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Aktrwa i pasrwa
literatury
lat osiemdziesłątrch

•. Nikaragua: .stan wojenny
• Sto piębych dziewcząt
ze snu„.
• Czy iadyki z Kortowa
będą znosie złote jaja?
• tana nad mokradła.U
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Nie

cle w polsld"j literiłturze? Jak
pammie wicłzicie jej aktv''.:J. I
pas;nva - :zarówno w prozie,
paezjj jak i w krytyce!
T.B.: - Rzeczy\\'iście
m.ożs
trudno byłoby nam dyskut.>wać

o sprawach organizacy;nych
ZLP. natomiast możemy t;u;tanowić sie w jakim miejscu, w
jakim ollnkcie znajduje sie dzisiaj nasza literatura.
(';dy
c.t:ytam prasę literacką, na prz.ykła<i .,Zycie Literackie". " w
nim artykuł Lesz.;<a Buga ~kie
go, sumujący rok 1985, to okazuje się. ±e autor dos!rzega
w minionym roku tylko trzy
ks!ażki i;Odire uwagi, trzy iazwiska: nagrodzona przez ..Literaturę" Powieść Zalewskiego,
powieść Wysoglą<ia i powiesć
Łoz.inskiego, Kiedy zagl.ąd..im np,
do takiej. bardzo baga.t.ej w
prvncynialne stwierdzenia dyskusji w .. Argumentach" to okazuje slę, że \V ogóle nie ma
ani krytyki, ani literatury. Kie<ly ?:agladam do ,,Kultury", to
czytam wypow!edt znakomitego

chyba takiego przechodnia prome·
który by nie przymieszkaniowej prz.1
rogu Piotrkowskiej i Zamenhofa.
Ciekawiła
ładna bryła. Dowodziła, że nawet z wielkiej
płyty niekoniecmle muszą powstawać wyłącz
nie takie śliczności jak Retkinia-Zdrój. Emocje
budziła normalność, architektura dla ludzi w
ogóle do czegoś podobna. Za to żadnych w~u
szeń nie wywołuje !eryjna betonowa szuflada.
Toteż plomba przy Zamenhefa potwierdza w
całej rozciągłości los malowanego wróbla
w
stadzie szaraczków. żadna, nawet prestiżowa
budowa publiczna nie wywołała takiego zainteresowania, a już na pewno nie zdarzyło się to
żadnemu · budynkowi mieszkalnemu od lat pięć
dziesiątych. Więc też prasę miała budowa jak
żadna inna. Co rusz pojawiały się emfatyczne
„::.wiady reporterskie" rejestrujące
starannie

~lonis:ty

:r. NRD Olschowakv'efo.
który mówi, iż literatura polska stracił.a wiaor. Hzecvwiś
cie mógłbym uwie·rzyć w te
w~ystkie enuncjacje. gdyby nie
fakt. że znajduję się w ~ytua
cji c.zytelnika, który próbuje
rynek wydawnkzy uważnie śle
dzić, sporo czytać \ nawet p.orZĄdkować. Zatem wiem, ie Ili\
to oceny bardzo jedoostr(};..'1Ile.
Owszem. motr.a sfo r.god~'.ć z
taką tezą, często przywo1ywana. że w.spólczesna lite•'at;n-a
t\•laściwle nie odzwi•rcied!a. w
stopr.iu w jakim byśmy !'Obie
~ycz ·u.
ftaszych
o~en_ych
!praw i problemów. Aie c~y te:1
nie fetysz:rzujemy nadto zadań
i obowiązków· literatury? Jakby
to ona właśnie miała rekom•
pensować niedostatki innych obi;zarów życia! Przecież litcra!ura n~e mo·że rozstri.ygać ~puw
aktualnych, bieżących . nie mote zamieniać sie w doratną publicystyke. Jest w końcn wiele utwor6w z ostatniego czasu.
tekstów ciekawych I porlejmując:-;ch sprawy którymi :tyjemy, czy którymi żyhsmv Oczywiście
sprawy te m~i<lują
swoje odzwierciedlenie w sposób ol!raniezony. bo na minn:e
możliwości oodsu rzeczywtsto8ci w literaturze. Znam!en.na
jest np. recepcja czasó\V i;1anu wojennego w pro-iie. Są to na ogót ~a-

d:::iwaczn~

kieA
aluzje, wm·wkowe ob-

serwacj9,

droon~

POLSKA DROGA
DO SOCJALIZMU

•

Zdaniem Marii Koszutskiej komunlAci ł)Olsey
winni uważnie śledzić praktyke partu bolszewickiej, aby nie PQl?ełnić podobnych błędów.
Nie mo~a jednak bezkrytycznie na~ladować Rosji. Na IV Zjeździe KPP podkreślała. że nie jest
„leninista" ten. kto sadz.i. iż można r>rzenieść
gotowy wzór rosyjski „bez żadnych z1nian do
innych krajów. nie licząc Sił z konkretn11mt
warunkami czasu· i m{ejsca". A wcześnie]. na
II Zjeździe wyratlła tal i oba~ . ł.e sytuacja
wśród aktywu KPRP nie sprzyja \VYPracowaniu wła:r.nei koncei>cH. Każda .nowa myśl jest
niechętn i e
przyjmowana i spotyka sie i zacie- '
kłym oporem. W dodatku d:ziałscie nasi
przt>konvwała za . długo sie zastanaY.iaia t
stad trudno o szybkie decyzje. I w końcu dochodzi do tego, że przyjmowane są obce rozwiązani:\· pod wpływem nacisków .r.ewnetrznych.
Pnedstawiciele kierownictwa Międz:vr:arodów
kl mo~ą nai; instruowa~ i korve;ować. ale nie
powi11niśmy czekać na ·eh decyzję. lecz wypra=owvwać własne stanow1~ko.

Na początku 1925 r. oceniała. ie Polska ie~t
najsłabszym ogniwem systemu kapitalistycznego, W związku 7. tym nale:Łv samodzielnie orzygotować sie do rewolucji. a nie czekać
na
pi:;iykład tiiiemiec. czy' na wyzwolenie :ze strony Armii · Czerwonej. \\."Jaśnie w Polsce zóstały ·- iak mówiła „doprowadzone do zedtu"
\vszystkie te podstawowe czvnniki. które ll:'lWodują
kryzys społeczeństw
kapitalistycznych.
Po pierwsze - życie społeczn0-poliWczn~ kraju nurtują poważne konflikty narodowościowe,
s:zczególnie na wschodzie Polski. Nie mogą one

było

nującego ulicą Piotrkowską,
glądał się budowle plomby

W dyskusji umiał .wzięli: TADEUSZ BŁAŻEJEWSKI
- literaturoznawca, krytyk literacki; HENRYK PUSTK OWSKI - teoretyk literatury, krytyk literacki: KAROL JÓZEF STRYJSKI - pisarz i publicysta oraz reprezentują cy „Odgłosy" GRZEGORZ GAZDA, który tę
dyskusję prowadził, zanotował i opracował.
G.G.: - DzisieJ5~ rozmowę
o obecnym
sLaD~e liter1tt.ury
polskiej zaproponowaliśmy w
związku ze zbliżają.cym si.., ZJa·
rdem ZLP. Nie cbcJalbYrn już
na "7stępie ograniczać zakresu
problemowee o tej rozmowy Je·
dnak dobrze było by, abyśmy
skupili sie nie tyle na sprawach
organ izacyjnych. czy ma!erial·
no-bs tow~cb 't)\sa.ny, ale na samej literatun.e i je) artystycz·
no-ideowych
efektach. .takie
było więc to ostatnie pięciołc

chatka

drev,mianą elewację frontową. miedz.ianą blachę

na dachu oraz - rzadkość niesłychana· - okriu~łe okna. Pienia towarzyszyły wykonawcom,
projektantowi... a plotki - przyszłym miesi.kail.oo.-n. Plotka szla za budową, jak cief1. Led,„.o wyłoniła się konstrukcja zza płota, już po
mieście gruchnęło, że znowu bt:<lą mieszkania
za walutę wymienialną, nie dla normalnego
człowieka. Pewnie znowu prominenci, przepychanki, układy i sitwy. A w mieszkaniach o
podwyższonych metrażach
najpewniej
~dą
k:-yształowe .wanny, złote sedesy i wodotrysk!
bez mała.
Chrzciny

odbyły

się publlcz.?'J!e, noworodkowi
„BOLEK" ku czci projektanta Bole~ława Kardaszewskiego, gazety powzdychały
nad sz.arz.yzną budowlaną, złożyły sobie I nam
życzenia, żeby więcej takich i zaczęła się normalna codzienność.
t~cfano imię
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no-

Foto:

maletć roswi•zania w ramach istniejącego u1troju i prr.ei to stanowfą 1llę naJ)lłdową rewolucji 11ocja ll1t1cmeJ. Po dru1le - wśród chłoJ>1twa panuje allny 1l6d 1iemł. który m.in nie
mote by~ r.aspokojony z powodu mocnej oozycji i tyWYch tradycji szlachty, Dążenie chło- ·
pów do pogladania ziemi stanowi podstawe ruchu chlopr;kiego. dodatkowo przyspieszają~go

Grz~gorz Galas!ńskł

Znamienne jest, t. OCZ8'kiwała jut wówcr,a•
przejAcla Józefa Pibudskiea o na 1tron4 burżua
zji, chociaż uwa ta.no 110 za człowieka lewicy.
Znawca zagadnienia. Andr:tf!j MlceW1ki. stw~r
dza: „Pilsu.dakt po mtS;u I!t26 rok.u przeszedi
jui zdeai,idowanie ft4 prawo. Lewica Po Taz ostatni pomogta. mu

wrotu

majo~ego".

w przeprowad%eniu vrze-

Koszutska

weywała

do przy-

EDMUND LEWANDOWSKI

Nauki mądrej Marii
nadejście rewolucji. potQgującer.o sytuacje rewolucyjną. Po trzecie kryzys gospodarczy i
be:i:robocie powodują wzrost
niezadowolenia
pośród klasy robotniczej. Dalej. kryzys syste-

mu parlamenta1nego i trudności z utworzeniem
rządu ułatwiają przewrót społeczn!>-polityczny .

Obserwując z MoskwY rozwól wydarzeń
w
wskazywała na ~rażające Polsce niebezpieczeństwo
faszyzmu. Już pięć · miesięcy

(2)

· Pięknie je~t tylko w bajkach. A i to
nie zawsze. Taka - dajmy na to bajka o
marcepanowo-czekolado\vej
chatce Baby Jagi, do której zawędro
wali
Jaś z 1\'lałgosią. Jak przysx.ło

dojr:r.ałokl mas do rewolucji. W czasie przewrotu majowego istniały obiektywne warunki
do wykorzystania
nastrojów
r ewolucyjnych
przeciwko szerokim masom i J ózef Piłsudski t~
uczynił, czego jednak KPP nie 1>0traflła zrozumieć.

. W maju 1926 r. nie dojrzały 1esi:eze do rewolucji klasy robotnicza i chłopska. zaś partia nie
była zdolna stanąć na ich czele.
Partia musi
przygotO'\•.rać się pod względem polityczno ·organiz.acvinym. Musi sie „zbolszewizować" aby być
:r:dolną do przejęcia i sprawowania władzy,

-

gotowania partii i kla1y robotniczej do e'\\oentualnej
walki z faszyzmem i przestrz"gała
przed nawiąz:aniem sojuszu z piłsudczykami.

PO PRZEWROC·IE MAJOWYM
1926 ROKU .

W swzególności Komunistyczna Partia Polski
zdaniem Marii Kosz;.itskiej - powinna:

- uświadomit t'l\VYm członkom i wszyst~im
robotnikom obiektywny interes klasy robotniczej oraz wpoić
Im orzeświadczenle o mis.ii
d:dejowej i roli kierowniczej wobec innych klafi;
- umieć precyzyjuie określić najważniejszy
w da nym momencie cel działalności i skupić na
nim główne siły - nie tracąc równocześnie z
pola widzenia wsr.ystkich innych, mniej waż
nych spraw;

Polsce

przed przew,rotem majowym trafnie przewidz1ała możliwość przejęcia władzy przez
Józefa

Piłsudskiego,

Pisała:

„Piłsudski

ma zO'l'ganizowane peu!lte warstwy & dlatego możliwe jest ,
że faszyści przyjdą pod wodzq
Piłsudskiego,
rzucajqc hasła. demagoqiczne w rodzaju: .• Zil!mia. dla. chlopów", „poprawa bytu robotniczego"

-

tak jak to zrobit Mussolini. W ten spoJób

mogliby oni dojU do wladzv, a potem oddać
ią burżuazji".

W maju 1926 r. na fali niezadowolenia

wy-

wołanego kryzysem gospodarczym
Józe! Pił
sudski dokcnay przewrotu.
Zdobył
poparcie
większości społec:ieństwa. a w tym j Komunistycznej Partii Polski - błęd11ie upatrującej w
nim reprei.entanta drobnomieszczaństwa i zwolennika demokracjl, 27 czerwca 1926 r . Maria
Koszutsk9 uuiała. że :łródłem błedu majowe~o KC KPP było trakt.l.lwanie Pot~ki w t!.olacji
od sytuacji w innych krajach i przecenianie

~ nawiązać
sojusz z v.rarstwami
drobnomieszczańskimi (przy zachowaniu odpowiedniej
czujnoś~i) I stanąć na ich czele w walce przeciwko burżuazj.i:

