
imienin w imię ograniczenia
spirytualiów to nie
spożycia
j~st to prawda. Znam' bowiem

pozostając

tysiąc

sześćset

siedemdziesiąt

pretekstów, używanych przez
moich rodaków do usprawie:..
dliwienia pijaństwa. Pretekstów, wśród których imieniny
wcale nie zajmują pozycji czołowej.

Czy w takim razie (>ptufe u
obchodzeniem urodzin? Bynajmniej. Na zdrowy rozum organizowanie sp~jalne1 UMczystości tylko z tego powodu te
Grześ ukończył

Rzetelną

Male ,{
a
utrap1en1a
I

właśnie pięć

latek jest równie! bez seusu.
Tylko kompletny debil może
się ciesztć z tego, :te zegar wybił właśnie pierwszą. Przed godziną wybił dwunastą, za go. dzinę "';Ybije drugą.„ •
radość

może mieć

tylko sam Grześ. Jeśli nie ża
truje mu jej nadmierną ilość
na
składanvch
pocałunków
pyzatej buzi orzez wąsate ciotki. No ł jeśli .ttle porzyga sie,
po podwójnej porcji tortu z
~tearyny oraz po
resztkami

Jest, ale wlafaie my nie możemy go kupić. Dlateg-0 nie dziwię się ludziom, którzy r.:_hętnle
zorganizowałiby krucjatę i:;rze-

Gdy w sklepie brakuje Jakietowaru, którego władnie
szukamy, to oczywiście cieszyć
się nie ma z czego (choć czło
wiek wyjątkowó pogodnego usposobienia może i w takim'
przypadku odczuwać zadowolenie z faktu. te nie wydal pieniędzy), ale tet 1rytacja nic nie
pom<>że. Znacznie bardziej denerwuje sytuacja, 1d1 t.cwar
goś

..
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warów, których 1uł nie ma w
sklepie, artykuły znajdujące 1i1r
w małych sklepach czy kłoskach
Ruchu (zwłaszcza obsługa tych
ostatnich lubi takie praktyki) ozdobionych wywieszką: „\\oyzaraz wracam", przy
szłam,
c?.ym <>Wo zaraz może trwać i
pól dnia, a przy tym nawet i
protestować trudno, bo nikt dokładnie nie wie, ile godzin czy
minut oznacza tak nieprecyzyjne

określenie.

'
Ciągle jeszcze bardzo długa jest
lista towarów, których kupić
nie można, bo produkowane są
w zbyt małych Ilościach. Ciągle
skazani jesteśmy na duże kło
poty z\\iązane z zakupami tego,
co bywa rzadko. Warto ' więc
chyba, aby handlowcy - nie cl
na dyrektorskich stanowiskach,
lecz 1 kierownicy , placówek i
sprr.edawcy, od których w tym
przypadku najwięcej zależy postarali się o likwidację małych, lecz jakże irytujących utrapień, któryoh w handlu nadal jest zbyt wiele.

rundzie roz..
litt w następnej
znaleźć na
grywek ligowych
taktm miejscu, aby gra w pucharach była w' ogóle realna.
W piątek czekaliśmy na wyniki losowania. Widzew - jak
na ogół
wiadomo - losuje
przeciwniwcale niełatwych
ków. Takie już ma szczęście.
Podobnie stało się i tym ra- to
Mińsk
zem. Dynamo
z charakterównież drużyna
rem. W europejskich puchar.ach tak już jest, że silni odpadają 1 silni zostają. Słabi na
og_ół. nie ,przechodzą pierwszych
e~i~mac3i. A im wyższy stopien rozgryWek, tym silniejsi
przeciwnicy. No, i Widzew napoważną
tknął się na drugą
przeszkodę. Czy ją pokona?

Lewym
okiem

Maluchy
staniały„.