- utrzymać ścisłą wię:! z szerokimi
masami. zdobyć ich pooarcie Qraz kierować codzienną walk<J;
- przystosować zasady organ!zacyjne partii uo jej zasadniczych zadań;
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'Warunki prenumeraty: 1. dla
instytucji i zakładów pracy: zlo ~alizowane w miastach wojev.·ódzkich i pozostałych miastach,
w których znajdują się siedziby
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zama\viaj:;i
Książka
prenumeratę w tych .oddziałach
instytucje i zakłady pracy
miejscowoś
w
!lokalizowane
ciach, gdzie nie rha Oddziałów
Książ.ka
RSW „Prasa
Ruch" opłacają prenumcratQ w
urzędach pocztowych i u dorę
czycieli. 2. dla indywidualnych
prenumeratorów: osoby fi7.ycme
zamieszkałe na wsi i w miejscogdzie nie ma odwo.śc!ach,
K$iążka
działów RSW „Prasa Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach poczto,1 ych i
u doręC'z~·cieli: osoby fizyczne
z;amieszkalc w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa
Ruch'' opłacają
Książ.ka prenumeratę wyłącznie w urzę
dach pocztowych nadawczo-oddawczych właśc1w.·ch dla miej!Ca zainicP.kania prenumeratora. Wpłaty dokonuje ~ię u7.ywaj;ic „blankietu w;Jtaty'' na rachunek bankowy miejscowego
Oddiiaht Rf;W . Prasa - Książ·
ka - RuC'h" 3 Prrnumeratę r.e
wv,;:viki za granicę
Łleceniem
„Prasn
RSW
przyjmuje
Ksi::d:ki1 - Ruch" Centrala Koli \Vydawnidw.
porlaźu Prasy
ul. Towarowa 28. 00-Q:'iR Wars;:.a\va konto NBP XV Oddtial
w Warsz.awie nr 1153 20104:'5·
-139-11. Prenumerata ze zlece·
niem wysyłki za· granicę pocztą
7.W. ' klą jest droższ;i od prenumt>raty krajowej o 50 proc. dla
:decenioda\vców indywidualnych
i o 100 proc. dla zlecających instytucji i zakładów pracy. Ter
miny przyjrrtowania prenumera·
ty na kraj i za granicę - do
dnia 10 li topada na l kwartał
i półrocze roku na:1ępnP~ri orar
rok następny - do dnia
cały
popne1 każdego mie;iąca prenumerah
okres
dza.iąc„go
roku bieżącego.
Zam. 348. B-2.
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1ta:\8 nieprawdopodobny 'bałagan. W'khma ~
eh~ g dz.i zwafoionych. z2.sypująo:: przesmyk
!Olidną porcją śniegu ! pi11.chu.
Uwięzieni w z.aspach lud;:i„ rea11ują różnie.
Bardw róin'e. Wiek~zość pokornie cze.ka w
rn·yrh p!'l.iRT..dac-h na łaskę aury. Silniki pucuja, by choć trochę oc;rz;;ić wnętrze aut. Właści
cif'l popielatego mercede~a ~łośno ubliża dM!?O~ ·com i milicjantom. Gro z.i, te postawi ich
przPd sądem. Kobieta x polone1.a żąda natychmiastowego usunięcia tasp, bo musi zdątyć do
Gdańska na karnawałowy bal. Wiele osób chce
wied:tieć, gdzie jest najbliższy telefon. Pra 'll·ie
w~zyscy słuchają komunikatów „Radia kierow·
ców''. Z całego kraju napływają złe wie~ci.
Kierowcy z niepokojem obserwują "·skatnik! palJw. Obliczaja jak długo starc7.y energii do
n;:rzania "·oz.ów. A potem? Skąd wz.iąć benzynę
na dojazd do domu? Ktoś musi wyłączyć silnik,
bo w zbiornlku ma tylko dwa litr.v paliwR. Owi'
ja kocem akumulator, 'a ~am nuka schronienia
w ka~ie ~ąsiedniej ciężarówki. Ktoś oferuje
ROMAN KUBIAK
kani~ter benz~·ny po mor.no kry:tysowej cenie.
,
Je~t "''ielu chętnych. Cena ~kaci.e do pięcilaet
·~',
' '\„ :~·
~
dotyeh ia l!tr. Star•:w pan z m11łe,11;0 fiata dzieli •i' r„•ztk:ami pali\\'a :z; lnn:m kil'ro"·cą. v-r
ic•ńreE!o ~<1mod1od;r,ie płaC'7.-. niP1'l'IO\".·lę. W TlRac:h ~~·r1.ą e;ai:<P.ve kuchenki. do rak \•:ędrują
kubki i:rorąrej herbaty pl-lrz.oni>j wod'1 t<> ~nie
gu. Sz.ofenka bnć cz.ę~tuj„ ni-:hniet~·ch drol!st tnokra, ~lisk11. Progno~y meteorologlcme
\'.!O'l''CÓ"' i milicjantów. HPrbi,it~ pn:·nryn,~ tet
oprulotne
i
temperaturr
Mpow1adają spsdek
okolicr.ni r!'llnicy. Zapr::i~z~J'\ do ~1vych dom<'li'.·.
pady śnie>!(u. Mied;;.ynarodową tra.se E-16 ru+yW tury!tvcznym tiutokiiri:.!'l wyhti<'.'ha p'tnika.
M"'-'O patroluj~ l~kkle plurri oraz pi::i.;;karki. DroGasn:P ~ł;ih.,. ~w!atł.; z ;;kurnul:;tora. 7-A 0 1;;.nag:i jest przE!,iez.d11a na całP.J cHu,;!ości.
m! prz..-.ltnujaC('I w;.·je wia+r. Przerai'.onP n:r.;"!<'.'i
Około godzi1;r dziesi~tPj temperatura pr;:y
na o~lep w~,bi„t;aJl\ w p-011>. Słyrh~ć )."l'ICZ I
~runrie !pada do minus dziewi~ciu ~lopn!. Wiatr
"'ol:i.ni(' o p".lmoc.
metd·vudziestu
o~ią~a w porywach pr~dko~ć
1vmc1.:;sem v-: l.,,i:z.yc-r i 0113z.„nie tnvala
rów- na sekunc:le - ponad ~if'demdz;iesiąt kipn~;~oto'l'-'ania do ewaku'leji ludzi u"-:i~zion.~·rh
loinelrów na i[odzinę. M;in.nie błotni~h. na·
"'' 7.JIEPaCh. Trz.eba zape"-nić ~c:hron!!'mP kilku
wierzchni::i drogi, hYon~ ~ię 11:lęhokle, lodo"'·~te
tniącom osób. w t~·m Jil"ZJ'\ej i:truplP dti"d. Do
kol<!inv. Wichurit łami"l nieliC'1.n" z;apory. pner-o~tają oddane obiPktv
dy„pot~·cji „Hhbu"
ciwśni.eiio''·e. ~:ryw~ ochronll" ~i:otki. Sn'•g i pl'l~zkolnP. ~porte.we i z;Fl<ł:odow~. Ur:r,1d ;\i'.a;la
nie"!'k z pól '\\•dzierają ,\ę na noi;ę. Pow~taja
'"'ru Rejonow:· Utzad Spr~,...- "'ewnelrr.n~·ch ,.._.
Pod Łec2'.?Cą pługi jenr.V'
b~7.J'iecznp. z.::itor;i:.
Łęrz.v~y udo5tepni;.,ia cu:~ć s'l\·vch po 1iesr.rz.eń·
r;:idz.a i:;obie z 7.'lsparni. Ale w sąstf'!dnim "·obiur„,...·ych. Spnlemowc:v otwi~rl'l)a re•t::iur::icjl!!
i~'tl.·ództ\\•ie 'll'locł::1wskim foiPI! i lód ~zybko i
I nomadx!l prowiant. „Karczma Bnrut,·'' przez
~kuteczniP pokryw~j4 drogi. Gr-r.e:iną $!1.X'lioch~
c:ał11 noc będi.',e ~Pr'll·owttla itorąre posiłki. Perdy osobo~·e i liniow!l autobusy 'PK5. „R'łdie
sonel n:pltiila miejski!'~'° ogl3s7.11 o~tn· dyżur
kil:;ro\'\·ców" i11fC'Jrm11je. 7.e na ws:iy!tkich di::oni:irn~·. D„ pomory ;tawiają s'~ mien.kań<:;v.
gar.:h w kinunku ""·~chodnim od linii Gdaii.sk
O godzinie d\"tndzie~tPj pinwsz.ej, kiPd"" "-'ia- Bvdgoszr.z - Kafaz - K!!t•:n ·r~ jaula J~sj
dor:i" jut, tP v.·~·r:l!'lstan;e ~ie 7." ~n:etnej pułap
oowatnie utrudnioni1. E-16 oraz E-B ~Il odfo1eki jest pr"'kt~r.m'e nie•11ożliv·"'· p:=1~at.l!'ro"·i„ ota11e v.• piPrwszej kolejności.
lor.urn.
pu;;i:n-.ają auta i n; 1kaja rieplej".1'.Pll:
Kilkadi:iesiąt !'.1Sób kony;h z gc$cinn„~ci r"lniJeszcze przod godz.in~ j<?denasti\ metro"'·e i:askC>v.•. Na~tępnyrh kilka;et pn:-.irn111;:i pod s11•e
oy zatrzymuje rur:h pojaidów na E-16, na odd?..ch~· ~;.koła i G~ w D;;<1.'·nie. Wzrlł11i: i,a+aracinku Topola Krole1vska - Daszyna. Sznur !11.~'°" ::rnej E-Hi, pol;:imi 'li.' kinunku mia>h ciat(mochodów b... zradnm stoi przed ~cianą ~niegu.
ną kolumny p:eszych.' Dr:nnatyczni" w ·d;ada
Lfłkkie pługi nie potrafią odnucić twardej
ntuacj" o<óh uwiezionych w ~rridku U1!<:1ru.
l.lnarzliny kola buksują, pr1.esz;koda nie ustę
Teren jest tu ndkryt~·. nal„ie z.amiPc', w pe>blipuje. Ci,brówki osuwa.ją si~ do rowów, ma:tu ni4' rna t~dnych burl;vnków. Wieksrość au•ołe fiaty „1::ió.n:.ą" na jetdni. Kwadrans później
karów z d7.iećmi uHtwila whśni„ tutaj. Lud1.'e,
Lęcl'.yca'.
i1staje ruch na odcinku Sierpów którz.'" w\·chodl'.'\ z poja7.dów tr"lcą OTientaCJ!l,
Pod Jarochowem tworzy się stumetro,vej dłu
gości zaspa. W Zale~iu pokr~'Wa śnież.na mieny
guhi!I m:.
blisko d\Va metry wysoko1'ci. Międzynarodowa.
Z Łęczycy wyrusZA -niezwł z.nie ekspedycja
arteria komunikacyjna taje się nieprz.ejetdna.
tłożona z osób, ktore dobrze maja t„r.en. Około
O godzinie j!'dena<lej 'vład1.e m'asta i g•niny
god::.inv dwudziestej drugiej pi„~z.a eksped. ·cja
Lt:czyC'a pO\'.'Oluja „~zt h kryzysO\Y'I ''. N1ez.n·ło
odnajcl•1je pojaz.d z.~ miarz.n!ęt:nni i głodnymi
rznie do akcji od"nici:ania dro;::i E-16 msta.je
dziećmi. Uformowahi V.' twart„ grup~·, mal y
skierowany cały cieiki spru:t będący w d~·spo
prze ·odn <\\·ych
plecami
ui
brną
'!'.ycji ;i;akładów pr.>r~'. Operatorzy I kierO\.YCY
ków. W Lęc:iycy C?J!ka na nich g-?rąca herb~
za'll·„_
rr1a~Zf.t1,,mimo wolnej •oboty,.natych'.niast. :igł~
• inte ~ . sz .
ta, kan::ipki ·i łóż>
Uiilią ~ię do prac~·. Wyi:uszaią pługi gąs1enm
dowych. Za przewodnikami podążają r6't\•n'.ei
c:;Q~e, ,:Po.tęzne „F~drqmy". inas7.:yny li1:1rlo\Vlane.
doro<li 1 porzuconych na trasie amochod«w.
Spychacze wolno odrzucają zw~!y śmegu. lec:r.
Jeszcze tylko pod Sierpowem stoją dv.;a śląs
~!lny wiatr już po chwili niv.·ec:iy ich robot~.
kie autokary. Po godi:innym marnu dociera
W zaspach jest uwięzionych ponad sześć,et potam naczelnik Łęczycy - Kaz.imierz St~pni<iK.
jazdów. Z obu strcn nadjeżdżają dalsze. Pow~fali pasażerowie w wieku od sz.cściu do dwunR;;tu lat .ia mocno przf'~tra::zeni. lecz d?~elnie
staje dwukilometrowy korek.
kroczą :r.a naczeln;kiem. w autokarach 7,o<;tają
„Sztab" przekazuje do radia ptlną informa~j~,
jedynie kierowe:.
Dui:yna iest
że E-16 na odcinku Łęrzyca E:v.·akuacja z.m 'pn.a do ~zczę~Ji\'o·"~o :fnału.
całkowicie nieprzejezdna. Chodzi o \n, Ż:"bY
~·1alki z dr.'.ećmi ulckowano w intnn~de. K,l·r.aoobiec tarasowaniu droiti i skierov:C1ć poj:a?.!.aset O$Ób nocuje w hiek ach kluhn sporto'll·edy. na inną. okrężn::i tra•~. Niestety, radio wyg~ „Górnik". Tegoroci.ni maturzyści, którzy asyła w eter jedynie komunikat a „Jlewnyeh
kurat bawią się na ~tudni6wko"'1'r.h impretrudnościach w ruchu na E-16". \Vielu kierowpechowców do biesiadnyc.h
zach, zapraszają
cbw jadac:?ch od Łodzi i od Torunia postanastołów.
wia zaryzykować ... W zaspach stoi już ponad
Tui pned północą milicyjne patrole alarmu-.
osiemset aut.
ją: w zaspach tkwi samochód o~obowy z cię
Po południu wiatr wzmaga się osiągając ]:lręd
żarną kobietą. Niewiasta będzie rodzić! Radio·
kość dwudziestu pięciu metrów na sekundę.
wozy i karetki pogotowia nie mon:ą dojechać .„„e
żywio
2
walczących
ludzi
przewraca
Wichura
miejsce, grzezną w z.ąśnieźon.ych ro\Vsk•zane
łem. Nadchodzi wiadomość, ż.e z odsieczą j:..de,
\\'ach. Za kierownicę ciągnika "•skakuJe trakciężkie płu~i wirnikowe z Sochac.zewa i Cietorusta z PGR. Przebija się przez zwaly śnie
chocinka. Przybc:dą za kilka godz111. .
!?U. bierz.e na hol fiata z potrzebującą pomocy
Tymczasem w rosnących zaspach l(r7..ęznii nl\kobieta i ciągnie go polami ku lQr7.YCkiemu
'':et. gi1sienicowe !pychaczc. z~,-~ł:v śniegu p~z~
~zpi\alowi. Po północy pr7.ychodzi na świat
dvnesponad
wy~okosc1.
kr&C'zają dwa metry
zdrO\\"e cł1.'ecko.
cie mt>trów dłul(oki. Z :;łębi z.as;vpanej k<1walDrol':o~·cy nie odpoe1.vwają. Sy~tem::ityc,.;n\e
kady dociera niepokojąca informacja, że utk1'.ęl~
i ;i; uporem krusz11 lodow!'l prr.e~i.1'od~. Ni„s+ety,
tam ci:terdzieści autokarów i:viozących d„1ec1
rei:ultaty ic'h pr_acy są mizerne. Mija d1vunas\a
na 7.iffiO\\~ska. Temperatura ciagle .spad.ii .. m.egndzina paraliż.u na E-16.
których kierowc6w ogarnia zniec1erphw1!'me.
cały
Niedziela, 2 lute,11:0 1986 roku. Prn:ie
rróbują forsować rowy. Nast~pn<! grup:-r polaz.dów, które nadieżdżaf11 od strony f.,od,;.l, .Pa'.- . kraj odcrnwa skutki ataku zimy. W Lir:cr.yc:r
choć to niedziela, czynne są wszystkie ~klPpy
kują na ulicach I placach l..ęczycy. Robi st~
~poiywcze. Sprzedaje się pieczywo, wędlinę ]:!Otłoczno. Dwa rzędy aut na zatkanej E-16 t"'·odrobową i nabiał. Non-stop pracuje ,.Karczma.
r;r;ą e;il(antvczne kilometrowe wstęl(i.
Boruty". Ajenci otwierają bary i jadłodajni•.
O godz.inie piętni1stej milicja blokuje tn.$(
Rankiem zatarasowanv odrinek dro~i E-H;
i obu stron zatoru: pod Krofoiewicami i pod
patroluje śmigło\111iec. Wialr słabnie, na wysoOzorkow~m. Fun1'cjonariuste doradzają kierowkości trzydziestu metrów od ziemi prądy pocom powrót lub jazdę okrężną drogą. U:siłują
wietrzne ·są ledwie wyczuwalne. Widoczno~ć t .
też wracać z trasy koleine autokary :i dz.1ećml.
godziny na itodzinę polepsza ~ię. Pilot obserOpiekunowie dzieci n'e bardzo wiPd7.ą. co c1.~·
wuje ci1ły pli~ko dwudz.ie~tokilome1 rnw. · ianić w tej svtuacji. Powrót może oka1.ać sii:
tor. Dwa rzędy samorhodńw ciąi;:na ~iP. od
niemożliwy. Nocne po~7.ukiwanie rodziC'ÓW WC'aKrofoiew:c przez Łęrzvcę a7. efo Sierpowa. Płu
le. nie mn;; zakoi'lC"zy<' ~ię po'\\·odi,cniem. Wszystgi coraz !€'piej radzą <fJb'e z 7.a~pami.
kie hoteli!' i zajazdy wzcllui zablokowanej tra~Y
W południe lodow11ty 1viatr u~taje. Ludzie omaj:, komplety l!ośC'i. również oczekuiacyc~ na
choczo wracają do swvch aut. stneżonych przioz
orzvwrócenie ru~hu. Wieczorem patrole dohcz;~
milicję. Odkopują pojazdy ze !lniel(u, uruch::t.i::i się ponad pięćd7.ie~ieriu unieruch{'Jmionych
miidą silniki. by ~nrawnie ruszyć po odblok"Jautnkarów i: marznącymi dziećmi.
waniu przejazdu. Pługi priecieraią si.lak. PowBardzo nieC'ierpli\vią ~ie k:erowc:v TIR-ów.
't::i.ie czlerometrnwei szerokości tunel.
Ci jadący do Gcl;ui,ka. chcą zdążyć na prom~·.
O .,;od7.:nte piętni1~tej mo7.na ju7. pn~·~t::ipić
Sp<)źnienie n)oi:e ich drogo kMz:tować. W l(rP,
d0 rozładowania !!i1tantyc1.ne~o korka. Wz.dluż
1YC'hodzą dewir.y .Jeden z tirowców po•t11nawia
kolumn l'(otowych do startu aut jad::i r11.t'!iowotaranować zasp.v Całym impetem potężnej ma11·oi:~·. z dośniki1 płyną poleceni:\ dJł kierowuv1w uderza w ścianę śnie;iu. brnie parP. merów: najpierw do tunelu wjedzie radiowóz:. ui
trfiw. i... daje za wyi:raną. Zapada z.mrok.
nim karetka po,E!otowia. potem autok11ry„. KilO r.nwoku nadciąl(::i mech;:micz.na odsiec7.. AlP
ku niecierpliwych :r.nów chce wcisnąć ~!ę do
ciEtżkie wirńikowe pługi nie mogą przecisnąć
Intenvf'niuie
uprzywilejowanych.
konduktu
•dę mii:dY.y kilometrowymi s:z.nuram! pojatdów.
milicja.
'~ają kłopoty 7. wykonaniem najprostszych maPrawie dwie godz.iny trwa pn:"Je7.d tunelem
'lewró\11•. WiclfJcznośr jest l'll\ranlC'1.ona. P 0 l(OpiE'rwsz.ej kolumny oswobl'.ldzon>•ch.. Pńiniej mirliinie plu.l?'i dociera .i a do ~kr:i.ju białej pn:elicj::inci 1~zwalają nC1 rurh w kler11nku prze~7..kody. Kru•zą bryły lodu 1 odrzucając je na.
c!wn~·m. O ~ieclenrn"l5t"j w<r.v<tkiP. p!'lj~vlv v.rypola \Volno dr::iżą tr7..yrnetro\1\•~· przesmyk w
ruv.;;ją na trase. M i J~ d1i. udzie::h nósta gocamsC'h. Z<'I płu'!'.ami ~un~ karetki pogoto"•ia
dz.ina pualii:u. E-18 jest prz.ejet.dna.
i radiowor.v Pozba lll'. !"ni wyobr:\f.ni ktl'rO•\·r.y
qmnchodó\~ MohO'lll'VC'h u•iłuj~ wepchnać ;we
pojaid~· "'' ~n'e!żny h111el. Trw-11. be~µatdon~,..,·a
walka 0 miejsce w sz.yku oswobodz.onych. Pow•

Drugi tegoroemy atak zimy. Wlehury ł młe
·a z.asypan„ch
komunikacj~.
ąlskaeh kolejcn•ych grH .ną J,'loeiagi. Nie i'Taca :i t.rll.s ponad d\,·ieście ::iutobusów PKS. Ruch·
ustaje nawet l'\a drogach pierws:r.ej kolejności
iimowego utrzymania. Do odśnieżan i a pri.y~tP.·
puje dziesięć tysięcy lud7.i, er.tery tyśiące płu·
gÓ'll'. Dramatyczna s ·tuarjs ro:r.grywa się 11a
mu:istrali E-18 w okolicach Łęczycy. Pnn
dwadr.ieścia ~zrść t<">dz.in w zaspach tkwi tam
ponad półton tysiąca samochodów. Są wśr<Sd
nich autokary 1 dziećmi. Akcja ratunkowa prowadzona jegt norą, pn:r bardz:o silnym wiet.r:rA
I niskiej temoeraturz.e. Pomoc niosą mieszkań
ey mia.~ta, rolniry. T!'j nocy ~cr.yea nie ~pi.
~obota, 1 lute,i:o l!lR6 roku. triua E-16 na
pólMe od ~cz~·rr. 'R~nkiem temperatura po1:i:ietrza nieznarznie pnekracz.a l'Pro stopni c~1~ju~1.a, ...,.-ięje silny wiatr. N11.wierzchnia drogi
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MA WtASNY ltACllUNEK

Co z mieSzezuohem.
Na.czelni redaktorzy i rM.nego rodr.aju decydenci r.a cech!ł
v publikatorach komentarza uważają
konieczną tamieszcza.nego
aktualność. Mai11 rację (niechbym tylko napisał, :tE! nie mają!),
uwolnimy slo ·o
ocz.ywiście mają rację, pod warunkiem, że
aktualno~ć od mylnych r.naczeń, którymi obro•ło w ostatni-:h
latach. Potocz.nie bowiem utożsamia się aktualno~ć !nieFlusznie)
nie tyle z tym, że coś dzieje się współcześnie :t czym innym,
i nie t tym, i.e aktualne jest to.co na czasie, ile z t ·m, że aku·

rat teorai się dzieje, choć wlaśn:e n:e powinno, gdyż jest jui
przebn:miałe. ,.Naszym aktualnym tematem. panie redaktorze,
jak to nieraz
jest na dr.leń dr.lsiejszy lokomotywa parowa" w tym stylu słyszymy (w porządku, jem dotyciy to muzeum
techniki, ~orzeJ. jeśli modern!iacji kolei),
Tak td jest, jak sądzę, :i: aktualności~ w ~en~ie np. ideologicznym czy filowfic:tnym, a nawet politycznym. Nie k&i.da odby·
'"ająra 1'ę ohP.cnie n11rl!dll lub konferencja. l~-~kuje taki 5am \t'I·
lor aktualnoki, co dajrn.v na to jeki~ prohlem wcaloe w t-:j '
rhwili nie rozpatrywany publir7..nie, -o którym s' <: i pn"\ ·E<tm~
n;" mł>\d, nil" my;\li n;rn·"t. a ,jednak istnieje, j:;ko oiła ~pra "·rz..a
działań i postaw. J: famy wtNly dfJ c:zyn;enia z aktualn•J~da t;;·••.
trw?.ln:~. pn.~·n;iimni„j dop6k1 <pr::rn·a ni 0 m~taniD. pnl"V"' ię·
to11a w mdleniu ciy d1.iała11iu. Takir;h ;praw pozornie nie 1~tme
ją„ych, bo k.iecl:·ś j11i; porusz.;:inyrh i „orlfail~QT;in:·ch'' je<t zwy·
/
kl~ sporo, a.le to co trudne i uciążli ·we wolirn.y raczej „mieć

z.

gło\\'y''.

,Testem prr-e":onan~'. że taką sprawą. o ktArej ,i11ż pra\"ie nie
w;c-pari11 u nas mó,··ić i pisaf. Ż"'b:· n:e narazić się na z::1rmt
11it'al<'tualnośd. ~a irle" i posta1•;:· okr~~łane j::iko mi"5ZC'Z.im~k~e
lub - bardziP.j dra.stycmie - drobnomiestcza11>kie. I rhoć za.
chowu.i~ l)ne u tB~ 7.:,·1.-l'.ltnr;ić. :; naw~t prze~~·waia -,.- ~zero'<ich
kre~~ch spolP.~ n;-·ch ~wój re;i~:an•, n'P od,\·;iż~·łb:'m oie o n:~h
napomknąt, ~dyby nie zbief( kilku far,t6w, które dodały mi
uvhęty.
Przekonująco "'-'YWOd~ Maria
o'rlecnie ks~ążki pt. „ll.foralność

Oosow~ka. a11torka .,,,-z,no·1·1on!"j
m1e;z.ria'1:ka'' (wydanej P" rai
pier·qz.y w ll?M r.), że tvpowa dla tego . co nazy"''amy 111-::ralc
war;twv tzn'.
11o~cia miesz.cz.anską nie -j~~t mentalnosć wąskiej
\"Ii"lkirh m\e~<.cz~n. na og<'>ł gruntow11ie ''.'."k5ztałronych, am nav.·„t cechy charakte-ryz:ujące tzw. wanbvy średnie (przenikają<::!!
~ię u 11as 7. intelig„l'lcją), lerl'. . postawy i caly systen1 'varto"-ci
warst·"''Y niż<~j. Z"\ anei drobnomie$z;cz11ńską. a pogardJn,·ie kolt11neri;:i. Orzyv;i~cie nie chcidzi e fornialną prz:·nal~żno!:ć je·lno>+ki
do rJ;;n" .i \"~rstw;:, lt!c:!. o wyk:izr\\·ane id"o"·e pnwma'.>..·artu·o.
T<ik F;~ j:-clnorze:Ąn;e iłoż,-ło, te od poprv•dniego numeru .. Odgło~ó"··· Edmund Lewandowski "' arlykul"' „ iauki mądr?j "1'ar~i''
ta
(o ;\fani Kos1.11t!ki<'j) podkreśla. j::ika wairę przn\'1az:. wala
wybitna dl.i'ill!'czka do pra ·idłowe\ ::inali1,y pojęcia cirohnomie;,z.czai'l•b\·::i. Dod;ijnw do tr&;o, i:~ cz~·nne. je<' obec'n~e w l\!uie11m
ktorej
Sztuki ·„n·~\awa pl. ..DP.C'o1·um łodzkiego !ab<;;kanta''.
prr.e'lrnioterfl zaintpro;-sow<1nia je~t ''-Prawdzie kultun miPsz.czal'l-kiej plutokrncji. kt6n je(;nak oharrn:ina h~·!a \\' znacz.n<>i mi 0 rz."' drobno111iPs;,c1.ańskimi upodobaniami i ~ust;łmi. , a· dom1~r
,,·•z:v:;tk'<"go na .iPdtieJ ze sC'en Te11t.ru im . .Stpfana Jararz:;i •v 111e·
z:'l1iernie intf'r"~ll.iare.i inscenizacji powief;d Witolda Gombro'\•.'ic1.a ,.F„rdnlurke". należną uwa,;:ę posw;ęca !.i<": w ślad 7a ksiaż
ką rodr.i.nie pn.edwnjenn;-·rh „nowocze;r1,yrh" miesznan, kt6ra
zr„szta z pozyrji najbardziej filist<>rskich Ca więr miegi:z::ń;.kl 0 1-tJ
kri>u i" się na rorl7Jnę w:nwolona n" 1F>mo i p:z.esad0w i ·.-r.hą
od nakazów trad:rcH (nb. jakż"' kort~·stmP byłoby ,.-ym:end
d7isi~jsi~·ch kołtunów na prz„dv·ojenn~·ch filhtrów),
jed le n. bci C'l.v to wpein'"' prz;·Jl'lk v icl;;r, •;la zł„e:o n
tak róż.
parlko"~' zh.ieg okoliczności, ie ui pośrednictwem
n:· . ~rncikńw, j;:ik książk~. ria« 1pim10, teatr. muz"ltm. do•d3.
problematyka zwiaz~na ze śwlatem pojęć i sty
g
na z
Jem ż.yci:i kla~y. o któr"j się pra ·' :e niE' pis1.e i me mń •·1. ja~
by już pnt>stala IFtnieć i \'.-yw;Prać wpływ. A moi" inflitr~ria
jej syste111u wartości rozlała się tak sz.eroko i przeni\...-nęła ti:1k
głęboko nawet do środowisk inlelektuolnych, cz~· do znnrz;nPj
Ćz.ęści proletariatu, że jut przestaje być dostrze>!ana aktualnn5ć

u1.e:ri>żenia;

Moim zdaniem je~l to nadal problemefrka otwar1a, z·•·la~z:c7.a
k\\·e~tii \\'7.;;tjemnego przenik~ni::i się rz•· utohl'lmi:rn ~ drobnomi0•7.ri.::i1'1.~t1,·a z. int„IiizenC',i a. czek:; t~·lko na od·.~·ażn, h, ktorzy
n·"' obawill;ą si~ prz.ysparzania ~obie vv-rogów.
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1T styc~ia 1986 r. ni'< wnioS"'k Komisji Kultur·· i Trad~·cji
Regionu Fady Łódz.kiej PRON powołano „BIBLIOTEKĘ ŁODZ
KĄ".

.,B,blio P.ka Lódzk.a" będzie edycją c;r;tere h łódzkich oficyn:
Wydawniczej,
Kr;ajowej Ai;encji
Łódzkiego,
Wydawnictwa
Państwowego Wydawnictwa Naukowego i Ossolineum. W z.a.ło
żeniu pn:ewidziano trzy podstawowe kierunki działania: a więc
wznawianie dzieł "''Ybitnych autorów dawnych i współczesnych,
wyda wanie dzieł oryginalnych oraz cykle antologii wymagającej
naukowego opracowania. Znajdą się tu: „Antologia poezji łodr.·
kieJ", „Antologia satyry łódzkiej", „P11.miętniki robotników i chło
pów lódzkich", „Akcenty lód:ikie w pamiętni.kach S. Staszica",
„W. Strzemiński i grupa „a.r." ora;i; „Pi~arze łódzcy". Calość
pomyślana jako seria mająca swój znak graficzny, stazosteła
ranne przygotowanit? edytorskie, wyda wana na dobrym papierz.e
i w trwalej oprawie. Każda kqążka będ:.:ie zawierać oprócz zasa~niczcgo tekstu posłowie poświęcone autorpwi. jego drod~
tworctej, rodowodowi artystycznemu or:u b:bliografię jego prac.
„Biblioteka Łódzka'' będzie odpowiedzią tym wsz~'~tkim, którzy
od· lat powtarzają, że mimo istnienia znacz.n!"go środowiska lite·
rackiego i naukowego nie ma książek o Lodz.i. Książki „Biblio·
żadnej
\\'. dawniczej''
teki Lód;r;kiej" nie naruszą „substancji
z czterech oficyn, bowiem wchodtą one w ich plany produkcyj·
ne.
Co roku - takie 'je~t przynajmniej założenie - będą się ukazywać na półkach łód11kich księ>;arń cztery książki, które o-trzymają swoje kolejne numery. W 1986/87 :i numerem 1 ukażą
;ię ,.Dzieje wielkiej kariery" H. Dintera, z nr 2 ,.Ziemia obieca·
na" W. St. Reymonta, z nr 3 „Obycie.je staropolskie'' Z. Kuchowicza i :i: nr 4 „Nad starą blizną'' E. Szustra.
Powołano już skład kolegium redakc·yjnego. Działem literackim
b~dzie zajmować się Edward Kol bus z Wydawnictwa Łódzkiego,
działem naukowym Barbara l\latmzak z PWN. ~zeroko rozum,aną
h i ~torią regionu Anna. Łukasze\'vska. z Osrnlineum. W skład knlegium ws7..edł także pro!. dr hab. Stanisław Bortnowski. Redaktorem naczelnym „Biblioteki Łódzkiej" został dr Janusz Marchrwa z Krajowej Agencji Wydawnic11ej. '
Nie od rzeczy będzie przypomnieć, i:e od samego początku ta
piękna inirja lywa z~·s.kała aprobatę I poparcie władz politycznych
i administracyjnych mi11.sta Lodii.
Pozostaje więc cz.ekać cierpliwie na pierwll"z.e książki.

E.IW.
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merykańska „Inicjatywa Obrony Stra-

Łegicznej"

A

(SDI) potocz.nie zwana programem „wojen gwiezdnych" .została
i;>roklamowana przez prezydenta Ro.talda Reagana 23 marca 1983 r. Zakła
:la ona wykorzystanie promieni laserowych I innych technik do niszczenia wrogich
1atelitów wywiadowczych. obserwacyjnych i rakiet. Satelity amerykańskie l promy kosmiczne
uzbrojone m.ln. w działa laserowe miałyby nie
tylko chronić terytorium USA przed atakiem
atomowym. ale i mogłyby być - w razie potrr.eby - wykorzystane do niszczenia celów nasiemnych na terytorium państwa. które rząd
Stanów Zjednoczonych uzna za wrogie.
Tak więc wynalazek lasera. którego dokonał
w 1960 r. amerykański profesor Theodor Maimann został wprzęgnięty do celów wojny. Emitowane przez laser wiązki świaUa mono.chromatycmego oddające dotąd wielkie usługi w
chirurgii. elektronie.. radiolokacji, telekomunikacji I w obróbce metali mają dziś służyć nie
tyle obronie co atakowi: wywoływaniu gigan-

EDW~RD

nia. Stany Zjednoczone posiada1a oirromnlł przewagę nad krajami EWG w technice 'Jpanowania przestrzeni kosmicznei. w budowle mózgów
elektronicznych . 1 w
sy1temach łączności.
Wprawdzie w innych dziedzinach wytwarzania
nie występują maczniefsze rótnlce techniczne,
a w dziedzinie kolejnictwa. budownictwa okrę
towego I w produkcji jeszcze innych wyrobów
Europa z.achodnia na~ przodule. w jednak
przewaga USA jest wyraźna. Stany Zjednoczone górują nad Europą zachodnią w dziedzinach
najwatnlejszych. będących wsp6łcześnie podstawowymi nośnikami postępu technicznego I
technologicznego.
Pr:ziewaga amerykańska budziła od dawna zaniepokojenie w Europie zachodniej. Już w 1967
roku bił z tego powodu na alarm znany polityk i piS{lrz fram:uski Jean-Jacques Servan
Schreiber w głośnej pracy pt.: ..Wyzwanie amerykańskie" (Le de:fi american. Paris 1967). Wtórował mu nawet Franz Josef Strauss. przywódca bawarskiej esu. który analizując wydatki na badania I rozwój naukowo-techniczny

Planowania Nuklearnego NATO na posiedzeniu w Luksemburgu już w marcu 1985 r. w
zasadzie opowiedziała się za programem .. wojen
JlWiezdnych".
Prezydent l'rancol1 Mitterrand l rząd francuski mieli - w tej sytuacji - do wvboru
dwie drogi: doprowadzić do frontalnego :.tarcia
z USA. albo WYbrać drogę pośrednią. poniekąd
okrężną. Pierwsza taktyka
rodziła niebezpieczeństwo. że większość partnerów z EWG zwią
zana silnie z USA. postawiona przed taka alternatywą, opowie . się ostatecznie za programem
„wojen gwiezdnych" i będzie
stracon:,i dla
,.Eureki" Droga okrężna
dawała natomiast
szansę na ścisłą wsp6łpracę naukowo-techniczną w ramach programu ..Eureka". Wybrano
więe drugie wyjście: zmodyfikowano program
„Eureka" I nadano w nim priorytet dla •badań
w dziedzinach. które mają największe szanse
na wdrożenie przemysłowe i mogą bardzo szybko przynieść wymierne rezultaty, Dyplomacja
francuska eksponowała. że udział w amery ·
kańskiej „Inicjatywie Obrony Strategicznej" nfe
pa

K. NOWAK

„Eureka" kontn „wojnJ gwiezdne"
tycznych pożarów na Ziemi I sianiu •miercł i
sniszczenia. Wu:je kreślone w amerykańskich
laboratoriach zna.ne w przybliżeniu % fi1m6w
w rodzaju .,Coamos 2000" ze sfery fantazji nauk9wej przekształcają lolę w złowrogą rzeczywistość. Rodzi to ogromne komplikacje polityczne:
n&rUha równowagę militarrua między ZSRR a
USA I rozk.ręca spiralę zbrojeń, której itiganł,yczne koszty poniesie cała ludzkość. Grozi to
także trudnym do pnewidzenia wzrostem stopnia ryzyka wybuchu III wojny światowej.
Pięcioletni program SDI ma kosztować 26
miliardów dolarów, Dziesięcioletni - ponad 70
Jllld dolarów. Sil to prz.ewidywane wydatki tylko na praoe naukowo-ba.dawcze. Wydatki na
realizację amerykań1kiej
„Inicjatywy Obrony
Strategicznej", będlł
nlewlłtPliwie n-ty razY
wyższe. Totet ciężaru nowych jakościowo zbrojeń nie jest W stanie DODosić nawet najpotęż
niej.su mocarstwo kapitalistyczne Jakim są Stany Zjednoczone. Stąd m.in. płyną inicjatywy
amerykańskie l naciski na
zachodnioeuropejskich sojuszników. aby przyłączyli sie do SDI.
Propozycje amerykańskie wywołały ogromne
kontrowersje w krajach Europy zachodniej. Początkowo przeważał sceptycyzm czy realizacja
SDl Jest w ogóle możliwa. Sukcesy i udane
eksperymenty amerykańskie nie pr:r.ekonały do
końca sojuszników. Zachodnioeuropejscy partn~zy Stanów Zjednocmnych obawiają sie. że
program SD! zapewni bezpieczeństwo tylko terytoriwą USA. nie uchroni jednak Europy zachodniej przed rakieta.mi krótkieao i średniego
u.sięgu. Obawiają się tet, że USA zatrzymają
najnowue technologie dla siebie. a Europie
wyznaczą role filii firm amerykańskich i ~ro
wincji wykorzystującej licencje na ameryka11l.lcie WYnalazki. Nie che• takż<! definitywnie
przekreślać 1zam na dialoR ze Związkiem Radzieckim i inn)'l!!li krajami wspóLnoty .OCja~
&ycznej.
Walk• o złamanie oporów zachodnioeuropejtki<:h sojuszników Amerykanie podjeli na przełomie 11184 i 1985 r. i prowadzą 1ą nadal. Grają
umiejętnie na wszystkich strunach wielonarodowego instrumentu swojej polityki zagraniczne} i wojskowej jakim jest NATO. Za~wniają
te SDI będzie „parasolem ochronnym" nie tylko
dla USA. ale i dla Europy zachodniej. Tłuma
czą, że wydatki na badania militarne przyniosą
w ostatecznym rachunku korzyści i że osiąg
nięcia techniczne i technologiczne w dziedzinie
wojskowo-kosmicznej mogą być przeniesione do
produkcji cywilnej. Prywatnym przedsiębior
com obiecują wielkie zyski. Za słowami i deklaracjami poszły czyny. Jeszcze rządy Europy
zachodniej nie zajęły
stanowiska w sprawie
SDI, a 1uż zachodnioeuropejskie koncerny głów
nie zbrojeniowe · zaczęły otrzymywać zamówienia do realizacji programu „wojen itwiezdnych".
I tak na przykład: zachodnioniemiecki koncern
„Maschinenfabrik Augsburg - Nilrnbcrg AG''
otrzymał zamówienia na
produkcję anten z
włókna węglowego, lotniczy koncern zbrojenioWy „Dorrnier" i firma , Carl Zeiss" otrzymały
zamówienia na produkcję teleskopów podczer-.
wlennych, francuski . koncern „Thompson" - na
systemy zasilania w energię generatorów pro.mieni laserowych. Zamówienia spłynęły także
do koncernów brytyjskich. Na dalsze zamówienia licz.a inne koncerny. a w c.;zczególności takie giganty przemysłowe RFN iak ..AEG
Telefunken" „Siemens AG" i im podobne. które przodują w dziedzinie techniki precyzyjnej,
technikach wYSOkich częstotliwości i w produkcji czujników różnych typów. Na zamówienia
amerykańskie liczy również osławiony koncern
zbrojeniowy „Messerschmitt
Bolkow Blohm". który ma już duże osiągnięcia, m.in.
na polu eksperymentowania z działkami laserowymi i w przewidywanym ich wykorzystaniu
w systemie obrony pn:eciwlotniczej.
Tymi argumentami I takimi praktycznymi posunięciami łamali Amerykanie
opór Ruropy
zachodniej przed przystąpieniem do programu
„wojen gwiezdnych" i tyskiwali sojuszników w
liczących się grupach nacisku, jakimi są fir~
my zbrojeniowe połączone różnymi nieforrnal- •
nymi więzami z decyzyjnymi organami pań
stwowymi w poszczególnych krajach Europy
zachodniei.
Gorączkowe zabiegi Amerykanów o pozyskanie zachodnioeuropejskich sojuszników do programu „woien gwiezdn.vch" stają sie zrozumiałe
na tle stanowiska Francji
wobec SD!. Rząd
francuski nie tylk:> odnosi się krytycznie do
SDI. ale w 1984 r. proklamował konkurencyjny wobec „wojen gwiezdnych" program ..Eureka".

PROGRAM .. EUREKA"
to francuski plan k:oordynacif

badań Europy
zachodniei w najnowocześniejszych dziedzinach
technologii, Jego oficjalnie głoszonym celem
jest odrobienie opóźnień i zmniejszenie Juki
technologiczne.i" między USA a Europa zachod-

dochodził do smutnego wniosku, te „przepaść
technologiczna" między Europą zachodnią &
Stanami Zjednoczonymi będzie się zwiększać.
Na potwierdzenie trafności swego sądu cytował słowa prof. Wolframa von Ravena. :i:e ieżell
Zachodnioeuropejczycy nie połączą w jedno
swoich ootencjałów naukowo-technicznych to
,,(.„) w XXI w. obywateL starego świata (Europy - E.K.N.) będzie w porównaniu z mieszkaiicem ·nowego ~wiata (USA - E.K.N.) tak samo

głupi, jak r.eandertalczyJc. na
by się współczesny człowiek".

którego nar.knąi

Na tych obawach zagrali z kolei umiejętnie
Francuzi i zaproponowali partnerom w EWG
- własny pr~ram naukowo-badar.vczy zwany w
skrócie "Eureka". Mocno przy tym podkreślali,
że ma on charakter cywilny i nie niesie niebezpieczeństwa zablokowania· drogi do politycznych
rozwiązań między Wschodem
a Zachodem.
Ostrzegali. że przystąpienie do SDI grozi przekształceniem sie krajów zachodnioeuropejskich
w podwykonawców i licencjobiorców. Naturalnie, Francja wysuwając program „Eureka" liczyła · i liczy na umocnierne swej pozycji w
EWG.
Kraje Europy zachodniej stanęły więc przed
alternatywą: uczestniczvć w SDI i liczyć. że
USA dopuszczą ie do najnowszych osiągnięć
technologicznych za cenę pogorszenia stosunków ze Związkiem Radzieckim i krajami wspólnoty socjalistycznej czy .też podjąć próbę połą
czenia swoich potencjałów naukowo-technicznych w ramach programu „Eureka" i odrobić
opóinienia technologiczne własnymi siłami. a w
sferze politycznej próbować odgrywać rolę mediatora między Moskwą a Waszyngtonem.

PIERWSZE STARCIE
lllla!o nue1sce na JUO.t Międzynarodowym Seminarium Wiedzy Wojskowej. które odbyło się
w Monachium 9 i 10 lutego 1985 r. Uczestniczyło W' owej .. burzy mózg6w" około 150 zachodnioeuropejskich i amerykańskich uczon1ch
oraz mężów stanu, USA reprezentował Richard
Perle. najbliższy współpracownik Caspara Weinbergera, który w referacie zaprezentował walory programu .• wojen gwiezdnych" i naciskał na
przyłączenie się do SDI. Ostrą polemikę podjął
z wysłannikiem Waszyngtonu francuski minister obrony Charles Hornu. który wskazywał
na niebezpieczeństwo wyścigu zbrojeń i iluzoryczność szans na uzyskanie absolutnej przewagi nad ZSRR. Podkreślał,· mniej lub bardziej
wyraźnie. że na to wyzwanie Ameryki Rosjanie wcześniej czy później znajd~ odpowiedź.
Wsparł go brytyjski minister do spraw przemysłu Geoffry Pattie. który jednak w odróżnie
niu od swego francuskiego kolegi. eksponował
wielkie koszty związane z SDI i ruepewnosć
ostatecznych rezultatów
programu .. wojen
2wiezdnych".
Kanclerz Helmut Kohl i premier Bawarii
F. J. Strauss udzielili z kolei pooarcia amerykańskiej „Inicjatywie' Obrony Strategicznej", nie
zamykali jednak przed RFN drzwi do przystą
pienia do francuskiego planu koordynacji badań „Eureka". W sumie na seminarium nic
jeszcze nie rozstrzygnięfo. Wyrażono sceptycyzm
wobec programu „wojen gwiezdnych" i pośred
nio zachętę wobec francuskich wysiłków skoordynowania badań/ Vf najnowszych dziedzinach
technol~ii.

DRUGIE

ST~ClE

sffe w poszczególnych państwach zachodnloeu:
ropejskich. Najostrzej wystąpiły w RFN i w
Wielkiej Brytanii. Za amerykańską ..Inicjatywą
Obrony Strategicznej" zdecydowanie i ostatecznie opowiedziały się rząduice w RFN partie
chrześcijańsko-demokratyczne CDU i CSU. Opozycyjna SPD odrzuciła natomiast program .,wojen gwiezdnych" i opowiedziała się za francuskim planem „Eureka". FDP zajęła pozycje wyczekującą. Do sporów wokół ..wojen gwiezdnych" włączyło się zachodnioniemieckie społe
czeństwo. Badania Ośrvdka
Opinii Publicznej
„Infas" wykazały, że 79 proc. obywateli RFN
jest przeciwko udziałowi swego państwa w programie „wojen gwiezdnych" 11 proc. opowiedziało się za udziałem RFN w SDI. 10 proc.
nie
miało
zdania
(.. Neues Deutschland"
1985.:03-12).
W Wielkiej Brytanii spór wokół amerykań
skilego programu SDI
również bvł i'.ażarty.
Konserwatyści opowiedzieli się za programem
„wojen gwiezdnych". Opozycyjna brytyjska
Partia Pracy udzieliła pełnego poparcia programowi „Eureka". Spory miały miejsce również
w łonie Międzynarodówki Socjalistycznej, która
w końcu odrzuciła amerykańskie plany i opowiedziała się za .. Eureką".
•
Dyplomacja amerykańska zintensyfikowała
wiec swoi6 wysiłki. aby skłonić zą.chodnioeuro
pejskir.h partnerów do przyłącz e nh się do SDI.
Ogromne naciski doprowadziły do tego. że Gru-

wyklucza udziału w programie .•Eureka". Seria
s.potlkań F. Mitterranda z H. Kohlem i premier
Marglll'et Thatcher, jak też z innymi przywódcami krajów zachodnioeuropejskich zako11czyła się sukcesem Paryża. 5 i 6 iistopada 1985
roku w Hanoverze ministrowie państw zachodnioeuropejskich do spraw badań podpis1'1i układ o wsp6łpracy technologicznej ..Eureka"'.
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Kóntrowersje wokOl programu .. wojen gwiezdnych'' i "Eureki" znalazły się na etapie kompromisu.
Rządy
zachodnioeuropejskfo. poza
Francją, Norwegią. Danią
i Grecją, poparły
SDI. Konkretne posunięcia podjęto jednak w
1prawie .•Eureki". 5 i 6 listopada 1985 r. w Hanoverze mtwierdzono do realizacji 10 programów naukowo-badawczych:
1) opracowanie
jednolitego standardu
dla mikrokomputerów
szkolnych i osobistych. 2) superszybki komputer
o małych wymiarach. 3) amorficzna postac Itrzemu, 4) roboty dla przemysłu włókienniczego,
5) nowe materiały filtracyjne. 6) lasery wysokiej mocy, 7) system łączności międzykompute
rowej w Europie zachodniej. 8) aparatura do
diagnozowania chorób przenoszonych drogą
płciową, 9) systemy produkcyjne wykorzystują
ce „widzące roboty". 10) badania nad przenoszeniem zanieczyszczeń atmosferycznych.
Do współpracy te.chn~logicznej w wymienionych wyżej programach przystąpiło łącznie 18
państw zachodnioeuropejskich. Jest to 12 państw
EWG (Francja. RFN, Wielka Brytania, Włochy,
Belgia, Holandia. Dania. Irlandia. Luksemburg,
GrecJa. Hiszpania i Portugalia) oraz Norwegia,
Szwecja, Finlandia. Turcja. Szwajcaria i Austria.
Pięci-Oletni program naukowo-badawczy bę
dzie kooztował około 90 mld franków f·ra.ncuskich.
Zródłem finansowania
będą nakłady
własne
przedsiębiorstw,
środki
Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej i pomoc rządów. krajów uczestniczących w 'programie „Eureka". Badania będzie koordynował specjalnie powołany sekretariat.
Program ..Eureka'' reklamowany Jest 1ako
program cywilny. Jednakże granice między badaniami cywilnymi a wojskowymi, we współ
czesnym świecie
są
bardzo płynne. Niemniej
jednak
program
„Eureka"
nie
niesie
takich
bezpośrednich
zagrożeń dla
pokoju, jak program „wojen gwiezdnych". Praktyka więc rozstrzygnie czy Europa zachodnia
nada priorytet swojemu udziałowi w SDI czy
też w ,.Eurece" a w konsekwencji: czy opowie
się za nowym etapem wyśc~u zbrojeń. czy też
stanie się czynnikiem łagodzenia napięć między
Moskwą a Waszyngtonem?
·
Wiele będzie zależało od praktyki politycznej
RFN. Państwo to zajmuje liczącą sie pozycję w
EWG i NATO i jego stopień zaangażowania w
amerykański lub francuski program może mieć
kluczowe znaczenie. Mamy
prawo oczekiwać
dużej rozwagi od ekipy rządzącej RFN. Wszak
to przywódcy rządzących dzłś CDU i CSU są
gorącymi zwolennikami
integracji zachodnioeuropejskiej i uzyskania pnez Europę zachodnią roli arbitra w polityce światowej. Warto
może przypomnieć apele F. J. Straussa: „'11-cistanie zmierzch Europy. o ile ludy tego kontyne{itu nie przezwyciężą w wyże;· podanym terma.. nie przeszłości (chodzi o lata osiemdziesi14te E.K.N.). Europejczycu ma;ą wszelkie warunki,
aby za~ć w koncerci.e nowo ukształtowanych
sil świata należne im miejsce i znaczenie, o ile
odłożą do lamusa
złowieszcze sklonnośct do
urlopowania się od historii, jak i od zobowiązań
wobec przyszłości" (Deutschland deine Zukunft.

Stuttgart lll76).
I dalej na kartach tej samej pracy: „w Awiccie nadzielonym przez dyktat i nierozsądek (.„)
Europa zachodnia
wą",

może

odegrać rolę

wyjqtko-

jeśli

zintegruje swoje potencjały nauk'Jwo-techniczne. ujednolici systemy podatkowe,
zharmonizuje politykę koniunkturalną. zagraniczną i obronną.
Pomijam rzeczywiste motywy, którymi kierują się w polityce integracyjnej F. J. Strauss l
H. Kohl. Warto jednak zwrócić uwa11;ę, że francuski program „Eureka" daje Europie zachodniej szanse na odrobienie opóźnień technologicznych i na odegranie znaczącej roli w utrzymaniu pokoju światowego, Przywódcom RFN
- daje zaś szanse na uwiarygodnienie swych
deklaracji. Zaangażowanie się zaś w program
SD! pcha RFN i kraje zachodnioeuropejskie
na tory wyścigu zbrojeń i konfrontacji ze
Związkiem Radzieckim i krajami· wsp6lnoty socjalistycznej.

•

Przy opracowywaniu ariykułu wykorzystano weferat mgr Jana Anusza na temat programu „Eureka"
wygłoszony na seminarium. prof. dr bab. F.dwarda
Szymańskiego kier. Zakładu Międzynarodowych
.Stosunków Politycznych I Gospodarczych MINP 1JL.

Program
modernizacji oświaty
·z

danych statystycznych wynika,

czeństwo nasze jest nieźle

że

społe- .

wykształcone.