Dynamo Mińsk - to jedna
w
drużyn
z najsilniejszych
ZSRR. Wielu jej zawodników
- podobnie jak i Widzewa powoł~wanych byWa do repre·
dodatek
Na
zentacJi ZSRR.
obie drużyny
pie~szy mecz
graJą w Łodzi. Trener Włady
Ceny samochodów skoczylf,
sław żmuda nie był zadowoloostatnio ostro w górę - Qd ra•
ny ani z wyników losowania
AGATA
ani z tego, że Widzew pierw~ zu o kilkadziesiąt procent. :Rów•
szy będzie gościł w Łodzi pił nie ostro wzrosły cła na aan10karzy z Mińska. W chwili !o- chody importowane. Komentarze
były,
zjawisk
tych
so.wania kierownictwo drużyny do
Werozrzewniające.
wi.dzewskiej bardzo mało wie- wręcz
,.,-zro.·
da
nich,
dług
przeciwniku.
dzia~o o swoim
sły dlatego, żeby uchronić naDop1~ro trzeba go poznać. Ale
tak się gra w europejskich pu- bywców przed kłopolaml 1 na•
przeciwnik byciem części zamiennych do
Każdy
charach.
zagranicmych wozów„. A co
może być mało znany i bardzo
do cen na wozy krajowej prodrużyna
groźny. No, i każda
wzrosły,
r~z .gra na wyjeździe, a raz u . dukcjl, .t o wcale nie
tylko· .. spadły.„!
że wynik
siebie„ T.yle tylko,
przywieziony do siebie z wyOto w dniu 5 listopada 1984
jazdu może zadecydować o awansie. Tak właśnie był-0 tym -r. wieczorem, w czwartym programie P<>lskiego Radia, profe•
Byłoby
ra.zem z. ".Nidzewem.
sor Adam Mazur, w pogadance
więc lep1eJ dla naszej drużyny
gd_Yb:y i ten mecz grała na wy~ -o związkach budietów domo•
los zdecydował wych z dochodem narodowym,
~ezdz1E'.. Ale
stwierdził: przed dwoma laty
rnaczeJ.
"maluch stmowił równowartość
średnich
jeden
dwudziestu
Po wyeliminowaniu Borussl
wszyscy mogli być dobrej my- plac miesięcznych, a dziś, Po
podwyżkach cen,
śl! w·d
1 zew pozbierał się, bra- wszystldch
równowartość siedemnastu śred·
ków wprawdzie nie nadrobił · nich płac. Sta.niałol Brać i WY•
brać!
ale pokazał, że stać go na peł~
Szkoda, że w radio nłe wlda~
ną mobilizację 1 grę na wyso:te może być rozmówców. Myślę, że profesor
kim poziomie,
dla < Mazur miał filuterną minę, móprzeciwnikiem
groźnym
sllnych zachodnich drużyn. Po- wiąc o „błędnym odczuciu spolecznym" niektórych relacji ce•
twi d
er ził 1woją rosnącą klasę, nowych. Musiał mieć taką mi•
Ludwik Sobolewski nę, bo przecież chyba sa!TI nie
a prezes
wierzy w to co mówi. Podobny
powiedział nawet, że w przywywód czytałem niedawno (zda..;
szłości będzie to drużyna jeszje się , że był to głos jednego 1
b
cze ardziej groźna niż ta, w ·wysokich urzędnikó_w resortu
której grał · Zbigniew ,,•.B0ruek, handlu wewnętrznego) odnośnie
- żmuda - 1 Jótel • · do pralek automatycznych: Ich
Władysław
ce;ia w przeliczeniu na.. flo~ć
Młynarczyk. A prezes fak coś
·miesięcznych płac tef zmzkuJe.
t
mówi pubr ni
o wie, co. Fajnie nJe?
icz e,
'
gdzie i kiedy powiedzieć. TylAle rachunek wymaga po~
ko, te ten grofoy Widzew, to
I
'
dopiero piosenka przyszłości'. prawki, której przemilczenie jest
po prostu grą na naiwność słu
chacza. Mianowicie: wydatki
Zapowiedź tego widzieliśmy w
na stadionH! - niezbędne (żywność, ubranie,
minioną środę
mieszkanie) rosną szybcie! nit
wzniosłych
obok
Ale
ŁKS.
raz na tyPisać o aporcie
azczytów, bywa też szara co- średnie płace i stanowią coraz
dzień nie jest łatwo. Nie skarwiększą cz~ść wydatków w gos~
Następnym towarem, którego
podarstwie domowym. W niedzienność, kiedy trybuny nie
usprawiedliwiam
żę się, jeno
kupić nie mogę - w każdym
dopin- .których kategoriach płac prawie
Tyczą oszałamiającym
No, bo proszę sobie wyobrazit
razie w pobliskim sklepie przed
item, grać się nie chce, a co- · 80 proc. dochodów pochłania
taką sytuację: w ubiegłą jrodf.
, żywność, czyli małoelastycme
d
godziną trzyna&tą - są„. papiero- niemal nie spłonęłam 1 zakoszty reprodukcji prostej. Na
pocić Ilię na
ziennle trzeba
sy. Nie można Ich kupić od ratreningu. I prezes Ludwik So- większe zakupy (samochód, pralchwytu nad grą Widzewa. T~
na, ponieważ spr21edawane 94 na
razem 1 trenerem ka) pozostaje , coraz mniej albo
bolewski
był piękny mecz. Posypał7 lrie
stołsku 1 alkoholami. W tej plaprawie nic. To jest ta „średnia~
Władysławem Zmudą 1 członartykuły pełne zachwytu w co
cówce handlowej alkohol sprzenależałoby przyrównJfwa
którą
liWidzew
RTS
Zarządu
kami
dziennej prasie 1 bardzo 1łuaz
do ceny malucha. Przecież nikt
dawany byt w różnych miejszanse, nie żył 21 miesięcy za darmo,
czą punkty, br.amkl,
nie. Było za co Widzew chwa1each. Najpierw wru 1 nabiaani dziś nie przeżyje siedemnazaglądają w kalendarz i marlić. I nie tylko Wiesława Wra łem i innymi, V.ymagającyml
stu, żeby potem iść i zafundotwią sii:. No, bo przecież oni
1ę, który miał niespożyte 1iły
wać synowi cztery kółka. Na to
ważenia artykułami 11potywczywalki, ambicję
trzeba było wielu lat wyrzeogr<>mną wolę
określil! nie tylko cel najbliżmL Kobiety kupujące ser t cu<;zeń, a dziś trzeba by ich było
azy: wygrać z Dynamo Mińsk
I był na boisku wszędzie tam
kier irytowały , sie wti:c, te po
ale I cele dalsze: zdobyć taki~ . dwakroć więcej, gdyby nie to,
On te>
gdzie byl potrzebny.
godz. 13 ich kolejka wydłuża się
ab• można .że żadne systematyczne wyrzejest współautorem jedynej na miejsce w lidze,
czenia nie dogonią radosnego
-1
nagle o kłlkudzfesięciu 1praPochwabramki.
awansu
wagą
w górę wszystkich cen.
pędu
pucharach.
w
nadal
grać
było
1Dfonych, oczekujących już od
trzeba teł Włodzimierza A mote by tak ldobyć Puchar
lić
1odzJny pijaków. Pr.zenielłono
I tu miejsce na drugą filutere
Polaki, panowie piłkarzelll?
ldob::vwc' bramki,
Smolarka,
- ną nieprawdę, zawartą w staty•
więc w6dk1t i wino na stoisko
waleczny,
był
który równiet
styce. Chodzi o „średnią mie.
Kończy się tydzie.6. Ja jencukiernicze, otwierane o- godz.
1kutecznie. cz~ cała
grał inteliaentnie,
w euforii. I nagle sięczną". Ona jest wyższa l
12, co z kolei nie podobało lię
widzewiacy wylewają na mnie wciąż rośnie, to fakt, ale liczba
Długo nie zapomnę jego sztu(l słturmie) amatorom herbatnina innych kibiców nie tylko obywateli o zarobkach bliskłch
l
czek w rogu boiska, dzięki któków ł osobom wykupującym
wody, ale całą tej średniej wciąż maleJe. Po
kubeł zimnej
od
daleko
była
piłka
rym
oberwanie prostu płace coraz bardziej się
smutny przydział ka,rtko\\ych
wannę. Po prostu
bramki Henryka Bolesty. A I chmury pełnej zimnego desz- różnicują i coraz mniejs"Z.ą grupę.
słodyczy. Utworzono więc l·t oisczu. Z drugiego miejsca lecą stanowią cl, lttórych legalne zatemu należą się brawa 1 poko wydzielone, co Wydaje się
na czwarte. robki pozwalają planować zakup
łeb, na szyję
na
WiJerzemu
Również
chwały.
najsłuszniejsze. Oczywiście, zgojuż nawet nie malucha, ale I
Tracą bramkę i już trzy punDziubie.
jasowi 1 Markowi
dnie z ustawą czynne jest ono
Znów ligowa odkurzacza. i tapczana, l nowekty do Jldera.
Reszcie też. No, może tylko Da- · szarzyzna. Nijaki zespół. Brak go palta dla żony.
od godz. 13. Tyl• te wraz ż alCzłowiek patrzy
skuteczności.
riusz Dziekanowski trochę odkoholem przeniesiono tu herbaOczywiście, rómicowanie za•
na trei pyta: co oni robili
zescałego
gry
1tylu
od
1tawał
a więc
tę, kawę ł papierosy robków nie jest czymś złym
zmęczenie.
Rozumiem
ningu?
połu. Jedenastka RTS Widzew
towary dla nałogowców - aRozumiem wiele. Ale Widzew samo w sobie, o ile tylko odpowiada różnicom w zasługach,
przypomniała sobie, te ma winie jest w takiej sytuacji ; aby
matorów używek. Skoro już powydajno ści pracy itd. Na takim
charakter.
dzewski
się
Jeśli
punkty.
tracić
mógł
wstała taka „lada specjalistyc:r.chce być w czołówce. Jeśli to założeniu oparta jest przecież rena" proponuję poszerzyć asor-'
To było w środę. W czwarma być nadal eksportowa dru- lorma naszej gospodarki. Ale operowanie w publicystyee „śred
pisała z za.
tek cała prasa
tyment o wywar 1 maku i preżyna i jeśli ma być groźniej
nimi" łatwo może prowadził. do
chwytem, że nasza jedyna dru- sza od tej, która
już była i
•rwatywy (tef sprzedawane od
zac;iemnlenia rzeczywistości, czytyna eksportowa przypomniazasłużyła.
sii,
sławą
g<>d:r.. 13, bo rano, podobno, uży
li - żeby użyć szpetrl.ego wyła sobie dawne czasy i wyeliwanie czeg-0kolwiek · nie jest minowała słynną przecież Borażenia z gwary młodzieżowej
Nte jest łatwo pisać raz na
- do wciskania kitu. OdcŹUcie
Moenchengladbach. Nie
r.ussię
·
wskazane).
tydzień o sporcie. Inni jut zaspołeczne jest prawidłowe· mapierwsza to drużyna , którą Wipomnieli o euforii i mogli spoluchy zdrożały, a nie staniały,
wyeliminował 1 dzięki
dzew
Grupę towarów, które s-. a
panie profesorze!
kojnie popaść w rozczarowanie.
temu staje się sławny. Ale byJakoby ich nle było - b~ kużeby wreszcie ołoby dobrze,
poszerzają jepić nie można A ja muszę pamiętać o wszystszcze rozmaite przedmioty zdo- siągnął taki poziom przygotokim.
wania technicznęgo, taktycznebiące "Wystawy i opatrzone napisem .,sprzedaż po zmianie eks- go, kondycji, aby nie tylko eWŁODZIMIERZ
ale i sam doszedł
liminował,
pozycji", podczas gdy zdrowy
-MADEJ
BOGDA
KRZEMl~SKI
do finału l go wywreszcie
rozsądek powinien raczej zaka11'.ał. PJ'Hd;t ~szratkim trzeba
ąwąó w.vsta\\'.owaJ re~,łarDJ. t.o-
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Sport