W
grupie ludności w wieku 15 lat ~ więcej. ~y
kształcenie wyższe ma 5,6 proc. (Jest to JUZ 1
mln 561 tys. osób), wykształcenie średnie oraz
policealne i niepełne wyższe posiada 23,0 proc.,
zasadnicze zawodowe - 19,8 proc., podstawowe
i niepełne średnie - 43,5 proc., niepełhe podstawowe - 8,1 proc. Dziś w zasadzie wszyscy
młodzi Polacy kończą ośmioletnią szkołę podstawową, a potem jeszcze 97,1 proc. jej absolwentów kontynuuje naukę w różnych szkołach
ponadpodstawowych (43,5 proc. w licea~h
i
technikach oraz 53,6 proc.
w
zasadniczych
szkołach zawodowych). Z kolei co tjrugi absolwent liceum kształci się dalej w szkole pomaturalnej, a 13,6 proc. wszystkich 19-latków
wstępuje na wyższą uczelnię.
.
W systemie oświaty i szkolnictwa wyzszego
pracuje ok. miliona osób, zaś uczy się az co
piąty obywatel. Jest to więc system. ogrom~y
i złożony, którego wpływ na
funkcJonowan1e
społeczeństwa i poziom
kultury · narodow~j
trudno przecenić. Nie można się
współcześnie
rozwij ać bez doskonalenia systemu oświatowo
·szkolnego.
Niestety system ów boryka się w naszym
kraju z bardzo poważnymi trudnościami. Wystąpiły zagrożenia na drodze dalszego
awansu
oświatowego społeczeństwa polskiego. Mówiono
na ten temat podczas obrad XXIV Plenum
KC PZPR.
Szkolnictwo przeżywa kłopoty kadrowe, lokalowe i inne. Brakuje nauczycieli,
szczególnie
wykwalifikowanych.
Z konieczności
trzeba
przyjmować do zawodu osoby ze średnim wykształceniem. Pierwszą
dużą grupę
(22 tys.)
niewykwalifikowanych zatrudniono na etatach
nauczycielskich w 1982 roku, a w następnych
latach doszło jeszcze 38 tysięcy. W niektórych
województwach co piąta osoba ucząca w szkole nie posiada wymaganych kwalifikacji, czyli
nie powinna być naucz.ycielem. W ubiegłym roku zdarzył ,się nawet przypadek, że młoda ~a
uczycielka zdawała poprawkową maturę. SocJologowie sygnalizują, że duży odsetek studentów Wyższych Szkół Pedagogicznych nie chce
pracować w zawodzie nauczycielskim.
W krytycznym i konkretnym referacie Biura Politycznego KC PZPR przedstawionym na
XXIV Plenum KC przez Tadeusza Porębskiego
podano, że 40 proc. szkół nie dysponuje salami
gimnastycznymi, że nie nadąża produkcja podręczników i pomocy naukowych, że w
latach
1986-1990 powinniśmy wybudować 1800 przedszkoli 1850 szkół i 50 tys. mieszkań dla nauczyci~li. Ale już dziś wiadomo, że państwo nie
ma możliwości ekonomicznych, . .aby zaspokoić
wszystkie potrzeby oświaty. Dlatego oczekuje
się inicjatyw i działań lokalnych oraz
koncentruje się środkii na sprawach najważniej
szych. Ponadto należy lepiej zorganizować
l
zdyscyplinować cały proces kształcenia.
Nie przewiduje się obecnie żadnej rewolucji
czy głęt!>okich reform oświatowych. Wymagałoby to bówiem dużych kosztów i długich przygotowań. Konieczna jest jednak
modernizacja
oświaty modernizacja, czyli unowocześnienie,
uwspółcześnienie. W tym celu zostaną podjęte
działania dwojakiego rodzaju: po pierwsze zmierzające Cło rozwiązania bieżących problemów, usunięcia elementów zakłócających funkcjonowanie i obniżających efektywność szkolnictwa; po drugie - zostanie opracowana koncepcja rozwóju oświaty po 1990 roku. Wśród
zadań krótkoterminowyCh· proponuje się obcią
żyć nauczycieli dodatkowymi, płatnymi zajęcia
mi ponadwymiarowymi. Nie byłoby to sprzeczne z Kartą Nauczyciela, a pozwoliłoby złago
dzić braki kadrowe. Rozważony ma być postulat przekształcenia jednęj z Wyższych Szkół
Pedagogicznych w . · akademię
pedagogiczną.
Rząd. ma spowodować, aby druk
niezbędnych
podręczników dla szkół podstawowych
został ·
zakończony już w czerwcu i lipcu. Poza
tym
zakłada się: unowocześnienie programów, włą
czenie do nich „politechnizacji" i rozbudowanie
wychowania przez pracę; wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy szkoły przy zachowaniu
3-dniowego tygodnia pracy nauczyciela; zorganizowanie dla nauczycieli „szkół letnich'', w
który~h wszyscy podnosiliby okresowo kwalifikacje; stworzenie drobnego przemysłu produkującego pomoce dydaktyczne; przyspieszenie uruchomienia uniwersytetu otwartego; zwiększe
nie nakładów na oświatę. Zmiany programowe i kadrowe nastąpią również w uczelniach
wyższych.

Obok tych oraz innych przedsięwzięć - ma
powołany komitet ekspertów, który w
terminie 2-3 lat przedstawiłby wizję rozwoju
oświaty po 11190 roku. Konkretne
propozycje
poddane byłyby w 1988 roku szerokiej konsultacji, a wnioski z niej rozpatrzyłby specjalnie
zwołany kongres pedagogiczny. Chodzi
przede
wszystkim o wypracowanie i wdrożenie modelu upowszechniającego wykształcenie młodzieży
na poziomie średnim.
W drugim punkcie obrad XXIV Plenum J{C
informację ·o realizacji uchwały IX Plenum w
sprawach młodzieży . przedstawił sekretarz KC
PZPR, Waldemar Swirgoń. Poinformował m.
in., że wśród przyjętych do PZPR w 1985 r.
młodzi do lat 29 stanowili· połowę. Jest to jednak wciąż za mało dla przywrócenia prawidło
wej struktury demograficznej szeregów partyjnych. Jak podaje „Rocznik Statystyczny 1985",
w latach 1970-1984 udział młodzieży w partii
spadł z 23,3 proc. do 7,6 proc. ogółu członków
i kandydatów.
·
W przemówieniu końcowym I sekretarz KC,
Wojciech Jaruzelski, powiedział: „Młodzież
zostać

z•

iwej natury pragnie zmian, ;est krytyczna, niecierpliwa. Rodzi to czasami różne kłopoty ale
ł jest wielką wychowawczą .szansą. Nic dobre•
go nie wyrasta z poszv.kiwaczy łatwizny, konformtstów t egoistów. Trzeba cenić tych, kt6rt1m n.te jest wsa;ystko jedno, chcących zmieniać zastaną rzeczywistość, przybliżać życie do
ideałów socjalizmu".

E. L.
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ł ~iśle łąezye 1 waktyk•.
- rozwi~ć
~n.kowie J:>Artii winni :mać marksizm - le·

n.l.nizm,

historię

ruchu robotniczego (szczestólnie

luajo~go), doświadczenia bolszewików

oraz

kraju, 1truktur~ społeczna. sto-sunki
polityczne. nowe tywioły i formy walki klaso·

~pod.arkę

wej.

Mari.a Koszutsk.a była !'rzeciwna tworzeniu
wielkiej mas~wej partii ko\l'lunistyczne.i. nie
1to!ujacej rvl!;orystycmych wj(nal?;at'l w stosun·
ku do członków i cechu iace..} sie biernofoin. Odrzucała tet koncepr.ję ma.lei partiJ. która walczac o czystość zasad. nie ma zwiazku z ma.
sami i poczucia rzeczywistości. Ideałem iei b\·ła
partia bol~zewicka: na czele kierownictwo zło
żone z osób sz:cze~6lnie utalentowanych. stanoWi.ace ośrodek skupienia „doborowych kadr"
!dolnych wychować szersze kreki oraz oddzia~
na masy i kierować nimi.
1 l:ywać
WytycLne do działalności partyjnej winnv bvć
CJ;>racowane na podstawie rzetelnej anali:r.v oraz
realistycznej oceny sytuacii wewnętrzne1 i zewttętrznej. Partia musi mieć bliższy i dalszy cel
działania; musi ukazywać dr0i1tf.l walki. a nie
d-oskonale wizie przyszłości.
KPP powinna brać pod uwagf.l fakt. te w
Polsce szczeićlnie doniosła role odllrYwaja czvnl'l.i.ki zev.'llętrzne. W.v nika to z określonych przesłanek historycznych. 11:eopolitycuiych i w~w
nętrznych. Geneza niepodległej Polski zwiaza·
na jest z tar.l(ami i sprzeczn<:iściami między
Wielkimi mocarstwami i stad ich z.ainteresowaaie naszym krajem. Polska posiada takie poło
ze stanowi ,.pr:iedmurze
żenie geopolityczne.
przed bolszewizmem. klucz sytuacii strategicznej na Wschodrie". Dlatego biegiem wydarzeń
w Polsce interesuja sie rótne państwa. Po·
!!adto - krai nasz rozrywany 1~st sorzecznoś
cia.rn.i, które usiłuie rozwiązać w oparciu o po~

m.oc

zal!!raniczną.

NIE BĘDZIE REWOLUCJI BEZ DANIA
CHŁOPOM ZIEMI
W przededniu III Konferencji KP!ł.P wy!U·
Mła teze. że na.sza rewolucja soołecma nie bę
dzie czysto proletariacka.' lee.i robotniczo-chło'l'
!ka. Będzie również zawierać elementy pri.e·
wr-otu burżuazyjnego. W referacie na III Konferencji mówiła: ,,W kraju, z tak. 1t0Ju.nk.owo
Ila.bi; lu.dnościq robotniczrł, jak w Polsce. nil!
może b11ć rewolucji bez rewolucji ar;rnrne;. A
e6ź to

jest rewolucja agrarna.? Powiedzm.u to
sobie u;yratnie, na.zwiim11 rzeczv po ir.tiena1:
rewoiucja agrarna to zawladnięcie ziemia przez
chlop6w". Z kolei referując za!!adni~mia · rolne

· podczas Il Zjazdu KPRP stwierdziła ka~~o
rycznie: „W Polsce rewoiu.cja będzie rewol•t·
cjq, robotniczo-chłopską cLbo wcale jej nie bę
dzie", Dla proiiramu i działalności partii wyni·
kały z teio dwa wnioski~ że PO zdob~·ciu wła·
dzy komuniści natychmiast przeorowarlza re·
formę rolna oraz. że w procesie walki o wła
dze należy uśwfadomip to chłopom i t>rzedstawił
im konceocię reformy:
Z t>Olityczne20 punktu widzenia nie moina
chłopom nie dać ziemi. 2dyż inaczej nie udziel~ poparcia klasie robotniczej. Poza tym należy
podobnie
liczyć się z faktem. że nasi chłopi jak w Rosji - sami przyłącza sie do rewolucji
popr:zez r>rzejmowa11ie ziemi od wielkich właś·
cicieli, W ten s1>0sób nie komuniści dadza im
ziemi,, lecz cni sami j ' tobie wezma na włas·
ność.
rozwoiu historycz:ne~o
Na o-hecnym etapie
Indywidualna iosoodarka chłopska oozwala osiągnąć najv.-yższa wydajność pracy. Toteż na·
wyjaśniała Maria
leży ją popierać. „Ziemio; Koszutska - to nie nagroda, nie zaplata da"l.'L
to war·
chlapu. za jego u.dzaa.l w rewolucji sztat pracy, kt6rt1 chłop zdobywa prze.z rewoiucję i któri,• w pierwszvm okresie socja1istye1-

ttego budownictwa on właśnie może 'fT.rtjlepiP.J

A wyzyskanie go w pelni lezv za.
robotników. j'!k i. ch!opóv;"
W oparciu o doświadczenia rosyjskie w;kazy.
na1istwowe n.;. wsi rue
wała. te siosooc!Arstwa
zdały tam eitzaminu: państwo robotnicze nie
tylko nie miało z nich :tadnei korzyści. lecz w
dodatku musiało ie wspomaiać.
Za naiwny uważała oodad iwf'llenników kolektywizacji. jakoby w Polsce istniała wyjątko·
wa sytuacja. ponieważ uspolecmienia ziemi
pragną. obok robotników rolnych. r6wniez sami
chłopi. Ludnosć wiejska. jej zdaniem. ciert'>i na
głód tlemi. którv stanowi oodstawe syiuacii
rewol11cyined na v:si. Stan niezadowoleni11 i nie·
pokoju w środowisku wieiskim spowodowiuw
jet.t przeludnieniem al?rarn.vm. ber.robociem. nisska kultura rolna. ciężkim połozenie.m właści
cieli 110spodarstw roinych.
:PrZ!d I wojna 'światowa równowaite n.a. oruludnionei wsi zapewniały: odJ.'JłYW df'J szybko
roz·11.1ijaiacych się miast. sta. ła i ~ezonowa emi·
gracja zarobkowa. częściowa parcelac:ia śred~
nic:h majątków ziem<:kich. A w ,lata.eh nowoien·
nych czynniki te w minimalnym stopniu rozładowuja sytuacje. Kryzys 1<tospoclarczy z.aha·
mował r:>zw6i miast. kr:vzy~ w innych l'l:rajach
zrnnie3szvł emiri:racje za.robkowa. zaś wzmoeni:ina w okresie woiJ;y wieksz.a własno~ć liem:!.ka ograniczyła proces i:-arcelacii.
Maria Koszut!ka fWierdziła. te Pl!rtia Wince::itego Witosa nie remrc:r.entuie ubo~iee:o chłoJ:l
stwa. lecz boe;ate. Gdybv było inaczei. to w lipcu 1920 r. można by orzefor5owar w Seimie
v.-yv..•łaszczenie bez odszkodowania. Prze;.traszone klasy pąnujace z:e;od:t.iłvbv sie wówczas na
każda oronozyc.ie W1tosa. W tym mieiscu. w
charakter:t.e dvrtresii. warto orzvtoczyć oninl.ę
Franciszka Buiaka dotyczaca ustawy z 15 liri·
ca 192(} roku: „Postanowiono prz11jqr ustau·~
bez dy.<rkusji niP znając n.av;et .iei tek .~t·„ k.tórv
doptero po otwarciu postedzenia rozdawano pu.
I
stom",

tużytkować

równo

w int1mesie

. REWOLUCJA I CHŁOPI
•

Jakie l:!łówne eleme11tY. wedłue; \.fani KoszutskieL winien rawierać pro11ram rolnv partii?
Po pierwsze - ziemia obszarniez.a zostaie ode·
brana wlaśricielom bez żadnes:o odszkodowania. Władza rewolucvina dokona nsuołec7..nienia
jedynie tvch ma iatkÓ\\ które sa ~z;czei:!61n~~
ważne dla zaopatrzenia miast i ttie leż!!. w re·
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I

ziemi. PodstawoWYmt orze.
wysoka
są:
majątku
kultura rolna. gwarancja uzyskiwania wysokiej
wydajności pracy i obsłu~a J(łównie t>rzei ro·
botników najemnych. Gospodarstwa uspołect·
niO!'l'e miały ułatwiać aprowizacje miast oraz
„atwarzać wzor11 postępowej gospodari<.i, ota·
opielcq okoliczne d robnt i
C%11.Ć gospoiarcią
słankAmi

ODGŁOSY

us'PQłecz.nienia

frednie wlotciaft3two, dostarczając im· tvzorow11ch nasion, rozpłodntk.6tv, ~au:ozów aztu.ct·
n11ch., narzędzi".

Majatek można uspołecznić tylko wtedy, 1e~li
l'Otrafi sie zabezpieczyć w nim dobre itospodarowani.e i wysoka wydajność pracy. Trzeba
zdawać sobie sprawe z niFkieri:o poziomu kulturalne~o i s!a bel{ o wyrobienia społei.:z.no-pol!~ycz:
nego robotników rolnych. Doświadczenia rowjskie w~kazały utopijność prof{ramó 11 usuołecz·
nienia ziemi na sz:erszą skale. W interesie rewolucji- soci::ili~tycznel nie wolno wiec bagatelizować tych doświadczeń.
Po dru~ie - wszystkie wielkie i średnie mająUci :tle ii;o~podarowane lub znajdujące sie w
rejonach wielkiego głodu ziemi zostają podzie-

łwi.a.deetwt Włodn~rza

JAK KIEROWAĆ MASAM1
sądziła..

ie partii! lewicowe
się zjedno·
na ideowo jednolite
czyć, ponieważ rozbicie
grupy prowadzi do zbędnej walki Konkurencyjnej o pozyskanie mas. spn:yja demaito1lii I ~zko·
dzi sprawie rewolucji. Była też zwolenniczk'
Międzynarodówki Komunistycznej. Na potrzebę
ut\11;orzenia organizacji miedzynarodowei wska·
zywała już w listopadzie 1918 roku. Przewidywała. że w przyszłości dłuJ:(o Je!lCZe najwat·
niejszą . rolę w Międzynarodówce s~łniać b-:·
dzie partia rosyi~ka. a iel nrzvw6dcy beda mieli
olbrzymi autorytet w międzynarodowym ruchu
komunistycznym. Byłoby jednak nit>bezoieczne,
gdyby autorytet ten hamował dyskusje i .,znbijat wszelką 8amodztelno.•ć my.§li''. Dyskusja
mi~dzy sekcjami KomintE'rnu wrale nie dowodzi rozkładu. lecz jest czymś nor.nalnym i poz~•tyw'11ym. W miare iak poszc:r.eirólne nartie
wrastać zaczną w specy!ike warunków S'-''Cich

Maria Koszutska

w pos7.e:zególnych krajach winny

(2)

Nauki mądrej Marii

na drul'(ie lata stanie się podsta\\-a władzy Judowei w Pol-.
sce. -ponieważ ze wz.ii;Jędów ekonomiczno-kulturowych nieprędko da się mpołecznić roinich' o.
Przestawienie gospod;i.rki rolne i na torv socjalistyczne traktowała Jako stopniowy i dlui?o·
trwałv proces. Pi,ała: .,lJrorm rio s?cjalist11czn.•>j
gospodarki prowadzić będz1"' nie przez l'J"'Ymu-

W miare umacniania sie noweizo ustroju. kie·
dy min~ iuż niebezpiec1.eństwo restauracii ka·
r>italizmu ooiawia się konfliktv miedzv chło·
pami a władz.c\ robotniczą. l\laria Koszutska sądziła. że konflikty te sa n ie uch ro n n e in~eregów i dażP.ń.
wynikna ze sprzecZ11ośc1
Przyczyna ich b~dzie niFki poziom świadorności
oraz egoizm mas chłopskich. a nie obiektywny
antagonizm. W rzeczywistości bowiem nie ma
pomiędzy chłopami a robotnikami sorzecinosci
nie do przezwydeżenia.
Wsoółistmenie dwóch sektorów gosl'CJilarkl socjalistyczneJ:(o i prywatt1ego - zrodzi jeszcze
jedno niebezpieczeństwo: prywatne ~Óspodaro·
"''anie sprzyjać będzie kształto aniu sie nostaw
i poglądów sprzecznych z założeniami ~oc.iahz·
gospoclarki u;połecmicmej.
mu i potrzebami
Sektor indywidualnv na wsi stanowić bedzle Jak pisała - „niebezp1eczn11 piań, z ictóri:go od·
radza.ć się u·ciqż moga nowe 'Pt:du kapitallzm':L,

tywotne źródło podsycające indywidualizm wltis•
no.śctowv

sp"zeczn11 z istotq socjntizmu.".

W związku z koncepcja Lwa Trockiego szyb·
ki§go roz.wo;u przemysłu kosztem l?;ospodarki
chłopskiej. Z\Vróciła uwa.ie. że pro·wadzi to do
zaostrzenia walki klaso·xe; i zahamowaniu rozwoju przemysłu. Aby przemysł mó~ł ~ię roz' ·ijać. musi posiadać oclpC>\viednio szeroki rynek zbytu Podupadła 1<ospodarka wiej~ka nie
meże wchłonąć wyrobów przemysłowych: dla·
tego ceny ich nie powinny rosnąć, lecz spadać,
aby ·chłopi moitli ie nabyć i przekonać sie. że
nacjonalizacja przemysłu jest dla nich korzystna. l\larla Kos~utska nie kwestionowała potrze·
by przyspieszone5!o roz.woiu przemysłu. ale równocześnie widziała konieczność szybkic)ZO roz·
woju rolnictwa Dystans między przenws;em a
rolnictwem nie powinien być wedłuiz niei zbyt
duży, A ko~itv ro1wo.iu ii:ospridarc:1.ei;(o należy
mniej więcei sprawiedliwie rozłożyć na cale
społeczeństwo i nie obciążać nimi szcze~ólnie
chłopów, Budowa przem~·słu nie l'}Owinna także
odbywać sie za cene zmniejszenia nakładów
na ośw1ate i ochronę zdrow·ia.

Maria Koszutska sadziła. \że za błedv popeł
nion.e przez partie nie można o;karżać t.vlko
kierownictwa. Pozostali
wąskiej grupy z jej
członkowie Komitetu Centralnego KPP także
musza czuć się odpowiedzialni za polityke partii. Obciążanie winą jedynie kilku o~6b prowadzi bowiem do odzwyczajania partii od myslenfa politycznego. Nie woln:) te± ui iednyrn
zamachem kompromitować luclzi. którzv popeł
nili bład wraz z cała partia. Na V Kcmgres1e
MK sprzeciwila się praktyce odw_oływania o;;ób
z funkcji kiero\vniczych przez Komintern bez
uprzedniel'lo zbadania i przedyskutowania kwestii w dane.I partii. l\.ktody tel!o rodzaiu \'""!·
wołUją chaos ideowy i "yrządzaja partii szlro-

NA ZAKO~CZEN'IE
warto jeszcze raz podkreślić. ze n.ie tylko po-

glądy lVIarii Koszutskiei g;odne są upowszechniania. Na uwal!f.l zasłui:(u.ie rć\vnleż ie1 ~osta•
wa ideowo-moralna. mol!aca stanowić znako·
mity wzór wyc:ho,1.'awczv dla wmółczesnych. poi·
koleń działaczy, Była osciha Jl;łeboko ideową
rlo uneczvwistnieniA
konsekwentnie dataca
uznawanych ideałów. Odznaczał'.! ~ie oryginalnościa i samodzielności~ sadów. Wśród współ
pracowników i znajomych cie~z.v'ła sie niez;1rrkłym wprost autorytetPm i poważaniem. Cenili
ją nawet ci. którzy nie podzielali iei po,G!ladow
polityczm'ch. Michał Sokolnicki tak ia charakteryz.6wał: .. Wera zawsze ci.chn. me narzu.ca1aca

zalatwicjqca najważniejsze spr11w11 łaC1ć.c':nie
prostotą, ścisła. obou:iązkowa. prawie ,..,,~s
tyczna i uduchowiona w swym spojrzen,.1t.c. i
wieczna romantyczka , o!ska".
swej pracy -

się,

i

z

Wystąpienia jej oparte były na dobrej
mości sytuacji i wyróżniały sie wvsokim

robotnic~o-chłopski

sowe -w11właszczenie szerokich rzesz chlop.skici~,
ani przez politykę doprov.:aclzrrJqcci ich QOSpo·
darstwa do upa.dku., alt? prz<'z IL n. a o cz n 1 e-:
nie im dobrodzi.~jstw zrzeszont'
prac 1/1 S:terokie u1sto.,owani! dostarczcnych
przez ptmstwo nau·ozów· sztucznych i maszyn
obslugujących szereg gospodarstw, prakt11ka ko·
opt?racit w11twórczej i wymiennej, elektryfikaCJa rolnictwa, szkoły rolnicze, dostarczcniP. fa·
którzu nauczą ch1opÓ'lJ
chawych agronomów,
wszystko to
korzystać ze zdob11cz11 nauki u:yrwie c111cpa z jego dotuchczasoweao odosob·
niema i doprawadz~ go stop11iowo rlo zrozi:mienia, ie w interesie jeao le.ży nie prz"lciwstawia·
nie się zbiorowości. ale coraz bardziej zacu?ś1uo.3ąca się wspótpraca z nią".

wśród byłych czlonków KPP tacy, którzy m!
u.mieli wczuł' si~ w nowa sytu'.tCJ~. nic 1Lm1€h
ie1 zrozumieć. nie przestali być w·pkima s"k.r.ra·
rurmi. Trzeba, żeby i urii zaczl('1i myś''i'ć kate•
paiistwa, w którym w t.:i
goriami narodu 1
•
eh icili wspoirząazim11".