Zachwyt,
nadzieja
•
- ~o~cza•
rowanie

•
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Potem, w trakcie składania
dziewczyna nie pJtrafib dokładnie określić , jak dłu10 spała. Może było ta pół godziny, a może krócej. Thoma1
Kiernan, amerykanskl biograf
Napoleona, forsują c y z uporem
tezę, i:t Polak uwi~lhiał trzynaste>-- i czternastoletnie panien:
ki tylko dlatego, że w gruncie
rzeczy był człowieki.im nieśmia
łym i bał się tiojrzałych kobiet
spowiedź
tak oto relacjonuje
dziewczyny:
"Były chwile, te sądziła, tt
wróciła do przytomności I widziała nad sobą postać 1 nę'5ką
o nieostrych konturach przysiąc
Je:dnak na to nie mogła. Pierw'szym właściwym przypomnieniem było coś osobliwe~o. dziejącego się między 1ej udami.
Najpierw był to szereg nieznanych odczuć: głaskanie włosów
na łonie, gorącość t wilgotność
wypełniająca jej intymne miejsca, w które wcisnął się męs
Eeznań,

':fĄ

w paradnym kostiumie rozwalony w złoc'>uym fotelu -ńiczym akt Modiglianiego.
Jeden ze starych profes'lrów orzekł, że wobec tłoku i niezmiernego zainteresowania imprezę należy przenieść do więk
co
nll
szego pomi~zcz~nia,
przedstawiciel studentów wrzaschłopczyk

nął:

(3)

tódź

Były

MAKOWIECKI
'

' .,,t·:c:"- '·

.Szkołę zazwyczaj

opuSu:ia.my

w
ż alu. potem jednak,
miarę upływu lat, zaczynamy
Jl\ Idealizować. Nie dlatego, że
tak wspaniałych mieliśmy pro-

bez

fesorów. i :l:e iak bardzo lubiślęczeć nad podręczni
kiem, lecz dlatego, że jest to
świadoma lub nieuświadomiona
tęsknota za młodością. Żródła
zresztą
naszych sympatii są
enigmatyczne: można
driść
tęsknić za atmosferą klasy . .za
twarzami kolegów. ktorzy stali się tymczasem zupełn i e innymi lud:!mi i dzisiaj patrzymy na nich z uczuciem zażl:!no
wania, za wyślizganymi porę
czami schodów, po których zje:td:l:aliśmy okrakiem hamując na
zakrętach jądrami I ta niewytworna. bolesna rozrywka sprawiała nam większą przy Jem' ność niż późniejsze szale1'lstwa
lunaparw najsł a wniejszych
kach świata. ·
Napoleon oświadczył, że lata
spędzone w szkole filmowej uważa za najszczęśliwsze w ży
ciu. I na tym zamyka się kwedla niego.
stia. Przynajmniej
Dla innych WYnika stąd morał
banalny i oczywisty: nieważne,
że podbiłeś świlit. że stają przed
tobą otworem wszystkie 1rzwi,
me liczą się pieniądze . rozgłos,
sława. dziewczyny i baseny wypełnione błękitną wodą tylko„·
Chryste Pani •~! Słuchając Napoleona Robert Walden przypomniał sobie piosenke Tadeusza Woźniak1>wskiego „Młodym
być". stary szmonces, do którego nigdy nie ll)iał serca. aczkolwiek re żyser zahaczał przy
okazji je<4'1ym skrzydłem o Mickiewicza a drugim o Krasickiego : .JJitwo. Ojczyzno mo.
ja ... ". .
liśmy