Przestrzel!ała partie prziod !ytuacia. w której
po!z:czególnl )P.i cz.lonkowie działają w •posób
bezmyślny. nie rozumieiac sensu realizowanych
uchwał. Cała partii>. musi dobrze wiedzieć o co
w danvm momencie t-x:zv się walka. polityczna i czym jest uzas;:idniona stosowana aktualnie taktyka. Jesli zaś uchwały o::irt:vine prz-•jmowane !Ą jako dogma Y. musi to doprowadzić
do błedów.

wyloni rewolucja, będzie rządem robotniczo·ehlopskim; partia, która będzie silą kieroirniazq tego rzqdu, będzie partią robotnic:zn,". Uwa-

te soiusz

'lllJ'StęPowały

dJ·.

lone między bezrolnych i małorolnych chłopów.
przy u.wz.glę<inieniu w pierwszym rzedzie potrzeb najbiedniejszych. Obdzieleni ziemia otrzymają pomoc ze strony państwa. Beda oni w
z Jrawspołeczeństwie budującym socjaliz.'11 neto punktu widzenia - p r y w a t n v mi właś·
eicielami środkó'W produkcji.
Po trzecie - chłopi ~rednlorolni zachowuja
swój stan posiadania. Państwo robJtnicz.e tilkie
im udzieli oewnei pomocy. c;łćwnie w oostaci
tanich kredytów, dostarczenia materiałów bu·
dowlanych i innych udoJ?:odnień. Trztob;i. dażyć
do pr:r.yciąi:!niecia · średniorolnych na strone re·
wolucji lub do zneutralizowania ich . I wreszcie - chłot>i bol'(aci również nie z.ostana wvwłaszczeni. ale tylko nod warunkiem. je;;Ji nie
będa występować przeciwko władzy ludo\voi.
Maria Koszutska przewidywała. że w wyniku
przewrotu rewolucyjnesi:o Polska stanie S'"' rep u blik ą ro b ot n i cz o· c h ł op s ka. Remasy kiernwane
wolucji dokona.ią szerokie
przez partię proletariacką, opierającą się na klasie robotniCZE'i i biedocie wiejskiej, W referac:ie na II Zjeżdzie KPRP mówiła: „Rzqd, kt,\rt1

iała.

Sokorsldeto ?.jawiska
pó!niej także w Zv.riazku Patriotów Polskich. co było kłopotliwe dla '1-1 łidz
radzieckich i Józefa Stalina. Byli K.f'P-owcy
wciąż dzielili ludzi na „naszych" i .nie na·
gzych", co stwarzało wzajemną nieufność i nieporozumienia. Walkę z SPkcia.rstwem trzeba było równiet prowadzić od samego l'()czatku Powstania Pol~kiej Partii :Robotniczej, W lipcu
1942 r. Marceli Nowotko de!Ji!szował do 'J1>orgi
Dymitrowa: „Największr1 trudność to przełn
tn{LĆ sekciarskie n.ostroje, azczeo6:.-nie wśróc1. by·
l11ch członków KPP, dla których kaid11. kto
niE'kcmunfat11. jest wrogiem". A trzy lata pciiź
niej, w przetnówi.eniu końcowym na l Zjezdzie
„Ale są
PPR, Władysław Gomułka mówił:

te

majo.
i.)OZio-

n~em te-Oretycznym. Dlateio sluch:ino iei uważ:

n ·e nawet w6wcUt5, g;dy sie z nia nie ;i;aadza-

no. J!"den :r. ucz.estników IV Zja7.du KPP na którym wygłosiła prze~zło ~odzmne nrzemówienie - odnotował. że mówiła .,z wielka pa•
s ą i no.m1ęt11.0Aciq, 11.le bez zoh 11r!zrinia p~zcciw
krajów.

muszą pojawiać

w ogniu

Aie

przejściowe różnice

l'l'óv.·Ha
- kształtować się będa bolszewickie partie, rozwalać i urabiać się będzie ich ideoloQi.a".
zdań.

„W1asnie

tych sporów -

Jak już W!pomnia.no wyżei. spneci\\>iała się
ona zaróvmo t'll:.orzeniu dute.i partii. jak i r:1a·
łej sekty. Szcz.l"gólnie zaś zwalczała sekciarstwo.
Na hi·torycznym II Zjeździe mówiła: „Jedni
chcą wielkich, masowuch partu. które bu znów
u.grzęzl:y w marazmie i bezcz14nnosci. 1 'ckajq
się wszystkiego, co moi,lobu od,traszyć nii>-\lojov:e, bezwładne żywioły; drudzy eh.cą pr.rt:i

.!ekt11, zajętej )'lrzede wszy.~tkim rro~ka o
czvstość zasad i sepa.ru1ącej się od żyda. Ani
jedni, ani drudz11 nie Sił jeszcze nos1c1e'ami
sztabu rewolucji prowielkiej idei: partii letariackrei. A atad płyn.q i wsz11stk.ie i1tnt
cliorobt1 i niedomagania".
Omawiając w 1924 r. zagadnienia sporne w
partii rosyjskiej oisała. 2e na 1truclniei J}ra·.ndpo·
łowo funkcjonować partii r z ą d z ą ce i godzić konieczności centralizmu l demr•kracii,
Partia taka musi stwarzać warunki do "\"O·
bodn~go \vypowiadania sie członków w spra·
i
'·ach państwowych. umoi:liwiać krytyke
wpływ na podejmo\vane decyzje. Ale z drugiej
strony nie może zaniien.ić się w „klub dy;kusyjny" i utracić sorawnoścl or;tRniz:acvinei. Bardzo dużo z.ależv od właściwe!;!:> funkcjonowania
Komitetu Centralnego. Nie może on ~pełniać
roli jedynie odbiorcy oddolnych dążeń. l"CZ PO·
winien być również tródlem id.:>i. inicjat:vwv i
woli l'ewolucyjnej. Niekiedy musi działać na
wzór woiskowy, al.e na co dzień musi uczyć
samodzielności nwśli i inicjatywy. sprzyjać rozwojowi nowych tall'ntów. zellpalać rótne odc1e11ie m:dli w Jeden wspólny nurt icleo'l''Y.
Podobnie: jak Włodzimierz Lenin. Maria Ko!ZUtska orzvwiazywała bardzo duża waP.:e do
posiadania przez ua.rtie kierownictwa cieszące·
go się po\\.·szechnym autorytetem i zaufanierń.
Na !Il Zjeździe KPP ubolewała. że oar'.ia nie
ma i nigdy n'ie miala takie~o kierowmct'\\'a. c:o
jest jei „ciężka chorobą' Na orzesz.kodzie stałv
z.a.wsze partykularne ambicie poszczeii;ólnych
działaczy. z których wielu ora~neio. ab'' wiaś
nie jego „uznano za polskiego Len.ina".
Podczas obrad 'Komi~h Pohkiei na Y Kongresie Międzynarodówki skarl.vl:i sie na de·
strukcyjną działalność pe\vnei JHU?lY aktrw1stów KPP. koncentrującei sie w \foskwie i si;i.le
podrywającej autorytet każde~o kierownictwa
partii pod zarzutem oportuni:r.mu Ustosunkowując sie do dyskusil na formn Komis.ii oświad
czyła, że sprowad?.a się ~łównie do „wucrn('zq;(
osobist)Jch i frakcyjnych porachnn 1'ów". Wy-

stąpienie

~woje

zakończyła

słowami:

„N'l

Zl'l-

rzuty osobiste.i nattirv odpowiada<' n.ie bede '11te zasłuoujq .na to. Stwierdzę tulko. Zo! opar,„
sq no danych niezr;odnych .i rzeczyu:istoicio, i
prawdą",

Jak wiclat. atmosfera w KPP nie b\ł!! t'laj!epsza. Panował w niej duch sekriarstwa. podejrzliwości, intrya l nawet donosów. Wedlug

ników''.

Dobr7.e i.na !~ca życie. dzillłalnoś~ l „ech„
charakterologiczne Konutskiej. 'atalia Gasiorowska ni~ała: „Autor11tet WeTt1 ui partii z•cięk
sza!y jej skromność i prost\:ita w 1'0ltępowaniu,
Je1 etyka. partyjna, jej tryl:J życia. bez tad!ł.ych.
dla siebie, zawsze z m11śta o n1es11?niu pom-0c11 innym ludziom". Taka była pre·

wym.fli;iań

kursorka nolski~i dro~! cio socjalizmu. Niesłusz
nie ~krytvko\1:ana z po1ycji do~matyczno-sek·
ciarskich i odsunięta od kiero\Ynictwa oartii
podporzadkowala sie dygcyiJlinie PartvinE'l i do
końca tycia p('lz.ostala wierna :deałcim soc:1alizmu. iarian Marek Droz::lowski Pi~zac \o .1ie1 w
krótkim !zkicu. dał bard1.o trafny tytuł: ..Wiel·
kość i dramat Wery",• Rzeczywiście b·~ła C!.ło·
wiekiem w1elkiep:o charakteru i umysłu. a los
jej okazał sie niezwykle truicz.n "·
W Polsce Ludowej, jak .iut wspomniano na
v·st;;op1e. zaskakuiaco mało sie o ni~; mó»''1 1 oi·
!z.e. Pl'awdopodobnie nie ma ni;;:dzie ie1 pornnilt!I ani nAwet najskrom'.niejszei t<=Ibhcv pam1ątko \'el. W niektór;rch m1astar;h majdui;i st~
ulice Wery Kostrm·wy, a nrzecież nie było ta•
k1ej osoby. Pseudonimu .. Wera" zaczeła używa~
w poczatkac:h dzialalnvści nartyjn„j A .Kostrzewa" oo z.d„legallz.o·varuu KPRP. Cza5 1uż.
naszej historii za1eła ~odr..s m1eisce )1a:·1a
aby
Koszutska - kobieta madra. dobra i ni~kna.

EDMUND LEWANDOWSKI

Op REDAKCJI:
Opublikowalismy w dwóch odcinkach

arty-

Lewandowskiego prezentujący ·
kuł Edmunda.
sylwetkę i poglądy Ma.rii Koszutskiej. Ta WY·
bitna d7.lała.czka. ruchu robotniczel'o była zwia.·

zana z Lodzlą. Tutaj przez pewien cza.s pracówała ł wstąpiła do P.olskie.J .Partii Soc,jalistycz·
ncj. W 1902 r. robotnicy łódzcy i okolirznl chi o•
pi znali .ią pod pseudonimem Anna. W Lodzi
l!H5 r. .fe.J
często tei przebywał i 7.marl w
ojciec. Do dnia dzisie.jsze!l'o zachował sh: dom
(nl. Tuwima 41). w którym zamieszkała po
na Sorukończeniu sludium nauczycielskiego
bonie.
Niestety, nie ma w Łodzi żadnej tablicy
celu
W
Koszutsklej.
Marii
poświęconej
uczczenia 110 rncznicy jej urodzin zwracamy się
z propozyc.fi\ do Kuratorium Oświaty i Wyrho•
wania Miasta Lodzi. a by wybranej ukole ns•
uać imię Marii Koszutsklej,
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•
prsvtłou4cq połytku spolecznego, włele
pokrywanła dotacjami nłeudolno.§ei ł

1.

faktdw
marno-

trawstwa.

Sejm uchwalił budtet oras towarzya~e• mu
nstawy i uchwały w końcu 1933 roku, dokład

wigilii Bożego Narodzenia.
Może na prezent pod choinkę... Jeżeli tak, to dla
•Porej części podmiotów korzystaJących z poprezent
dzielonych w ustawie sum jest ·to
nader kłopotliwy.

nie w

przeddzień

Z dwóch powodó\V, Po pierwsze dlatego, że
- jak to e<>raz czę'ściej się zdarza - \Vydz1e- '
Jone kwoty są za małe wobec, poniekąd uzaaadnionych, apetytów. Po drugie - rząd za.
jak nigdy ostrą - detenn!nademonstrował eję niewzruszania się losem biednych petentów,
uslłującycl_l wymusić dodatkowe pieniądze bądź
ulgi w kredytowaniu czy po~atkach. Nadto
rządowi udało się przekonać Sejm do tej poli.
tyki.
Oczywiście liwest!ą otwartą jest, na Ile administracji uda się wytrwać w tym postanowieniu. W każdym razie należy jej życzyć, aby
ta bezlitosna polityka finansowa doznała jak
najmniej uszczerbku w ciągu bieżącego roku.
Może dzięki temu zaczną powoli wytwarzać się
nowe me'.:hanizmy gi>spcdarowania IJtrdżetem,
nowe podeiścle do sprawy pozyskiwania środ
ków - nakazujące najpierw rozf!jrzeć się. wokół siebie, a dopiero potem wyciągać rękę do
państwowej kasy, a nie odwrotnie.

2.
W syntetycznym skrócie „filozofia" gospodarowania budżetem zawiera się między dwiema
albo przykręcić kurek z „wyskrajnościami pływającymi" pieniędzmi do poziomu spodziewanych dochodów, bądź nawet mocniej, aby co
nieco zaoszczędzić - albo wydać po1ecenfe d7rektorowi wytwórni papierów wartościowych,
aby podkręcił obroty maszyn drukujących bank.noty, t opłacać każdą fanaberię kJ!entów budstagnację,
żetu. Pierwsza skrajność wywołuje
druga napędza infiację..•

Idealnym rozwiązaniem wydaje się być tr'l>ała równowaga bud:!:etowa, oparta n!e o surową
dyscyplinę wydatków 'v związku z niemożnoś
cią zwiększania dochodów budżetu, ale opart:i
o takle pozyskiwanie dochodów, iżby było moż
na zaspokoić każdą społecznie usprawiedliwioną i konieczną ze względów ustrojowych potrzebę. Jak się wydaJe, ideał ten jest rzadkim
fenomenem po obu stronach podzielonego świa
.ta. Nasze współczesne możliwogcl 11ięgają co
najwyżej zdolności ·do wypracowania 1·ówno't\·agi odcinkowej lub globalnej, ale nietrwalej,
od światO
gdyż nazbyt ~esteśmy uzależnieni
\\'Ych fluktuacji gospodarczych, a .adto zwią
zasadami sprawiedllwości
zani ustrojowymi
•Palecznej. Najważniejszą z nich .fest n!e,vątpii
.wie s!derÓwanie ..clziafalooścł .s.oc}alistYczne~o .
państwa na ·rzecz · reallmeji· słusznych ·Interesów
ob:r":atell.
Z zasady tej wynika 1zereg 1nnych

reguł

postępowania. Jedną z nich jest nie tylko dyktowana przez ideologię, ale i moralna konieczność obrony poziomu zaangażowania państ\'l.·a

w Żaspokajanie potrzeb socjalnych

obywateli,
powszechnej dostępności I bezplatności
rozmait,vch zdobyczy ustrojowych, obrony pozi"państwa
mu mela. Prytnat tych zobowiązań
teoretyczno-ekonomicznego
nad dążeniem do
idealu r6wnowagi budżetowej wydaje się b;<rć
niewątpliwy. Toteż jest rzeczą jasną, że pole
wyboru. jest ,.,. tej mierze doM wąskie - nie
można ograniczać sfery spozycła żbiorowego i
socjalnych dobrodziejstw, trzeba :r:a to tak manewrować budżetem, aby sle wszystko zgadzało, nawet kosztem deficytu. Równowaga bo'li''iem
nie jest absolutnym fetyszem, któremu należy
oddawać hotd za wszelką cenę.
obron~

3.
Zasada racjonaUzacji 1ospodarowanla budże
. wokół radykalnego
przedbezlitosnego ograniczania dotacji dla
narodowej
siębiorstw l sektorów ~ospodarkl
jest niewątpllwle słuszna, o tle stanie się skutecznym Instrumentem zwalczania niegospoc".:rno§ci. Być może szantaż .,budżetobiorców" stanie się przez to mniej dotkliwy dla rządu.
Tr7.eba jednak zwrócić o wiele \vięcei niż dotąd uwagi na pewne psychospołeczne as-pekty
runkcjonowan!a instrgmentów pieniężnego nacisku, będących ·w ręku państwa. Tak mówlł o
tef sprawie poseł Józef Barecki podczas budże
towej debaty:
t~m. koncentruj.ąca się

,.Nadal wydatki budżetowe państwa są więk
sze od istnte;ąeych możlłwoścł. Wydamy 158
mld :rl ponad to, na co n.as stać, co wplynie

do

Sfera budżetow11 - to albo 11łu.tba 1po?ecze1\wobec spoleczeństwu, albo zobowiązanła
ttwa. ( .•. )
Myilę, że debata budżetowa nic powinna za85.12.23
kończyć się nii dzisiejszym (tzn.
przyp. TS) posiedzeniu Sejmu. Budżet :;;wiąza

ny ;e.!t z przeplywem pieniądza. Ale także z eprau:a.
tyką ł moralnością, z poszanowaniem
Dlatego wydatkowanie środków budżetowych.,
ich wykorzystywanie i ich chronienie powinno
znajdować się bez przerwy pod icislą kontrolq,.
(.„) potrzebna jest ta1•że (obok profesjonalnej

przyp. TS) szero~a kontrola spoleczna. B~
naszyc1i
dziemy na spotkaniach informować
wyborców o podziale budżetu. Jest to podzial
sprawiedliwy. Lecz ti·zeba będzie ich przekonać,
źe troska o jego wielkość ł tvykorzysta,nie poWifjna być wsp6lnt1 sprawą. Państwowe to zna.-

jak ttależne
świadczenia. z 1CtUTJ państwowej, a w mniemaniu niektórych - z kasy niczyjej. Trzeba doprowadzić do powszechnej świadomości, że sq to
środlci wypracowane przez &polecze1istwo, przez
ludzi pracy. Przez tych, 7etórzy znani są,
instytucjach i urzędach jako petenci, interesanci, rodzice uczniów,. chorzy, widzowie· teatrów i kin. Jak oni za swoje pieniądze są obsluoiwani, jak traktowani, co z4· nie otrzymują?
często

to

. (.„) wiele jest jeszcze faktów

niesprawneJ

f

w urzędach,
nieżyczliwej . obsługi obywatela
wiele przypadków szastanfa groszem publicznym na niepotrzebne ;jubłleusze, festiwale i .M·
rady, wydawanitt środków na dzialalność niiJ

w tej sferze
Vv'Ydatków na
,zdrowia c~y
co, ria pewno nie leży
oświatę lub kulturę w interesie społecznym, którego najv.'Yłszym
strażnikiem jest przecież Sejm. Tak stwierdzll
Jan
poseł sprawozdawca ustawy budżetowej
Kaczmarek.
Kontrpropozycją dla restrykcji
mogłoby tylko być ograniczenie
ubezpieczenia społeczne, ochronę
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Za duźo petyeji,
za malo. dyscypliny
czy NASZE. Niech więc razem z nami troszczą się o jego zasilanie, o jego wykorzystywa„
nie i nieuszczuplanie oo przez ludzi niauc;:;ciwych, :fako petenci, klienci, interesa1ici - ja.l~a
obywate!c".

Odpowiada mi takie pode.ikie - jako byier.m ,.leniv;emu obywatelowi'' - do zagadnienia ksztaltowania społecznego klimatu \\"okół
jednym t\"a·
dyscypliny budżetowej. Ale pod
- że nie ograniczymy się do werrunkiem
balnych deklaracji, które w świetle obserwov1anej przez ludzi praktyki mog;l okazać się
demagogiczne i schizofreniczne. Potrzebne bę
dą fakty, i to publicznie ujawniane, że firmie
X odebrano dotację, skazując ją r.a myślenie
lub śmierć, że beneficjent budżetu obywatel Y
został ukarany za nieroztropne wydawanie społecznych pieniędzy, że reżysero\Yi Z urzędo'l'.-o
doradzono zmianę zawodu, i tak dalej ...

4.

Budżet "'·raz l!'. towarzysząc~'rni mu ustawami i uchwałami, jest nstateczn!e dziełem Sej·
mu. Ale konkretne propozyc~e składa rząd. a
ndministracja jest potem odpowiedzialna za
ich wykonanie. Powstaje wobec te~o uzasa(i·
nione domniemanie, iż rząd najlepiej wie. jaką
zn11
kwotą na wydatki dysponuje i najleplej
oraz pomożliwości pozyskiwania dochodów
trzeby uczestników podziału sum budżetow:rch .
Wyciawaloby się tedy, iż Sejm powinien, na
zasadzie zaufania, firmować propozycję rządu
zostawiając sobie tylko prawo kontroli gospodarki budZetem ex post, co zresztą odbywa się
podczas tzw. cleba.ty absolutoryjnej.

Nie ma co ukrywac.<, że była to niegd;rś stapracy Sejmu - jeden z efektów fa.
sadowego pojmowania roli najwyższego orga:1u
Ale '
władzy przedstawicielskiej w państwie,
drugiej strony pamiętać należ;r, że przeciwatawne potraktowanie udziału Sejmu w kształ
towaniu budżetu byloby r6wnież skrajnością.
. nie do zaakceptowania; nie wyobrażam sobit
1ytuacji, gdyby ~łowie przewracali . cały projekt budżetu do góry nogami, w imię realizacji
interesó\V wyborców„.
ła reguła

W naszej praktyce ' parlamentarnej od począt
ku poprzedniej kadencji wybrano, jak sądzę,
szczegółowego
znaczy
drogę pośrednią, to
,.śledztwa" w sprawie każdej propozycji ustawowej oraz analizy kwot dochodów i wydatze
ważnych
ków w pozyciach szczególnie
względ6w spotecznych, bowiem z natury rzeczy poslo\vie, dopingowani swą odpowiedzialnością przed \Vyborcami, dysponują nieco innym spojrzen:em na wspólzależność potrzeb i
możliwości, niż rząd.

5.

statystycznie
wątpliwości, że
zmiany te mają wyrazny
ujmując kierunek prooszczędnościowy, a w niektórych
Nie ulega

kierunek budżetu skierowaprzeciw dotacjom dla przedpewnym, acz znacznie mniejszym stopniu, przeciw dopłatom do konsumpcji
Oszczędnościowy

główn!e
siębiorstw l w

ny jelit

i

pośrednio korzystały

z

Ponieważ dziś ustalenie korzyści z kredytów
jest niemożliwe w sposób dostatecznie precyzyjny, ustalono, że sprawiedlhvie będą płacić
wszyscy - z wyjątkiem . kolei, gospodarki komunalnej, r.olnictwa i leśnictwa.

Pieniądze te zostaną w całości przeznaczone
na uzupełnienie kivot niezbędnych do wykupu
dewiz. Szacuje się, że potrzeba będzie na ten
cel 334 miliardy zlotych - pozostała część pokryta będzie z rachunków lokacyjnych i odsetek płaconych Bankowi Handlowemu Pl'Z€;Z
Narodowy Bank Polski.

.Pomysł wprowadzenia iunduszu spotkał się i:
clużą aprobatą posłów I sfer finansowych. Założę ;się, że · mniejszy entuzjazm wywołuje on w
przedsiębiorstwr.ch, skłonnych do traktowania
opłat na fundusz jako jeszcze jednego podatku,

i to z subiektywnego punktu widzenia niezbyt
si~
znajdą
sprawiedliwego, gdyż zapewne
przedsiębiorstwa

skłonne

udowodnić,

że

nigd~i

ż żadnych kredytów nie korzystały,· a i zapasów nie gromadzą tyle, żeby za nie płacić„.
::iąazę, że pojawi się w tej kwestii lawina
wołań, ale liczę na znaną powszechnie
ustępliwość resortu finansÓ'\'\".

odnie-

8.
Pozwol~ sobie jeszcze podnieść jedną kwel!ltię, zupełnie nie zwiąianą z debatą budżeto
wą, ale sprowokowaną jej przebiegiem.

6.
W pÓselilkiej dyskusji nad budżetem d'~a
nurir zasługują na szczęgólną u\vagę. Na ogół
wszyscy jej uczestnicy wyrnżali swe zaniepokojenie szczególnie wysokim deficytem, nb. roanącym z roku n;1 rok, co źle rokuje tendencjom do uzyskania równowagi w nledaleldej
przys:r.łości. Nikt teź nie zakwestionował dominuja.ce.i nad gospoc:;prką budżetem zasady bezwzględnej obro11y sfery ,,,.rdatków socjalnych.
Jest to objaw d•terminacji Sejmti ważny dla
wyborców, niezwykle ,~·ażny '\'obce zblifającej
się ciebat~· nad "'rwce niezadowalającymi propozyc.;ami rzadu w s1Jrawie pr°'vizoryc:me.l '"e·
roku
walornmcji świadczeń emer:rtalnych w
bieżącym.

O ile jednak nieJtt6rzy uczestnicy dyskusji
zdawali sobie sprawę z natłoku słusznych ce~
16w wobec szczupłości środk6w do dyspozycji i
ograniczali się do wskazywania możliwości ogłównie w sfer:ii:e racjograniczeń deficytu nalizacji · i zdyscyplino\vania gospodarki pań
st·wowrml p:eniędzmi, o tyle Inni zaprezento\1.'ali tradycyjne Postawy ros7.czeniowe, domagając się zwiększenia wydatków w obszarach
n:ijbliższych ich sercom ! zobowiązaniom. Poradykalnej
seł Jan Waleczek domaga! się np.
poprawy płac dla pracowników służby zdrowia,
poseł Zenon Bartkowiak upomniał sl~ o vryi
da.tne zwiększenie środk6w dla produkcji
przetwórstwa mleka, poseł Józef Barecki wypowiedział się na rzecz zwiększenia etatów dla
administracji terenowej - jeszcz9 większym,
niż uwzględnił to . Sejm w ustawie budżetowej,
poseł Hemyk Swinarski zaakcentowd rrlezbęd~
wy.
ność budżetowego wsparćla dla drobnej
twórczości, wreszcie poseł Marian Szatybełko
stanowczo, · niemal ultymatywnie, wypowiejego
dział się przeciw nazbyt wysokiemu produkcji
zdaniem - udziałowi dochodó\11 z
alkoholu w przychodach budżetu i... przeciw ustawie o przerywaniu ciąfy (1!)
pozbawioną

tq ostatnią kwestię,

przedmiotem
z
zwiazku
jakiegokolwiek
słuszne
są
sprawy
pozostałe
debaty,
przyA
rozważenie.
na
zasługujące
najmniej na dyskusję publiczną. Nie pqważył
bym się zakwestionować któregokolwiek z tych
w
roszczeń, ale nie sądzę. by ustawienie ich
hierarchicznej kolejce było, zadaniem łatwym.

sprawę

punktach nawet restrykcy'jny, chociaż kilka po~
zyc.il po stronie wydatków zostało zwiększo
nych. Np. dotacje ogólne i celowe dla budże
t6w terenowych powiększono o blisko 74 mi:llony zl, w znacznie mniejszym stopniu wzrosły
- w stosunku do projektu - nakłady na naukę i remonty kapitalne.

bezpośr~nlo

Plan na ten rok przewiduje, że łącznie wp!yrrle na fundusz 189 miliardów złotych, w tym
z dwuprocentowej opłaty od wartości środków
trwalych 106 miliardó„J, a z przeszacowania zn.
pasów 23 miliardów.

Zamierza się przeC:e ·w szystkim konieczne ·ponadplanowe i nieprzewidziane wydatki budże
deficytu
tu pokrywać nie przez zwiększanie
(czytaj: dodrukowywanie pieniędzy), ale właś
nie p:-zez egraniczanie dotacji. Z mocy ustawy
dotacje te będą pomniejszone o kwoty funduszu rezerwowego, który każde przedsiębiorstwo
obm•:iązsne jest gromadzić. O jedną czwartą
b<)dą zmniejszone ulgi stosowar.e wobec przedsiębiorstw w podatku dochodowym i opłatach
amortyzacyjnych. Zamiast rozszerzania dotacji
stosowane będą pewne ułatwienia w możliwo
ści pozyskiwanin kredytu bankowego; nadzv.•yczaj sluf;znie, albowiem zmusi to różne firmy
do uczciwszego i rozważ11ego gospodarowania
- dotacje bowiem są na ogół bezzwrotne, a
kredyt trzeba spłacać„.

Wyjąwszy

Zatem przyjrzyjmy ~lę niektórym Istotniejszym zmianom, wprowadzonym przez Sejm do
ustawy budżetowej.

biegłych

dobrodziejstw inwestowania opartego o kredyt
zagraniczny.

Zasadnicze źr6dła będ'ą dwa. Większa część
dochodów funduszu pochodzić będzie z wpłat
ustalonych na poziomie dwóch procent wartoa
ści środków trwałych w przedsiębiorstwie,
mniejsza - z części wyników przeszacowania
zapasów w związku ze zmianami cen urzędo
wych (jaka to będzie część owego przeszacowania, corocznie ustali Rada Ministrów).

Sejmowe raporty i refleksje
'

Cóż to . jest takiego, ów fundusz? Najogólniej
nie są to wcale dewizy (głównie dolary, gdyż do tej waluty sprowadzane są nllłze zobowiązania) przeznaczone na spłaty odsetek i rat ·kredytów, tylko.. złotówki, służące •
do wykupywania po oficjalnym kursie walut od
eksporterów. Innymi słowy: za te pieniądze
rząd odkupuje dolary od tych firm, które eksportują do tzw. drugiego obszaru płatniczego i
!!płaca nimi raty długów. Idzie o to, aby cięża:
wykupu dolarów przerzucić z budżetu państwa
na ba~ki przedsiębiorstw, które w latach ufl'ówiąc,

•.

MzczędnościO\\'YCh,
zamierzeń
Oto kilka
twardo popartych przez Sejm, zmierzających
w przyszłości do ograniczenia deficytu i - · jeśli
to będzie możliwe - do uzysl~an!a równowa- .
gi.„

~.

budżetu. („.)

Srodkł te traktuje &lę

towarów l u11lug. A trzeba wiedz!.~ te ' auma
planowanych dopłat l dotacji z budżetu stanowi
prawie jedną trzecią wszystkich przewidywanych wydatków. Jest to ogromne obciążenie,
tym większe I groźniejsze, iż ciągle., z roku
sygnał
na rok rosnące. (Dodatkowo je!lt to
funkcjonowania
ciągle jeszcze ograniczonego
zasad reformy gospodarczej, ale to juz inna
·kwestia.„)

7.
Obiecywałem na początku debaty budżetowej
osobne opisanie nowej l ciekawie pomyślanej
Instytucji prawnej, towarz:rsz1tcej budżetowi, a
mianowicie ustawy n Funduuu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego,
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otóż kieruję do Prezydium Sejmu postulat,
.przynajmniej raz w ciągu trwania każdej
z sesji, prz~·najmnlej część jednego posiedzenia
plenarrnego poświęcić - na wzór obyczajów
parlamentarnych w innych państwach - tzw.
debacie generalnej. podczas której każdy poseł
bedz!e miat prawo wystąpić ze sprawą szczególnie go nurtującą. Nie miałoby to nic wspólnego z systemem interpelacji i zapytań posel@kich, powinno to raczej być ujście clla tej formy poselskiego krasomówstwa, nie mieszczą
cego się w ramach ustalonego porządku obrad,
tematu debaty s.nl planu pracy Sejmu w czasie sesji.
iżb:v

Dlaczego?
ple-.
Obserwując dotychczasowe posiedzenia
<lwa
narne Izby, odnotowalem przynajmniej
wystąpienia, jaskrawo odbiegające od zaplanowanego przedmiotu debaty - oba pro forma
tylko bardzo luźno powiązane paroma frazesami. dla niepoznaki, z głównym nurtem dyskusji..
;

Mam tu na myśli wspomniane już \vystą·
pienie posta Mariana Szatybełki I wielce dyskusyjną mowę posła Ryszarda Bendera podczas debaty budżetowej po pierwszym czytaniu
projelttów ustaw I uchwal dotyczących finansów państwa w dniu 27 listopada 1985 roku.
O zawartości pierwszego już pisalem 1 być
mote jeszcze do niektórych kwestii powrócę.
Drugie zaś wystąpienie jest dość trudne do zre1acjo)1owania - ze względu na niebywałe spię
trzenie kwestii I tzw. gonitwę myśli. Poseł Ry!zard ~ender m. in. ubolewał nad niedopuszczeniem go do głosu podczas dyskusji nad
expose prerniera, wyrażał żal z powodu nie. stosownej reprezentacji katolickiej „większo
~kl", porównał stosunek do byłej „Solidarności" ze stosunKiem państwa do problemu Armii
Krajowej (co jest szczególnie jaskrawym przelnaczeniem faktów), wyraził troskę o byt rew
formy gospodarczej, zdezawuował PRON,
uwolnienia
imię spokoju społecznego zażądał
wszystkich „uwiezionych za czyny niekryminalne" (tak jak gdyby zostali oni uwięzieni za co
Innego niż właśnie wywoływanie niepokojów ...)
i wreszcie rzecznika Jerzego Urbana mianował
najgorszym szkodnikiem politycznym w PRL.
W takim skrócie być może spis zawartości
mowy posła Ryszarda Bendera jest zabawny,
ale zapewniam, że w całości było to wystąp!e
.nle raczej ponure, pd:esiąknięte niewzruszalnym mniemaniem o moralnej supremacji k::itolicyzmu. Dziwię się tedy, że polemiki podczas
tej debaty były mdle, a i potem nikt nie podjął krytycznej analizy tego wystąpienia. A prz~
cież Immunitet poselski nie obejmuje ~ wolności
od krytyki. ..
Z tym wszystkim byłbym głęboko przeciw
rodzaju. Uważam
ograniczani".l głosów tego
wszakże, li należy Im stworzyć możliwość odrębnego. szczególnie zaakcentowanego wyartykułowania w postaci właśnie debaty generalnej.
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d<t k:6Mtatacj! bł~, 1~ z:atądaU w rwej 11,)ół
z:godę
d?.ielrii, by wymogła. na projektu1eie
na "'-'Ykueie w ścianie garderoby małych okienek. P nieważ. jednak nec:zone okienka z1,;l1:!'.łyby się na frontcwej fa!adzie budynku, protektant nit 11•yraził i:gody.

ze str. 1
&:! konsumpe$i, okazało się. że 1'.\11rcepan jest
ud11je pomalowany
czekoladę
lt! styropianu,
fips, a na dodatek Baba Jaga jest facetem pod
pięćdziesiątke. z przepitym oblicz"m, który załapał !ię na m1esz:kanie z: racji posady ciecia.

3.

2.

·Wt '11.'sz.ystkkh mieu.kaniach w 1posób idiozamcmtowan,o gniazda RTV (tzw. gniazda
a7.ard), a wyłącmiki światła w pokojach umle~uzono za ~kn:ydłem drz~i i wewnątn pokoju.
o~()bn" ciekawostką je~t pewna nie~p6jno{ć
1ianowisk między scµółdzielnią a monterami li11ii tele!onicz.nych. Ot@ż budynek - ju:i w !arie projektowej wstał wyposażony w Instalację
Taka
\';montowaną w .ści;my.
telefoniczną komitetu
informację usłyszeli pn:ed~tawiciele
blokowe11:0 w ~p6łdzielni. Dowiedzieli si'! ti>:t.,
ie Wojewódr.ki Uną'd Telefonów w trakcie odl:lioru t-eehnier.nf'go budynku, przyjął ti: z.0proJekt<nvaną instalację, jako prawidło1vą. Okaz:uje
wi!!dz.ą
ei4 jednak, u monterzy teldonicuii
S\\"Oje. Całkowicie ingnorująe istniejącą lnsbilację, kł\ldą gwoją własną. Czyli prują kianr.
t~·cm;-:

Komitet blokowy zawiązał !-i~ niemal natychmiut po i;a~iedleniu „BOLKA '. chyba jeszcze
' lutym 19S5 roku. Nie :i.1>by tak w~:!.ystkich
Jamo'l'.'idęło na społeczei1stwo, zwyc1.ajnie oczywistością. Inwentaryncja
przed
«ibrona
przeprowadzona w całym budynku wykazała
niezwykle interesujące n:cczy.
Okienka w miedzianym dachu, w 7..&miarz.e
dużą
rozładować
projektanta mające nieco
płaszcz.yz.nę dachu, w ogóle'. ą bardr.o Jari11e !
hw1.r:iowe, tyle te nie przewidziano· ich oszkl"nia. Zważyws:i:y duią odlee;łość od klimatu sło
Mcz:nej Sycylii, desi:cze. d:tdie, mżawki i 1adymki 1..alewały regulamit mies:r.k;mia najwyż
szej kondygnacji.
Otwory wentylacyjne w pionie kuchennym,
prowadzące od góry do dołu nie mają tadnej
osłony ni1 dachu, skutkiem cr.P,;n i>pełniaj~ rol1t "rodoi::pad6w.

Słodka

ODGŁOSY

hblł', głównie nesrlą wy~taje ~na ":13
zewnątrz, a prują chyba tylko z: pri.yiwyczaJenia. A najwf'selszl" jest na końcu, kiedy prz.y-

d111r:ni\

rhodvt do otia„y snobil.mu telefonic:meg;o z. bar-

5.
Komitet blokov.·y repr!"zent11j<1cy mieszkań~ów
„BOLKA" dz.ial11 w trzech kierunkach. PrZEde
wszystkim rhciałby wymusić na wykona1\•cy,
cz.yli L6dr.kim Kombi acie Budowlanym Lódz·
-~r6dmie~C'!~ \'l."\'k<"'nan'e w~zntkich konif'C'Zn~·ch
Plementów
poprawek, napraw lub wyrniany
z:ni•zc7,onych prz"'t robotników. Co wiecej członxywie komitetu o~r:r.ymują c>rl mie5:r,kqń-

chatka z marcepana

Wzdłuż por~czy schodów, we w.uystkich klatkach schodowych, a raczej w"Lwyż - usytuowano gruby stalowy pręt. Biegnie on od parteru
do góry wieńcząc każdy z.akręt schodów. Poniewa i budynek nie ma wind, więc pn:eprowadz.którzy
ki odbyły się na .Plecach piechurów,
1erdecznic życzyli nagłej śmierci pomysłodaw
com, nie mogąc prtepchnąć prz.ez schody szaf,
v. ersalek i fortepianów. Przeklęty drut z.muszał do zwariowanej ekwilibrystyki, obijania
ścian klatki schodowej, a przy tym nie można
jego obecności uzasadnić żadnym pri:ymusem
konstrukcyjnym. Czasem, wzdłuż. takiego prętu
oświetlenia i pnełącmiki
montuje się kabel
gwiatła na klatce. Tu tego nie :r.robiono.
Wymyślona została za to inna ciekawostka
dla amatorów rebusów. Pytanie: Co należy zrobić, wchodząc do klatki s<'hodo-;vej :r; zewnątn
i po nocy? Odpowiedź: należy włączyć światło.
:Bardzo dobrze. A teraz - co należy zrobić,
wyteby włączyć świBtło? Należy trafić do
wyłącznik
że
Tylko
Piątka.
ląc.:nika,
ś1 iatła na klatkach schodowych z.ostał umienc:umy za drzwiami wejściowymi, od strony ich
jeszcze
:z.11\ iasów, a dla rozrywki - trzeba
zejść po dwóch stopniach schodów do piM1icy,
bo dopiero tutaj chytrz.y fachowcy umieścili
!!>Stryczek. Wygląda to nast~pująco: wchodzidłonią po ścianie,
my po omacku, n1acamy
zwalamy się z łoskotem z piwuicz.nych schodów,
tłukąc: mendel świeżo zakupionych Jajek, pod-„
nosimy się z przekleństwami i dopiero tf'raz,
idąc do góry, trafiamy gdzie trzeba. Proste?
A ileż radości.
W phvnicach umieszczono, we ws:r.ystkkh pionach, metalowe szafy zawierające kluczowe lacza telefoniczne, korki· elektryc;zne dla całego
pionu oraz inne techniczne ustroj~l\..-a. Norm;ilnie taka szafa ma być zamknięta. a na ""et zaplombowana. Dostęp do niej mogą mieć tylko
iaclrnwi monterzy. Co jednak pocztić, kiedy
przybyly monter Z::\pomniał był zabrać orl.\?owiedniego klucza? WtP.dy obywatel monter do!taJe się do środka za pomocą wyrwania · drzwi
szafy razem z r·nętrznościami. Co moi.na naoczpionie
11ie sprawdzić na miejscu. W każdym
znajduje się też sala mieszcząca rury, wymienniki i inne zawory insta}acji. Sala jP.st oczywtście ot ·arta gościnnie db zbii:'raczy unczelek, kolanek, czy manometrów, bo jakoś nikt
me wpadł na pom ·sł ;.abe'7.pieczeni~ drzwi. ~
raczej wpadł - i .skutecmie 'l':ylamał wszystkie zamki.
Ponadto piwnice calego bndynku stanowią
jeden otwarty ciąg. Wystarcz:v, ż„ jedna kl tka
schodowa będzie mi>łła ot~arte drzwi do piw·
i można spokojnie okrtiść wszy~tkie
nicy piwnice i sustarnie - co też mi!!łO już kilka
razy mieisce.
Zaprojektowane w miesi.kaniach garderoby ~lt'pe pokoje pozwalające na luksus pozbycill.
nie zo:otały wyposasię szaf z innych pokoi żone w jakąkolwi-ek "·entylację, nawet ,!frawi~
t::ir.yjną. Skutek jest łatwy do przewidz.eni2.
r.sp eh
!
i" .~arclerobie poj;:i 1\·ia ~ię pleśń.
~tęchlizny, narażaia,c 11a !Z\ ank odzi"z i ~prlę
ty. Tu ue~ztą mieszkancy nie ograniczyli się
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ciekawych
cwych
zamy1u.nia
System
Jego
ni~tYl'O""Y·
j~st
te!
okien
niezawodność
jest
~hą
głów~
l
pod warunkiem prawidłov.,ego wykonania
Wykonanie wygląda tak, że holce
montażu.
obracające skrzydłem okna iamią się prz;y pier·
wszej próbie otwarcia, zaś co do montażu no cót - ubytki w drewnie, wypaczenia mokreii:o drewna, piony I poziomy przypominające
delirium pijaka. Efekty są wesołe. Albo okno
w
otwiera się samowolnie, krzywo osadzone
okieżnicy, albo między ścianą a framugą można
sobie pomachać do przechodniów na ulicy.
Cl.y w tej ~ytuacji w ogóle warto wspomina~
o porysowanych ~wu:f.cL,;iami szybach, kuch•n. ka<'h gazowych nadających się do '\'l:yrruceniit,
I
notor~'c:mi~ krzywyrh ściimach. dn:~•·i<1("h
oknach, o tynkach kładzin'l~·C'h ml r.ahó.icza grubo~<':. trr.>'ch cent:vmetrów, al ho i nawet '"Cal!!',
,i;;k ~i~ ir,pachla omskla?

dro wyS-Okim rachunkiem ... ·całe mnóstwo fachowej, znojnej i nikomu absolutnie niepotrzebnej roboty.
Rozrywkowe n!espodr,ianki można i:naleźć
tei w łazienkach, w któryeh pochyłość podłogi
w~tala wykonana nie w kierunku $pływu kanalir.acyjnego pod wanną, ale wręcz przeciwnie. To i:naczy od wanny do drzwi.· Jest to najnowna światowa metodologia poz.bywania się
nadmiaru wody, polecana szczególnie żurnalis
tom i mówcom. Dodatkową atrakcją stanr11vi
terakota położona na posadzce łazienek. Wepardon - normatywów, ma ona być
dług niPprzepuszczalna I tak też zapev.'T!iał. że bę
dzie - wykonawca. Tymczasem terakota jest
przepuszczalna jak najdokładniej, co przy każ
dej kąpieli i większym praniu daje elekt zmo·
cz.onej gąbki. Do szczególnych zalet wzmiankowanej wykładziny należy i to, te wchłania nie
tylko wodę, ale i inne ciecze. Na ten prz~·klad
!imołę ob!icie zraszającą robocze obuwie
k11dr budowlanych operujących na froncie walk\ o podnoszenie jakości TotPż w omal ws1.v<tkich łazienkach można obejrzPć artystyc2.n!
rl.P!enie smołowe, :r;e szczególnym uwz.ględni 0 przez firmę
niem protektoró 1>1 lamowan ·eh
,.STOMIL". To samo dotyczy płytek Pcv· 'l\·ykładając:ych podłogi kuchni i przedpokoi. . W
końcu trudno 'l':ymagać, by budowlani, na któryeh Z:"'Tócone 1ą oczy s),'lołeczeńsiwa oczekują
re!!o w kolejkach po mieszkanie, zwracali 1/J.wagę na takie duperele. Płaci się prze iei za prz.erób.