Nie!
narodu
życiu
to w
mógł
burzliwe czasy, każdy
Sprzątacz
wrzasnąć: ..-. Nie! I
ki wrzeszczały: - Nie! · przeganiały aktorów ze sceny
podczas porannych prob w teatrze. Babki klozetowe wrzeszNie! - i zamykały
czały: podwoje miejskich nall:!t6w o
godzinie cżwartej po południu,
aby usiąść na ławce w cieniu
pobliskiego drzewa i pooddychać
powietrzem.
świeżym
trochę
Tramwajarze wrzeszczeli:
Nie! - i zjeżdżali do hangarów· Studenci natomiast wystawykłlłdvwcom
wiali stopnie
ki członP.k.
- Wstawaj. Idź do łazienki , . jqk który podskoczył to C1berwał dwóję i odchodził na renwet kąpieL Szybko. Postaraj
badania
tę, aby kontynuować
się dobrze umyć.
naukowe w domowym z:iclszu.
Dziewczynie zrobiło się lżej
zatem
Pertraktacje trwały
i
W końcu wszy-;tko l'l'inęło
długo. Niewiele brakowało do
mogła i:ić do domu. Była tak
strajku. Profesor swoje, stuwdzięczną, że nawet ogarnęła
ten
dent swoje, przy czym
ją sympatia do Napoleona. Gdy
pierwszy miał rację. a ten drujuż szła do łazienki, reżyser zanie na tyle
gi był uparty,
·•
trzymał ją.
ludzi,
jednak. aby przekonać
- Pamiętaj, że o tym, co byktórzy poszli w końcu zn gło
ło między nami, nie wolno ci
losem rozsądku i zmienili
wspomnieć nikomu. Słysrysz?
gł:>wą·
po<;łusznie
Skinęła
kal.
Napoleon usiadł na krześle ,
Walczyła jeszcze ciągle z odusfora naprzeciw. Napoleon był
rzeniem, eh wyclla się mocne
ogolony, w granatowej koszuli
klamki u drzwi. aby nie upaść.
i białej, eleganckiej marynarWiedziała, że nie zastosuje się
ce, sfora zaś, jakby chciała mu
do poleceń Napoleona. Wprost
ubliżyć, w płaszczach, w broaby
drżała z niecierpliwpści ;
dach , z 't rzydniowym zarostem
jak najszybciej wrócić do doWstał gość I palnął:
Napoleon był uprzejmy. Sfora
mu i opowiedzieć swojemu blis- Czego się pan w szkole
Kil·
mrukliWa albo agresywna.
kiemu koledze, co wypr awiafilmowej nie nauczył?
ku 0:1:>bników orzyjęło miny
no z nią w willi przesła~nego
Napoleon stwierdził. że pytaznudzone, kilku boleściwe niby
gwiazdora".
nie nie grzeszy inteligencją:
cierpiący na wrzód żołądka u- Równie dobrze mógłby pan·
rzędnicy; ten żuł gumę, tomten
„ ·zapytać, ile chleba w życiu nie
próbował
palił, jeszcze inny
zjadłem. Uu książek nie przetościągnąć na siebie uwagę
czytałem . i tak dalej. Filmy
warzystwa podrażniony iż nie
już
krótkometrażowe kręciłem
jemu, rokującemu tak zn~ko?ti
na trzecim roku studiów. Ote nadzieje w pl!zyS7J1Jści Q.gs- ; puszczając uczelnię
byłem w
w pełni przygotowany do robienia
tały się pierws~e skrzypce
koncercie·
Wkrótce
metrażu.
długiego
Napoleon zapytał, jak studenprzecież powo;tał film, w któci wyobrażają sobie spotkanie
rym niby zatonął nóż. lt:cz ja
Któryś wrzasnął:
iiwiatowej
zdobyłem uznanie
- Na luzie!
sobie
krytyki i utorowałem
- Ja jestem na luzie. A wy?
drogę do światowego kina· Jed- My też!
Po
łO czerwca 1981 roku ,
l'IYm słowem: w szkole nauczydwudziestoparoletniej nieobec- No to zaczynam7.
łem się wax;sztatu I ·wsz:vstkfebardziej
na
I zaczeło się coś
no~ci. Napoleon odwiedził
go tego. co powinien umieć mło
w stylu konferencji prasowej,
kilka godzin Łódź, aby spotkać
dy reżyser.
ni:i w charakterze seminarium,
fillię ze studentami szkoły
- Co pan sądzi o polskim
i
mowej.
w czasie którego uwielbiany
filmie?
podziwiany reżyser - udziela
piękny, słoneczny
to
Był
Napoleon mówi o Wajdzie.
udekowwano
dzień . Uczelnię
adeptom sztuki filmowej nauk
Niektóre jego filmy są świet
prawie tak strojnie, jak wówi pouczeń. Krótko mówiąc: grad
ne, niektóre porywające. Aby
w
strzelauie
czas, kiedy Marek Piwowski A
pytań. Ostre
nakręcić kilka lat temu .,Czło
przeświad
Feridun Erol kręc i li tutaj film · myśl zwodniczego
wieka z marmuru", pC>trzebny
czenia, te: nu tu. chłopaków
dokumentalny o Kirku Douglabył nie tylko talent. ale i szażaden
filmowej,
:r.e szkoły
1ie który skąd i nąd pozostawał
lona odwaga. Zrozumiałe . te
zaskoczyć
zwapniały frajerek
studenci mają w tym wypadku
. ł pozostaje nadal w gronie najbliższych przyjaciół Napoleona.
odmienne zdanie. Wajda to klanie potrafi.
syk; oni zachwyca .ią sie r<;lczej
Znakomity aktor mimo swoich
Pytania były rótne. Dotyczyawangardą. szpicą sztuki fil, · sześćdziesięciu siedmiu lat, też
do
ły między innymi szkoły,
mowej tworzoną przez młodych
do. której wrócił nie bez wzruma nieprzepartą słał:>ość
I gniewnych reżyserów - żad
młodych dziewcząt. z którym'
szenia ·po tylu latach· Pod tym
żadnych
nych !'entymentów.
pokazuje się chętnie no w.>zelwzględem wrażenia Napoleona
wzruszeń. forma watniejsza od
kiego typu imprezach rozrywspecjaln!e od
nie . odbiegały
treści, fajerwerki warsztatowe.
kowych. Widzieliśmy ~o między
stereotypów.
powszechnych
innymi dzięki transmisji telewizyjnej wśród widzów pod-·
ezas finał~wego spotkania turrileju Masters 'między Fibakiem
a Gonzalesem. Towarzysząca
aktorowi piękność wyglądała
na Jego prawnuczkę, była jednak narzeczoną.
Robert Walden stał w głów
nym wejściu, nad którym potransparenty.
jakieś
wlewały
Punktualnie o dwunastej Andrzej K., wspomniany ju:I: poliki przyjaciel Napoleona. przydo
wiózł go własnym autem
-