4.
Najwi,k.;zy pokój w mieszkaniu, reprezentacyjny, a jakże, wstał umajony dużym. :teberkowym kaloryferem usadowionym na środku frontowej ściany. Z racji wielkiego okna, nie można
parapetem, ale
b~·lo grzejnika umieścić pod
lei nie:dz:ie nie jest powiedziane, ie należy wysilać się znajdowaniE'm bardi:iej przemyślanego
dlań miejsca. W ogóle jeśli chodzi o okna, to
nip można powiedzieć, są efektowne. Projektant
'\'y; '~·ślil nietypowy kształt stolarki, specjalnie
zamawiane] dla tego budynku. Ciemne drewno,
C":y
duże powierr.chnie szyb i... nie wiadomo,
~'omylił się projektant, czy ile z.montowana tram1ui:i. Bo okna otwierają się - nie jak zaz\\·yrzaj - w kierunku od środka okna ku ścia
nom. ltcz dokładnie na odwrót Czyli zawia~y
wajdują się tam. gdzie zwykle klamki, a klamki tam, gdzie zawiasy. Powoduje to niejakie
ko.mplikacje. Na przykład nie da się pomieśdć
na ścianie standardowego kompletu szalek kuod
chennych, bo trzeba zachować odległość
okna, na szerokość skrzydła okiennego. Nietypo"-'OŚĆ stolarki prz.ejawia się takźe w tym (znów
nie wiadomo, czy to wada projektu, czy szcz'!sn:o. ręka wykonawcy), że górna framu1ta okna
zn;:ijduje się niemal na wysokości rnfitu. Toteż
mO"-"Y nie ma o umontowaniu ~zyny dla firsnP.k. gd~ ż w ten 1posób v,·yklucza się otwarcie
okna.

ców liczne przykłady skłaniające do podejrzenia, ii w spapranie niektórych prac włożono
jest
wyjątkowo dużo ~erca. [nnymi słowy uzasadnione i dające się udowodnić domniemanie, ż.e robotnicy pracująty pny budow.e
i
wiE"lokrotnie złośliwie niszctvli. demolowali
po;uli, jakby z zii wiśti do inteligencji slanowi~
C'Pj tnon mieszka1'iców budynku. Be;'..intereso·vna za\\·iść jest - jak wiadomo - niesłychan:"
cz~5tym motywem postępo>\·ania wśród naszych
krajan, toteż można jedynie litować się nad
naiwnością iokatorów wierzących w skutecmość
swych interwencji.
Rozmowy przeprowadzane z okazji ·gromadzeni a materiału do niniejszego tekstu pozwal1tią
twierdzić, że przykłady złośliwego „mszczenia
się" budowlanych na przyszłych użytkownikach
ich wyrobów są wyją1kowo częste. Nie zaws1.e
mają uzasadnienie w fakcie, że budowlaniec
;ikurat sam tuła się z liczną rodziną po ~try
chach i piwnicach. ani nawet nie w tym, te,
powiedzmy, posadzkarz, zazdrośC'i pl;:istykowi, te
udało mu się dostać mieszkanie w budynku'
oplotkowanym, j11k żaden inny,
Pomijając OC'zywistą dla wszystkich degrengoladę obowiązkowości, uczciwości 1 zwycz.ajnych
kwalifikacji zawodowych \\'Śród praco\vników
budownictwa, należy zwrócić uwagę na fakt, i ż
tego rodzaju zarzutom ·często „daje się odpór"
w postaci utyskiwań nad słabymi zarobkami,
ciężkimi warunkami pracy o-ra:z: niskim presti·
żem społeci:nym budowlanych. Zupełnie tak, jakprzykłady
by temu prestiżowi mogły pcmóc
bez.granicznego wandaliunu.
Zrentą co do męczel'lstwa głodujących budo;d0i'1ców, mieszkańcy „BOLKA" mają swoje
z.danie. Tak się ~kłada, że okna kuchenne wychodzą w całym bud ·nku na wewnętrzny dziedziniec. Na dziedzil'lcu zaś jak to w trakcie budowy, walały się rozmaite m;iteriał' budowlane, czę~ci wyposażenia mieszkań, jak drzwi, kaloryfery czy płytki wykładzin. Wszyscy mieszkańcy budynku potwierdzają, że jeszcze w trakc~e robót wykol'lczeniowych, a jut po zasiedleniu, niemal każdego wieczora, a nawet w biały dz:iet'l, można było :r; okien ob~erwować robotników kradnących z placu cegły, pręty, zajeżdżających samochodami doslawrz:ymi. \'·ywożących drzwi i co tylko dało ~ię ukrasć. Indagowana na tę okoliczność 'kiero ~niczka budo"-y J\'l'iroslawa S. mogła jed~·nie bez ilnie obieJak
c~·wać. ie Zll\\·iadomi swyclt sz~fów. Co
\\·iadomo skutecznie przestra;;zy złodziei.

6.
Jeśli

chodzi o

macierzy&tą spółdzielnię

miesz-

LSM, tu także mają mieszkańcy
kaniową parę pretensji. Najpierw, że wewnętrzny dziedz:iniec został wykorzystany niefunkcjonalnie,
nie mówiąc już o panujacym tam bal.:i.1tanie.
Parking i śinietniki znajdują się zbyt bli;;ko

nie moina i:mu~ić adr,i.imie;z.ciacego sie prz" ul.
Sienkiewicz.a 109/11' d<i jakiegokol •lek zainteściany

bud~·nku.

nistr.:łtora

że

bud~;nku

resowa.nia się p~d1egl:ym obiekt.en:i. Nikt nie wymienia zużytych żarówek. nikt nie oświetli bram
\1.'j11zdo'll.'YC:h i ciemnego p.od órka, a w ogól•
·1vsz:vstkie interwencje zdają się wskazywać na
to. że uciążliv.·J i 11amolni mieszkańcy nie poz"·alajlł porządnie urzędować niesłychanie potrzebnej spolec1.l"ństwu administracji sp6łdi:'.el•
c:Łej.

Ponadto mieszkańcy mają za z.le S\\·ej spół
dzielni, te nie powiadomiła ludzi, iż na parterr.e budynku pn.ewiduje się obok sklepów, takbar szybkiej ob~ługi.
że
Argument pn.eciw jest taki, że w promieniti dwustu metrów od „BOLKA" znajduje się
przynajmniej osiem kawi;i.rri. barów, czy restaurarji. Tak naprawdę jednak. mien:ka1'icy obli·
wiają się brudu, ~lńrodu i nczurćiw. B:vć mote
nie potrafi<~
:m•sztą ~łmznie dla~f'go, ie ~obie· wyobrazić pfacówki żywit>nia zbiorowego
~t<:irylnie c:c.ystej i pachnącej.
Najwięksi.a jt>dnak pretensje, \\"rec:i poczucie
kn;ywcly, upll.trują rnie~zkaócy w tym. że rodz.1ma sp61d7.ielnla wyliczyła im potwornie wyrnki~
czyn::.ze. Na przyk':łd z::1 M-5 prz.yszlo pł'3r.ić
mill'sięcznf~ blisko ii ty~i1;q' zlotych. A nil' j»•t
tn w ponadku, bowiPm ntieszka1'ti::y wiedzri, 1ż
!pńldzielni;i <.;ici;:i!!nęla n~ tę h11do"e kr~cl··t
w banku i !Prai: w k\\"Ol'.'i" C"Z.ynsz.u ści;iga od
lud:r.i pieniądze na j"J;'J spl::i1ę.

7.
• '19 jest to bynajmniej koniec kr tycz.n;y eh
U'Vag komitetu blokowego pod adresem zycia.
Mają też wiele do pow1edi;enia projektanto·.d
uci::nku. architektO\\'i Bolesławowi Kardasze•:1.·sk;emu. N;e podoba im się mnóstwo Na prz.y~
k:ł::id °"' spomniane już l!?I"deroby bez went;lacji albo zbyt niskie kn;:i ki osłonowe balkono•11.
z,, łaszcz.:ł pierwsze p iętro je:<\. za~rożone, bo po
ozdobn''C'h da::zkach n;id \\CJ 'ciami do ,sklepo·v
może się pri:edostać nawet sparaliżowana staruszka, a co dopiero złodziej. Projektant me
zgodz.il si~ 11a wprnwadz.ionie tych zmian, co do
ktorych $póldz1elma miala z.astrzeienia przed
technicznym odbiorl'!m budynku. Na przyklarl brak zabezpiec1.P.nia bram w:i'lzclowych na dziedziniec wewnętrz.ny. Z ,iednP.J strony moi.na a:Jz.umieć, że projektant nie chC':<'ł hvorzyć zamkdzie·
gcl,'Ż
pnestrz1211i,
ni~tej, izolo\Y~nej
dziniec jest zb~·t mały i .iesz.cze pnydusza go
śJepa ściana sąsiedniej czynszówki. Z drugiej
;ecinak strony - dzieci mieszka11ców, w Pasie,
1,ab;;wy n;i podwórku. bez przeszk · d niog:;i się
w:'dosta~ \Ypr•nt na ulicę, a jest to jeden z
naJruchhwszy<:'h punktów miasta.
Wiele uv:ag nieprzychylnyrh wizji projektanta, ''-)'WOłuJą okna w przedpokojach oraz
d:-.iwacz;ne taras:,, ·jakie powstaly na fronto-.•·ej
fasadzie budynku. Ze niby kosz.iem oryginalnosci, otradly metry kwadratowe mieszkania. A
i
w ogóle, to jak na budynek tak osia wiany
vplotkowany, mo:i.ua by wymyślić bardziej funkcjonalny rozkład miesi.kania Jak na całą po\'derzchnię lokalu łazienka jest idiotycznie mała i nieustawna, dwa ,.mniejsze'' pokoje ozm1cza
po prostu mikroskopijne komórki. t.aś przed·
pokóJ jest nieproporcjonalnie \~·ielki miast jef;O kosztem powiększyć pokoje. Nie podoba -i~
~a kże nadmiar okien, Z\'\'łaszcza w wykonaniu
naszych niezastąpionych !achow·ców. Nie do.sć,
że vielkie, to jeszcze nieszezelne, więc bud.rri"'~
traci ciepło wszystkimi dziurami. .Jednym slo·
\·em, gdyby tak przyjrzeć się caloksztallowi nie
od :;trony zawistnych przechodniów wydz.I wiających nad rzekomymi luksusami wew11ątrz oraz uprzywilejowanym - ponoć - statu sem
8połecznym mieszkai1ców ,.BOLKA", lecz od strony martyrologii jego lokatorów, okaże się, że
prestiżowy adres w sławnej plombie nie taki to
znowu cymes.
1
Oczy\ll;'ście mdżn11 powiedzieć, że kpinki
cierpieli mieszkańców są nie na miejscu. Bo
na
nie dość, że się ludzie la'ami naczekali
wla~n: dach nad głową, odPjmując sobie od
ust. by wplar:ić pełny wkład n1ieszkaniowy, me
spółdz.1 lma
dość. ie ich teraz bezwzględ11a
miesz.kaniowa drenuje z pieniędzy nie \\·iadomo
z.a co. to jeszcze spotyka ich w~·jątkO\"a z.ło5li·
woM: kulawego losu. Oc7./"-iście w postaci nie-

zwyciężonych zutępów budowlańców.

8.
Tu jednak skonczrm:r opowieść o golgocie. bo
jest
musielib:·śmy zacząć łgać. Jako, że nie
.BOLKA" latami oczeprawdą, iż mieszkalicy
kmali na własny kat zasiedlając póki co namiot na trawniku przed Urzędem Miasta albo
barak po dyrekcji cyrku w budowie. Znakomita "-iększ.ość spośród nich -miała już własne
mieszka11ie, często wcale nie gorsze· od tego w
„BOLKU". Zaważyły tu jedynie względy presti!ov.·e, bo nawet ~ena.. okazała siit dużo wyższa
niż się lokatoriy spodziewali. I wcale nie dlatego, że jest to nietypowy projekt architektonicz.n», jako ie ten - w minimalnym stopniu
wpływll. nk całość kosztów budowy.
Pretensja zaś o nadmi"rnie zawyżone czynsze
nie wydaj! mi ~ię zasadna. Nie ma przyrtmsu
bicia się o mieszkanie w pre>tiżowych budynkach ani te:i: nikogo z łapanki nie biorą. Jern
ko;!oś nie stać na wielkie i drogie miPszkanie,
po co sie ~z:arpie. Najlepsz:.•m dowodem teąo,
jak zaciekła trwala walka o zdobycie mieszkania w ,.BOLKU" bvły anonse prasowe oglosw1'1!! w kilka. zalrdwie dni po zasiedleniu budynku. Co najmniej pięć mieszka1'1 natychmiast
trafiło na wolny rynek handlu mieszkaniami. co
dowodzić moie dwóch spraw. Ze - po pierwsze
- wielu potraktowało miesikanie nie jak 1\7czekany kąt. lecz jak lokatę kapitału. A po drugi! - ie ich było na to stać
Ponieważ jednak zarówno temat samego budownictwa mieszkaniowego. jak i wszys~kich
regulacji prawnych tyczących gospodarki miesi:·
kaniowej pr:i:ekracz.a,ią ram~· niniejszego tekstu,
pO\\·róni do nieh w kolej11ych tJUblikacjach. Jako najbliższą za~. przedsta·,\ ię opinię Bole5ła
wa Kardasz.ewskiP~o wobec powyżej zamieszczonych kwestii, a także wobec zagadnień budownidwa i architektury w Polsce w chwili obecnej.

JOLANTA WROf\lSKA
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Motto: Jedna, prolba, do Ci:ytelnłka: o utDczgf.
Jeddcz nawet ft'Jlwlalna CZ1J łronłc.zM kon1t11taoła może lłf okazac! 10 t11m reportażu klu-

&rowca.

GOV

PUSTOSZAŁY KURN1Kł

Doczekały się kurczaki czterdziestego prezydenta. Niewątpliwie rok 1981 przejdzie do hł
•torłł polskiego drobiarstwa. Wybudowane1 wielkie kurniki, linie karmowe - w większości '
'Wypadków stały się obiektami martwymi, wykor.zyatywanymi w pewnej części prze.z pana ministra Ziębę do magazynowania nadwyżek skupowanego zboża, którego już elewatory pomie- .
•ctć nie mogły. Kurniki ł wspomniane Unie· nie
Il\ tym najistotniejszym czego kurczakom potrzeba. Przeciętnie niezbyt trudno uzyskiwana
tuczowa odmiana kurczaka potrzebuje przede
Wszystkim jednego: odpowiedniej paszy, której
ba.zą są specjalne odmiany kukurydzy uprawianej na glebach bogatych w sole mineralne, a
między innymi-w selen t w klimacie takim, że
w momencie zbioru ziarno w kolbach jest
twarde jak kamień, całkowicie dojrzałe, nadające się do odpowiedniego śrutowania l produkcji mączki. My takich gleb lłni klimatu, ant
odmian bezcennej rośliny nl< posiadamy. Praktycznie czterdziesty prezydent jest swojego rodzaju monopollstą w tym zakresie. Wydal on
wyrolk na nasze kurczaki z własnej micjatywy,
wspomaganej przez konsekwentne oświadczenia
mister Walesy, że najlepiej złamać kark Jarutelskiemu przez likwidację hodowli drobiu w
PRL. No cóż nam zostało? jakieś chudeusze
dziobiące poślad po gospodarstwach wiejskich,
niechlubne eksperymenty „BACUTILU", J?ragnącego aby to skrzydlate bractwo żarło mączkę
rybną... Krótko mówiąc skończył się wielki zalew tanich kurczaków, smacznych, a zwany.eh
po ch:lś dzień edwardiańskim!.

ltażde zwierzę rzdne, a ctr6'b w 1zczeg6ln~
li można wyhodować na ki1ka czy kil.!ka.naście
1posob6w. Oczywiście, w zależności od sposobu uzyskujemy efekty dobre albo bardzo dobre,
klbo skandaliczne. Wybitny a olkrutny reżyser
włoski Jaoopetti pokazał nam w swoim ftlmie
"Mondo Cane" przeraitający sposób tuczenia
, kaczek gdzi~ chyba na Filiipinach. Unieruchamiało się tam szyję takiego nieszczęsnego ptaka l specjalnym urządzeniem tłoczyło się do
przewodu pokarmowego odpowiednią kompozycję paszy błyskawicznej. Jest to metoda tuczu
~na chama". Obraz sekcyjny tak zamęczonego
ptaka -.awlera zwały tłuszczu t ogromnie po-

Ale nie na tym tylko polega to

szczególne

wrażenie dobivch stron "amerykanizacji" mia1ta. Z całą świadomością piszę „amerykanizacji" bo jak wiadomo faceci na Oceanu mają
kupę dobrych
pomysłów.
NajważnleJs~m
1

nich jest szczególna relacja miasta I Kortowa.
To Kortowo wlafoie odlegle o parę przystanków autobusu jest chyba jedynym w Polsce obiektem przypominającym taki typowy campus
stanowych uniwersytetów.

W pobliżu niewielkie miasto Olsztyn, a tam
w Kortowie wszystko - instytuty, katedry, biblioteki, zakłady, domy studenckie, kluby, jezioro z przystanią AZS i co jeszcze ktoś jest w
stanie wymyślić. Tam studenci fyją, mieszkają,
uczą si~, mają szybki l stały kontakt z kadrą
naukową I wybitnymi profesorami. W rozmowach ze mną głośni specjaliści z Instytutu Hodowli l Technologii Produkcji Zwierzęcej wskazywali jednogłośnde i entuzjastycznie na ten
właśnie niepowtarzalny fakt: właśnie w takich
warunkach wyodrębnionego miasteczka uczelnianego efektywnie i z wielką radością można
pracować omijając wielkomiejskie kłody
pod
nogi, zawiści I różne sprawy zbędne, a zabierające naukowcom czas.

tyzację,
stawały

warunki przetycła, sdrowotnoAd pozobez odpowiedzi.

Oczywiści• w 11arym pnachu Iruitytułu Hodowli l Technologu Produkcji Zwierzęce] motna wszystko wyhodować I określić w warunkach jedhostkowych. Na to, aby można było
mówić o sukcesie, . musi się mieć zaprzyjaźnione
przedsiębiorstwo, które weźmie pisklaki
do
tuczu, jaja do wylęgu, które będzie w skali
masowej l w stałej konsultacji z naukowcami
obserwować, ustalać optymalne warunki produkcyjne, utrzymywać stały kontakt z twórcami
krzyżówek, sygnalizować jakieś nieprawidłowo
ści, ustalać produkcyjny reżim hodowlany.

MĘSKA

ROZMOWA

Któregoś pięknego

dnia w 1985 roku odbyła
I brutalna rozmowa, w której wzięli
udział prof. A. Faruga I dr J. Jankowski z. Akademii oraz mgr R. Smoliński i mgr E. Mlsię męska

slurczyk - dyrektor l jego zastępca z Olsztyń
skich Zakładów Drobiarskich. Padło pytanie dy~
rektorów:

ROBERT GLUTH

Czy indyki z Kortowa
będą _znosić

zlote jaja?

większoną wątrobę.

Ludzie zajmujący się nauką znają metody
rozliczne, żmudne, bardzo pracochłonne. Wiemy
3uż o rozwijającej sie burzliwe inżynierii genetyczm~j. Znane są od dawniejszych już przecież
czasów różne metody krzyżowań.
Oczywiście katde dziecko wfe, te co innego
oznacza krzyżowanie wewnątrzgatunkowe, a co
innego międzygatunkowe (np. koń skrzyżowany
• ostem daje w efekcie mula). Znacznie bardziej skomplikowane i wymagające
niekiedy
kilku lat korekt l badań okazują slę krzyżów
ki wewnątrzgatunkowe. Z taką właśnie trudną
krzyżówką pojechałem spotkać się do Olsztyna,
gdzie zespół naukowców podjął się prywatnej
odpowiedzi czterdziestemu prezydentowi, biorąc na warsztat trudne w krzyżowaniu ptactwo
- Indyk!.

Nie macie pojęcia, Drodzy Czytelnicy, co to
za piekielna rzecz dla reportera spotykać co
chwila przedstawicieli konkurencji, która chce
koniecznie ugryźć ten sam temat. W pięknie
odbudowanym „Domu Polskim" w centrum Ol6Ztyna, gdzie mieści się również redakcja tygodnika „Warmia i Mazury'' spotykałem bez
przerwy dziennikarŹy z pragy całego kraju, a
nawet ekipę Kroniki Filmowej, która grzecznie
prosiła mnie o podanie kontaktów z naukowcami Akademii Rolniczej, ponieważ byłem tam
nieco wcześniej.
Olsztyn jest małym miastem, w którym życie
toczy się powoli, --gdzie mądry architekt miejski
ocalił śródmieście od koszarowej „wielkiej pły
ty", ale wszystkie okolice śródmieścia obudowano takimi Retkiniaml, że aż zęby bolą. Kiedyś
kursowały tu dwie linie tramwajowe I trolejbusy, teraz to zlikwidowano I rozmnożyły się
linie autobusowe, którymi właściwie
można
dojechać wszędzie.

Z ciekawostek regionalnych można wymienić
ilość prywatnych
spółdziel
czych punktów, w których sprzedaje się wyłą
cznie tzw. „zapiekanki". Są to połówki bagietek, obficie posmarowanych topionym serem I
obłożonych plastrami pieczarek. Wszystko
to
zapiekane I oblane keczupem.
W
rezultacie
wszyscy młodzi olsztynianie albo idą ulicą jedząc „zapiekanki" albo właśnie stoją w kolejce,
aby ten ciepły smakołyk nabyć. To jest taki
wyłącznie olsztyński szybki „Mac-Donald".
niewiarygodną

NR 7 (1455), XXIX, 15 LUTEGO 1986 R.

f

Myłlałem głośno:

- Przecłet takle wspaniałe Indory rozprze-strzenione w hodowli ogólnokrajowej dadzą jut
w pierwszym etapie dziesiątki tysięcy ton mię
sa. Nasz rynek, tradycyjnie związany z wieprzowiną l wołowiną nie pochłonie takich Ilości
I otwiera się gigantyczna persRektywa eksportowa. Na jednej z grudniowych
konferencji
pew.na dziennikarka zadała pytanie, czy za
dziczyznę i koninę możemy
otrzymywać
ze
strefy dolarowej wołowinę.
Wtedy minister
handlu zagranicznego roześmiał się i powiedział, że takie wymiany nie istnieją. Co najwyżej możemy liczyć na jagnięcinę. Ale przecież
teraz mając supermięsne indyki o standardzie
światowym możemy proponewać je całkiem poważnie chociażby kra,om Wspólnoty Brytyjskiej. Ale co tam Wspólnota! Przecież Argentyna, z którą mamy bardzo dobre stosunki jest
w swojej tradycji. potrzebach kulinarnych
\
wielu
przyŻwyczajeniach
nieprawdopodobnie
zanglizowana.
T-o problem złożony, ale ·mający swoje począt
ki w angielskiej pomocy w walce o niepodległość Argentyny na początku XIX wieku i póź·
niejszej ekspansji gospodarczej. Dla Argentyń
czyka równie ważny jest befsztyk, jak dobry
indor na święta, kiedy to tradycyjnie następuje
prawdziwa rzeź tego ptactwa. A
Argentyna
była i będzie światową bazą wołowiny. t , taka
wymiana już istnieje. Więc nie można zamknąć
całej hodowli w niewielkim województwie olsztyńskim, w jednym zakładzie trzeba ją
rozciągnąć na cały kraj. Tu liczy się czas.