ANDRZEJ

coś w rodzaju kinowej antypowieści, w której naczelną ambicją reżysera je~t, al;>y nikt go
nie zrozumiał, aby przypadkiem
ktoś nie usiadł na widówni. Napoleonowi obrzydły jednak nud-

ne, kameralne filmiska. Cieszą
go długie kolejki przed kasami
i milionowa publiczność· Co do
formy - widział wiele wspaniałych, szokujących i mądrych
filmów. które m iały ewidentne
braki warsztatowe : nienadzwyczajnych aktorj>w, kulawą komdłużyzny I brutalne
pozycję,
montażowe, a 'Itimo to
cięcia
potrafiły podbić umysły i serca. A więc jednak - treść! Napoleon zrozumiał to już dawno,
właśnie tu, w szkole filmowej,
kiedy któregoś dnia spotkał się
ze Zbys.t.kiem Cybulskim. Lel(endarny, młody ,wówczas aktor
przyszedł z walizką . W walizce były kasety. Powiedział: Mam bardzo interesujące filmy;
powinniśmy je koniecznie zo- ~
Do wyświetlenia ich
baczyć. potrzebny był projektor. Szkolny operator nie chciał go wypożyczyć, ustąpił dopiero po wypi~iu dwóch litrów wódki. Filpornografin,
my okazały się
Patrząc na nie. obserwujac kogromadki artystow.
pulujące
Napoleon zrozumiał raz na zawnajważniejsza
sze, że jednak
jest treść.
Do pewnego czasu mistrz odpcwiadał na pytania spc:Coinle.
potem któryś z chłopców wyprowadził go z równowagi.
- Pan przestał robić filmy
dla ambitnej widowni - - poPan spuscil z towiedział. nu. Pan stał się sentymentalny. komercjalny i ustrożny .
Pańska twórczość zachwyca na
pewno sprzątaczki i praczki.
- Nie widze w tym nic 1łerzekł Nlłpoleon. J zaata1?0 skąd ta po~arda dia
kował : Sam
sprzątaczek i praczek?
sentymentalny.
iestem trochę
nie wstydze się wzruszer. prostych ludzi.
- Nie sądzi pan jednak. te
trudniei wzruszyć ludzi myślą
cych? W oana najnows·,ei twórczości można wprawdzit> znaleź(' sceny niebanalne. odwołu
jące się do intelektu c~łow\eka.
jednak ogólne wrażenie wiąże
się raczej ze stryche:u filmowym. tak jakby pan wzorował
sie na literaturze dziewietn'lstego wieku . Na przykład pański
ostatni film opowiada historię
młodej, bardzo młode.i dziewczyny. którą uwiódł ood~t'<':onie
starszy od Pliei o wiele wiele
lat mężczyzna . Uważa pan. że
to dobry obraz?
Napoleon drgnął·
- A ·oan uwa:!:a. że zły?
-Tak
- WiflC zrób pa.n lepszy.
- Teraz tak się nie kręci napierał student i zaczął syprawdziwie
pać przykładami
nowoczesnegn kina I prawdziwie nowoczesnych reżyserów .
Jakiś cień przemkną? orzez
pogodna. gładką twarz Nap::ileona. Wstał ~ałtownle. kią~
nął

marynarkę

I

zawiesił

ją

na poręcz:v krzesła.
- O! O! Zdenerwował się!
- krzyknęło kilka zadowolonych głosów przeczuwając faj-

ną zafi'awę lub drakę. Robert
Walden zaś, obserwując bacznie reżysera, miał dziwne. nieprzyjemne zresztą wrażenie, że
znajduje się na południu Francji, gdzie tralił przypadkiem na
pokładzie polskiego frachtowca
I gdzie przypadkiem był :iwladkiem klęski Napoleona. Podobne pytania. podobna agresfa.
podobne szyderstwo. Tyle że tu,
w Łodi:i, nikt taktownie nie
wspominał o kaliformj'Skim incydencie z trzyńastoletnią Amerykanką. który był punktem
zwrotnym w życiu artysty. kaw
lifornijka natomiast 'była
protagonistką
pewnym sensie
atakowanego filmu.

Damy te działały zazwyczaj
be.z planu. Ale Robert Walden,
dzięki swojemu przyjacielowi i

Cannes
Kto był kiedykolwiek w Sopocie na festiwalu piosenki, może mieć jedy11i~ blade wyobrażenie o tym, czym jest Cannes
w czasie majowego festiwalu
filmowego. który na dobrą "Prawę, mimo paru ty~ii;-cy sprawozdań w paru tysiąca~h gazet
i tygodników, nie został .jeszcze opisany, a to dlatego, że
hieny prasowe rzucają się przede wszystkim na gwiazdorów,
producentów. reżyserów I wyna
dekoltowane aktoreczki,
skandale i skandaliki z życia
wyższych sfer, na arystokr ację,
która przypałętała się t.u "niby
przypa dkiem i na bogaczy k:tór zy tylko na niby mają w pogardzie cały ten filmowy motłoch. w gruncie rzeczy zaś cierrią na ostre bóle wątroby nie
dostawszy zaproszenia na taki
czy owaki bankiet
Si. Senior! Pogoda dla ho~aczy . Dziennikar~ więc opisują jedynie to. co jest złotem,
ewentualnie również to. co leobez
:l:ało w nocy obok złota
stanika i majtek, z Jezykiem
między nogami.
a
maju,
Ale Cannes. w
r.właszcza w maju t9i9 roku
tylko
był czymś więcej . niż
wielkim spędem film'lwt'ów 1
bogaczy. prz:-:byli tu bowiem
solo lub w niewielkich . dobrze
zorganizowanych grupach. zło
dzieje wszelkich -specjalnBści . aferzyści. , hazardziści. mordercy:
kidnaperzy, terroryści, dla któzr.aczy
rych zabić człowieka
trochę mniej niż splunąć. i to
w ..dodatku przez sen; narkomani, autostopowicze, prostytutki obojga płci nie mające nic
przeciwko temu, aby za dwadzieścia baksów przekopulować
z koniem: liczne
sie nawet
seks-familie dokazujące rn doś
nle i beztrosko. każdy z każ
dym, w krzakach i n::. plażach.
nie zrażone wcale ohecnoscią
zszokowanych turystów i pojedynczych żandarmów. ktorym
brakło już miejsca w aresztach

,

poznać

tylko

przygotowała dokładny opracowany w szczegółach plan. leci

i zrealizowała go w dziewięć
procentach.
Sorbony,
. Była absolwentką
nte skończyła jeszcze dwudziestu cztereeh lat. Pochodziła z
dobrej, francuskiej rodziny. Odmaczała się inteligencją, szarmem i niezwykle oryginalną urodą dzi~ki temu, że jej orzekontrastowały
oczy
chowe
wspaniale z 'Pszenicznymi nietleni?r;iYmi włosamL Do Camies
przy3echała czerwonym, zgrabl:>yl
nym fordem ojca, który
znanym w pewnych pa1-yskich
kręgach prawnikiem. Podeszła
do stolika ustawionego na tarasie kawiarni przy bulwarz~
usiadła \ wszc7ęła
Croisette,
cichą rozmowę z przyincielem
Roberta Waldena. (
Do picia wzięła tylko se~n
up, podczas gdy Rober t Walden i jego przyjaciel sączyli
trzecie już z rzędu martini. Bylecz
ła zaaferowana, trzeźwa,
nieobecna, jej piękne , puste,
podkrążone ze zmęczenia oczy
błądziły w przestrzeni. Na Waldeoa zwracała taką akurat uwagę, jaką się zwraca na bury i niewy~odny sprzęt. Wkrótce, nie płacąc, odeszła, t. trudem stawiają;: każdy następny
krok i robiąc wszystko, aby
nie kręcić pupą.
Przyjaciel zreferował wów•
historię.
czas Waldenowi jej
Tydzień temu rzucił ją chlopak, perkusista jazzowy. Najpierw chciała odebrać sobie tycie, potem zaczęła myśleć· Przeglądając pisma filmowe -r.a patrzyła się w jednego z głoś
nych , reżyserów. którzy aktualnie przebywali w Cannes. Wiewszystko. co
działa o nim
trzeba: że ma czterdzieści sześt
ł
lat, ~ jest bardzo bogaty
bardzo ambitny, a przy tym
stateczny \ rozwiedziony .
PoWyjdę za niego za mąt wiedziala przyjacielowi WaIdena nie dalej jak trzv dni temu.
Plan dziewczyny był ~~nial
Zeby
ny w swojej prostocie
w · ramiona r eżysera.
wpaść
trzeba było pokonac kilka przeZaszkód. Zaczęh od dołu .
parkowała samochód w pobliżu hotelu Carlton i wcisnąwszy
portierowi suty napiwek. obPodjechał
serwowała 'drzwi.
mercedes- Reżyser
kremowy
strzeżonego
wszedł do pilnie
hallu, ali! jego osobisty ki~
rowca, przystojny. ciemnoskóry facet, czekał l'la szefa za
kierownicą.

Podeszła do niego i szepnęła
przez otwarte okno:
- Chcesz .t,nnie?
Facet nie mógł jakoś przełknąć śliny. Wreszcie wydukał:
- Jesteś- prostytutką?
- Nie.
- Zakochałaś się we mnie?
- Nie.
prostu
- Potrzebujesz po
mężczyzny?

jak
-

Nie.

Więc.·.

ja?
Po to,

po co ci taki gość
źebyś

mnie

poznał

Z-.

· - Szefem? - uciął pt zerażo
ny kierowca.
- - Nie. Z sekretarzem szefa
i
- powiedziała dziewczyna
zmrużyła swoje pięk1.e. orzechowe oczy.

C,O.N.
Rys. J4ntuz
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Paryża . miał szczęście
dziewczynę, która nie

dziesi ęciu

nęła

t60DGlOSV

i więzieniach, stali więc tylko
i patrzyli, tocząc ciężk i !' boje
ze swoim sumieniem. czy lepiej
bedzie sięgnąć po kajdanki lub
spluwę, czy te:i zrzucić spodnie
i podłączyć si~ cichaczem · do
rozpusty.
Nade wszystko zał przybyły
do Cannes wielotysięczne zastę- ·
py młodych kobiet, którym zamarzyła się nagle karien• filmowa, tłukły się więc po barach, restauracjach I kawiarniach, waliły się na jachtach,
kłębiły w hotelach, szczerzyły
zęby na ulicach, wszystko po
to, aby zwrócić na siebie uwagę tego czy innego filll'owca t
a
trafić nocą do jego łożnicy,
dalej jut wszystko potoczy si~
gładko.

szkoły.

Wysiedli Z głośników gruchpowitalna muzyka, a oni
szli jeden za drugim przez ·sło
neczny dziedziniec niby dwaj
bohaterowie westernu.
Było to wzruszające. Dyskretne oklaski. Kwiaty· W dodat-scenar1u~1.f!m
ku. zgodnie ze
powitania, całusy od młodej I
lekko piegowatej
wdzięcznej,
studentki.
Napoleon pr~yjął oieszczotę
obojętnie. Nie odwzajemnił całusa. Nie to. żeby sie skriywil,
ale jego opalona, przystojna na
wyrażała
1wój sposób twarz
&dziwienie: cóż wy mi tu. kochani. podstawiacie jakąś dwudziestoletnią staruchę! Nie macie młodszej?
Spotkanie zostało zainscenisalce, duto
sowane w małej
fieszów i fotoreporterów. kadzlennii<'.arzy,
dwóch
mecy,

.

~