CZEGO POTRZEBA DO
POWODZEN1A?
A na to inżynier Halina: - Jeżeli chodzi o
pewien okres niezbędny do wylącznej produkcji
w jednym zakladzie ł w jednym województwie, to jest to uzasadnione koniecznością obserwacji, modyfikacji i ulepszeń. Ale nłe
w
tym caly problem. Indyk, proszę pana, ma swoje potrzeby, tyle że w odróżnieniu od kurczaków, będące w granicach naszych aktualnych
możliwości. Tu trzeba
przygotowania przedsiębiorstw drobiarskich w zakresie pewnych inwestycji - odpowiednich indyczarni lęgowych
ł tucznych, co jest sprawą w gruncie
rzeczy
bana,lną, wobec zysku, który już w tej chwili
jest oczywisty. W grę wchodzi jednak przede
wszystkim pasza. Musi pan sobie uświadomić,
że ewentualnego zagranicznego nabywcę w tej
chwili interesuje metoda badania „health food". d potem dopiero bierze pod uwagę walory smakowe. To wlaśnie metoda „h-f" decyduje na, calym świecie o zawarciu transakcjł.
Chodzi o to, że tusze z serii proponowanej
podda,je się ścislym badaniom laboratoryjnym
na, za,wartość określonych btalek,
witamin,
skladników mineralnych itp., a o tym decyduje
jedynie to, w ja,ki sposób bylo zwierzę karmione.
Prt>szę .!Ob(e
todę tuczenia

ŁAMIGŁOWKA Z

INDYKAMI

- Czy możemy Hczyc! na jakid naklad11 ze
•tronu Akademti Rolntczej1

ZALETY KORTOWA
W pierwszych dniach stycznia
1986 r.
we •
wszystkich gazetach polskich ukazało się zwięz
łe omówienie Polskiej A,gencji
Prasowej
pod
niezbyt szczęśliwym tytułem ,,Najważniejsze osiągnięcia techniczne PRL w 1985 roku". Tytuł
był o tyle mylący, że w zasadzie nie chodziło
tylko o ściśle techniczne osiągnięcia. Fakt pozostaje jednak faktem: opracowań i wynalazków,
które mogą bezwzględnie konkurować z najwyższymi osiągnięciami świata rozwiniętego, a
częściowo modyfikują je w sposób zasadniczy,
naliczono tylko dziewięć.
Obok specyficznej
polskiej metody przeszczepu szpiku kostnego
przy białaczce I chorobach zbliżonych, która to
metoda w znacznym stopniu likwJduje problem odrzutów I obrony immunologicznej - obok fundamentalnego udziału naukowców polskich w badaniu komety
Halleya I planety
Wenus obok słynnego „oszczędnika" (brr,
co za okropna nazwa) inżyniera Kowalskiego
- znalazło się właśnie Wyhodowanie „super·mięsnych" nowych rodów indyczych przez naukowców z Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie.

wytszego urzędnika, lecz na osobę
mającłł
perfekcyjnie temat t w dodatku zaangażowaną
po uazy w problem.

· Po tych wszystkich niezbędnych obrazkach l
wyjaśnieniach trzeba przejść do meritum sprawy. Powiedzmy sobie od ' razu uczciwie, że podobną metodę wytwarzania nowych supermię
snych rodów Indyczych opanowała Kanada, a
niektóre państwa najwyżej rozwinięte również,
z poważniejszymi modyfikacjami, są bliskie tego tematu.
Nad całym polskim .zagadnieniem zespół naukowy na Kortowie zaczął myśleć dokładnie w
tym roku, kiedy czterdziesty prezydent postanowił

zakończyć

wielkoprzemysłową

produkcję

drobiu w Polsce. W takiej sytuacji bezsensownej restrykcji w szanującym się n•ukowcu rodzi się piekielny bunt. Ale naukowe opracowanie absolutnie nowych koncepcji musi trwać
- metodami prób i błędów - szczególnie dlatego, że jako materiał wybrano drób trudny w
pracy krzyżowej. Tak więc prof. dr hab. Andrzej Faruga i dr Jan Jankowski wspólnie ze
swymi współpracownikami pierwsze ciche „eureka" wypowiedzieli na przełomie lat 1984-1985, a pewność i wdrożenie praktyczne
osiągnęli właśnie w 1985 roku.
Teraz uwaga - jak mawiał Erich Kaestner
- nieco niezbędnej teorii, konieczne „pofałdo
wanie móżdżków" czytelniczych.
Wyjściowo mieliśmy do czynienia z czterema
gatunkami indyków krajowych, które dla uproszczenia nazwiemy A, B, C, D. Plusem gatunku
A była solidna mięsność, a decydującym mdnusem mała ilość znoszonych jaj. Graniczny gatunek D jest raczej cherlawy ale z reprodukcją gatunkową u niego dobrze: niesie jaj sporo. Gatunki B i C są pośrednie.

I teraz przychodzi pierwszy etap naszych naukowców: Krzyżuje się samca A z samicą B,
I równolegle samca C z samicą D. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to etap pierwszy jest zakończony;

W etapie drugim uzyskane z podanych wyżej
osobniki - a więc już samca AB
(to znaczy efekt poprzedniej krzyżówki samca
A z samicą B) krtyżujemy z samicą CD. I teraz otrzymaliśmy pisklę samca bądź samicy
ABCD - grupujące na drodze selekcji wszystkie najlepsze cechy - mięsność, szybki wzrost
l przyrost wagi przy przeciętnym karfnieniu.
dużą nośność, a więc wielką zdolność reprodukcji gatunkowej.
krzyżówek

Uprzednio zawsze mogliśmy w Kanadzie podobnego pisklaka kupić za 7 dolarów od sztuki, przy czym - niezależnie od horrendcilnej
ceny ·- nie wiedzieliśmy o takim pisklaku nic,
ponieważ to nie my prowadziliśmy prace krzyżowe od samego początku i pytania o aklima-

Nie, bo

skąd.

- Jakie zyski
dzenia?

osiągniemy

w wypa4ku potDo-

- Praktycznie nieograniczone Jak fta wasze
wa,runki.
-

Czym ryzykujemy w razie niepowodzenia:!'

-

Stolka,mi

dyrektorskimł.

I w ten sposób Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie przyjęły pierwszą w Polsce i na razie jedyną przemysłową realizację tuczu nowych rodów
indyczych.

WĄTPLIWOŚCI

Rankiem trzeciego dnia obudziłem się w hotelu z piekielnym uczuciem niedosytu. Co ja
tu robię? - zapytywałem się. Czy ty Gluth na
sto kilkadziesiąt opublikowanych reportaży teraz usiądziesz i napiszesz stupr-0centowo pozytywny kawałek? Przecież takich cudów u nas
w kraju nie ma. Nawet, gdy pomagałem budować „Drugą Polskę" i zakochany
w Porcie
Północnym relacjonowałem kronikę jego budowy, to przecież pisałem przy okazji o strasznej dewastacyjnej roli sąsiedztwa prymitywnej
bazy załadunkowej „Siarkopolu", która niszczyła roślinność na całych kilometrach, a u więk
szości budowniczych Portu powodowała chroniczne zapalenie spojówek. Przecież coś
tnl
mówi-, że w całej historii Akademii Rolniczej
nic" nie pójdzie gładko, że już nie idzie gładko...
I w ćałkowitej konspiracji przed konkurencją
jeszcze w dwa miejsca.

udałem się

Przywiozłem ze sobą dwa bardzo ważne zdję
cia, o których włamanie do tekstu reportażu
proszę sekretarza redakcji, ponieważ
czytelnicy „Odgłosów" powinni widzieć te rewelacje.
Na jednym zdjęciu są dwa przeciętne okazy
wyhodowane w Olsztyńskich Zakładach
Drobiarskich. Każdy kto choć raz widział w życiu
indyka, stwierdzi niespotykane cechy tych okazów: krótkie nogi, szerokie piersi, potężną
wielkość a to wszystko po paru tygodniach
tuczu. Drugie zdjęcie przedstawia poprzeczne
przekroje tuszek przedstawicieli nowych rodów
indyczych. Bardziej one przypominają szynkę
niż mięso drobiowe: są jasne, zwarte i nie zawierają prawie w -ogóle tłuszczu. Nad
tymi
zdjęciami usiedliśmy z panią Inż. Haliną Dę
bowską starszym inspektorem z Wydziału
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnl
~twa
Urzędu
Wojewódzkiego w
Olsztyntle.
Miałem szczęście, że nie trafiłem na żadnego

teraz wyobrazić przectętiią megospodarzy indywidualnych,
u
na,wet w wielkich gospodarstwach rolnych na
terenie kraju, gdzie różne skladniki w różnt1
1posób .sq rozdra,bniane i mieszane, a, pozbawione specjalnych. ta,śm żywieniowych trafiają
w znacznym procencie pod pazury ptaka, do
gnoju. Poza, tym wadliwie wymieszana karma,
jest spożywana, wybiórczo przez ptaka. A cze'10 potrzebuje indyk? Przede
wszystkim soł,
skladników mineralnych. witamin oraz najwyżej bialkowych zielonek ł to wszystko koniecznie powinno być 'podane w formie standa,rdowego granulatu. Taki granulat pakowany,
opatrzony instrukcją ka,rmienia musi być doatatcza,ny hodowcom wielkim i malym równocześnie z pisklętami tucznymi. Innej drogi nie
ma. Rynek na import sof
mamy
otwa,rty
(między Innymi Kampucza, Wietnam), wysoko
białkowe zielonki
.uprawiamy,
przedsiębior
stwo „Polfa" wypuszcza doskonale preparaty
„polfamix" z przeznaczeniem dla różnych zwierząt. Ten rok da nam sukces, albo zmarnujemy
S.l;ansę w zależności od tego, czy powstaną
1Jrzedsiębiorsłwa, granulatu tuczowego dla, nowych indyków.
Ostatnią rozmowę odbytem w Miejskiej Radzie Narodowej Olsztyna w starym ratuszu. To
Rada, której nie podlega ani Kortowo, ani Zakłady Dorbiarśkie, tylko samo miasto Olsztyn.
Spowodowałem tam małą „burze mózgów"
i
uzyskałem coś w rodzaju zapału do utworzenia bardzo dochodowego przedsiębiorstwa przez
Urząd Miasta z inicjatywy Rady
Narodowej.
Naturalnie takie przedsiębiorstwo
musiałoby
zainteresować swoimi planami resorty
handlu
zagranicznego, rolnictwa, gospodarki żywnościo
wej i leśnictwa, a nawet przemysłu lekkiego l
chemicznego. A jedynym celem byłaby produkcja granulatu do tuczu nowych rodów Indyczych. Oczywiście nie wiem, czy w Olsztynie
coś takiego powstanie. Jako stary sceptyk raczej wątpię. Ale gdzieś w Polsce powstać to
nusi. Nie jedno przedsiębiorstwo, ale kilka.
Marzy mi się taki Manfred Gorywoda. który
przyjąłby oprócz swych licznych
obowiązków
rolę patrona nad taką imprezą.
piękne indory
doczekać czterdziestu

Wszak nasze
żałośnie

nie powinny
biurokratów.

się

•

Post scriptum: Soja - roślina oleista, motylkowa, której nasiona (mówiąc po ludzku !asotka) posiadają między innymi ogromne ilości
białka, witamin l soli mineralnych. Ojczyzną
sol jest Azja południowo-wschodnia, z której
znaczną częścią mamy
korzystne rozliczenia
rublowe. Ponadto soja pięknie zaaklimatyzowała się w Polsce już we wczesnych l?tach sześć
dziesiątych.

R. G.
ODGŁOSY
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Powiadała mi babka luta, '
W koromysło ze złości ,zrtęt&:
- Nie usypiać-ci-lulać dzieciątka,
Nie wybielać ci przędzy utkanej, A królować ci - popod płotami,
A calo,vać ci, wnuczko - kruka.

Jako chmurka siwa zbielałam:
- Nauykujcłe giezłeczko białe,
I źrebaczka wronego nie rońcie,
Ani wódki do cerkwi nie noście,
Jen.o mnie pod jabłonką kładźcie,
Bez modlitwy I ber. kadzidła.
W pas dam pokłon, po<lzlękowanie,
Za poradę I łaskę ca.rsklf,.
Za sakiewki za hvoje próżne
I :r.a. pleśni twoje katorżne,
Za hańbę i bunt - po połowie,
Za miłość za twoJ11r surową.
Jak uderzą soborne dzwony,
Tak wywleklł mnie czarci z domu.
Prey pucharze, com z tob~ go piła,
- I przed Bogiem rzeknę, - com mówiła.1
Miłowa.łam cię, koclnneczka,
W:ięceJ sławy, \Vięcej 11łoneezka.

rudno m6wić e t.aki:m ~ia.r~. }a.kim jest p.oeta. Skąd z.acz.ą~? Gdzie
skończyć? I czy można w ogóle zaczynać i kończyć, je~li to, o czym
Dusza - jest wszystkim mówię •
wszędzie - wiecz.nie.
Dlatego ograniczę się do spraw osobistych, a
i ntich najważniejszej, tej, ·bez. której Balmo-nt
rue byłby Ballńontem.
Jeśliby trzeba było pr:z;edstawić Balmo-nta jed1'1 ·m słowem, nie zastanawiając sl~ powiedziałabym: „Poeta''.
(„.) Nie powiedziałabym tak ani o Jesieninie,
ani o Mandelsitamie, an! o Majakowskim. ani
o Gumilowie, ani nawet o Błoku. Bo w kaU:lym
z: nich, prócz poety, było coś jeszcze, c<;>ś więk
!zego bądź mniejszego, lepszego bądź gorszego,
ale ooś jeszcze. Nawet w Achmatowej była jeszcze - modlitwa. - poza wiersz.amii
W Balmqncie za to, prócz poety, nie ma nikogo. Balmont - poeta: ekwiwale•nt. I dlatego,
gdy jego domownicy na pytanie o niego odpowiadają: „Poeta śpi" czy : „Poeta wyszedł
po papierosy" - nie ma w tym niczego śm!emego czy pre.tensjonalnego, bo właśnie poeta
, śpi. i sny, które śni, są snami poety, i właśnie
poeta i nikt inny wyszedł po papierosy, i w
to nie zwątpiłby żaden sklepikarz., zobaczywszy ,
go pned ladą.
Na każdym Balmontowskim geście. słowie,
jest piętno - pieczęć - gwiazda - poety. (.„)
Weźmy realia. Balmont jest od nich całkowi-

T

Beletto, Mar'.l'la m.ćwi,
mnie boi. I jest mi to miłe. Marino, to
mi pochlebia: taka Amazonka - a boi się mnie.
(Nie ciebie, drogi, bałam si@:, 11 - choćby
przez chwilę - rozczarowania. Przecież fajka
nabita była - miłością).
Balmont zawsze oddawał mi ostatnie, co
miał. Nie tylko mnie, wszystkim. Ostatnią fajkę, ostatnią skórkę chleba, ostatnie polano. O-

te

BoiM. si~ tm1ie'? -

się

statnią zapałkę.
I nie z litości, lecz z wielkoduszności. I wro.
dzonej s1..lachetnośc!.
Bóg nie może nie dać. Król nie może nie
dać. Poeta nie mote nie dać.
Ale tym mniej umiał - przyjm~il·ać. Pamiętam takie zdarzenie: Przychodzi z miasta

P.odekscytowany i routrojony. nie on.
- Marina! Helena! Mirra! Zrobiłem dz.isiaj
rzecz strasZJlą, cudowną rzecz - I teraz się
kajam.
-:- Kajasz się?
- Tak. Idę przez Wokhonkę i s!y,zę, że ktoś
mnie wola - kobiecy głos. Patrzę - w samochodzie kobieta, szykowna, przystojna i mło
da, jak ta piękna Szwedka, z którą - pamię
tasz, Heleno? - spędziliśmy czarowny wieczór
na statku. - Ona! Podjeżdża samochodem.
Wsiadam. Rozmowa. Pamięta wszvstko, ka:tde
moje słowo. Pode.kscytowana. Ja też. Czas pły
nie. I nagle ~ddzę, że jest<>śmv już daleko, to
bezznacz~'. oddaliłem się bardzo od domu powrotnie. A ona, wziąwszy mnie z.a rękę i za-
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o·Balmoncie

Już się
Żegnaj, ciszo-twej-nawa,łJ',

Przytulatwu nieobca.
Wrzecion furkocących carstwo,
Wilków białych wściekloś6,
Trumowa. za.spa, bojarska,
Gościniec szlacheckL
Błałokamłenny, przyjamy,
Dla brata, dla aiostl'J'.
Już się podesłały zaspy,
Jui alę pora rozstać.
Ach, w rozstania., w zło&ć, w rozwody - Szerokachne wrota!
tern.aj, śnleru, zim d&rmoW"Ych
Rozkoszy 1łeroca!
Żegnaj, trakcie nieuznany,

cie i w najwyższym stopniu w<>lny, tak samo,
jak w swoich rozmowach na tematy prakty4?:ne. „Marino, przy.niosłem ci monetę". Pienawet
niądze dla niego to wła§nie ,,mi'.Jneta",
marne papięrowe banknoty to dla niego crer~'Ońee. A do franków i rubli po prostu się nie
miżał. Pov."iem więc'ej: w ogóle nie zbliżał się
do życia.
Clll.lnmart, przedmidcie Paryta, dw11 l<ita temu. Spotykam Balmonta po dość dłu~·m nie~"idzeniu, na głównej ulicy, nieunikn· nej n11
każdym przedmieściu, :i bez.osobową na wą rue
de Paris (wariant: rue de Republique). Radość, udcisk dłoni, ·wyrzuty, że nie widzieliśmy
lię tak długo, zdziwienie, jak mogliśmy t~ć tak
długo bez siebie.„ „Jakże żyłeś prr.ez cały ten
?ZA&? 2le?" - „Marin<>! Byłem absolutnie szczę
'1!wy: spędziłem dwa miesiące ~' starożytnych
Indiach."
Był tam. I ~ bez reszty.
Z Balmontem wszystko jest jak w ba 'ee.
„Bogate są drogi życia" - powiedział kiedyś w
,,Szczyta-ch gór". „Tak, jeśli iść po nich z Balmontem" - dodam.
Słyszę często o Balmontowskie' g6rnol-<>tnoś
ci.
Ta.le - w pozytywnym, pien'Otnym maczeniu tego słowa.
Balmont szybuje na wysokośdach i nde chce
aię mitać. Nie chce, czy nie umie? Powiedziałabym, że ziemia pod nogami Balmonta zawsze
się unosi, tio z.naczy chodzi on Po pier,i,.•szym,
niskim niebie :r;ie-mi.
Kiedy Balmont jest w pokoju, ~ w p.okoj-u
robi się - strasznie.
Zaraz objaśnię.
W życiu od urodzenia nie bałam się ntkogo. Oprócz dwojga ludzi: księcia SiergieJ::i. Michajłowicza Wołkońskiego (do. niego i o nim l\'1oje v.•iersze .,Uczeń") - i Balmonta.
B11łam się, boję się, i !Z.częśliv.•a jestem, ie

Orłów białych świto!
śnieżkiem przysypany,
Wśr6d śniegów rozmyty,

Grzechu,

Wielbłądziska-rarby-1arbce,

:ternaJcle, domowcy!
J'uż 1ię podesła.ły zaapf,
Jui alę pora rozsta6.
Golcom dłuży się miłpłnle
Dźwięczny dzień wiosenny:
Zamieć - strzecha-naśza-poAclel,
Głowy . przytulenie!
Gry.Ele cały dzień, wścieklica,
Ziarnka lodowicy.
J>rzazra, dryzga, rozłącmlca,
.Jatka, okrutnica.
llsemleń - dzie6, a aocka mała,
Niczemu nie 1pro1ta6„.
;Już się za11py podesłały,
.Juł alę pora rozstać„.
W ręce dwie - za obłe biorę:
- Nie oderwd mi się'!'
W ręce dwie - · z 3am-drlur-W"Yboj6w Paciorki perliste.
Odtajniona, odtajała,
Drop strugom się aprl!edała.

E.t,

uciekły wróżby miłe
pochyłe.

Przet1 zaspy
Nie pa.tri,

że się łzy polały:

Oka.że się

- rosa!
.Je!lł zupy się usłały .;....
Pora nam się roista-ć!

.r~
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Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK

•

bojfj .

Co o.macu „bo~ się" dla takiego v.·olnego
,
~owie ka jak .ta?
Moje „boję się" - to strach, teby nie skoml''l."Olnitować się, nie zaszkodzić sobie, nie strawyższego. Ale co mają wspólcić w oczach nego ksiątę Wołkoński i Balmont? Nic, oprócz
mojego 11trachu. Słzachu, który jest - zachwytem .
Nigdy nie za.pom..."'14f pewnego zdarzenia.
1919 rok. Moskwa. Zima. Jak zwykle zaszłam
'do Balmont.ów. Balmo-nt z zimna leży w p.ofo1eli, w damskiej chuście w 11~ką kratę.
Balmont: ·
- Oczywiście chciałaby~ zapalić?
Ja:
- Niekoniecznie„. (A dusu tęskni).
- Masz., ale pal uważnie; fajka nie Zl'!OSi
roz.targnienia. Najważniejsze - nie roz.m.awiaj.
Potem porozmawiasz.
Siedzę i gorliwie ctąg~, nic nie ~7ei.ągając.
Balmont. radośnie:
- Przyjemnie?
Ja, nie mniej radośnie:
- M-m-m„.
- Kiedy wesz.łaś, miała~ w .twarzy taką tęskMtę, Marine'>. że od razu pojałem: że dawno
niE' paliła~. Pamiętam, raz na Pacyfiku.„
Opowiada. Nic nle wn>aliwszy, rlągnę dalej
w śmiertelnym strachu, że Balmont w końcu
zauważy iluzoryczność mojego palenia: cień
"'-'Ojc·wnika pali cień fajki. nabitej cieniem lijak w hinduskim
ścia tytoniowego, i sama ja tyciu pozagrobowym.
- No, teraz się napalił ~. Daj fajkę.
Daję.

Balmont. widząc. że tytoń jest nienaruszony:
- Ależ ty nic nie wypaliłaś?

Ja:
- Nie-e.„ tak, troszką„.
Balmorit:
- Ale przecież z.guła, a ty jej nie z.a.paliłaś?
(S?rawdz.a fajkę). Za mocno ubiłem. Marino. z
miłości do ciebie nasypałem do nieJ tyle, że nie
m.o.gla się palić. Fajka była nabita - m1łośeią.
Biedna l\Iarina. Dlaczego nic mi nie powiedzia-

l...

I

Żegin. Portret :żony. otówe~ 1938.

ODGŁOSY

łaś?

- Bo

się ciebie

boj"

rumieniwsz.y się - po korzonki '*losów na gło
wie - tak rumienią się tylko kobiety Półnoey:
- „Konstanty Dmitrijewicz.u, proszę mi powiedzieć otwarcie i wybaczyć, te pana pytam: Jak slę panu PO'l'."Odzi, czy nie mogłabym w
czymś... Mam wszystko, mąkę, tłuszcz., cukier na dniach wyjeżdiam.„"
I wtedy., Marino zrobiłem rzecz straszną: pomam
że
Powiedz'ałem,
'llliedziałem „Nie".
wszystko, Marino - wyrwało si.1; to ze mnie
jak oddech. Dlatego, że w tamtej chwili miałem rzeczywikie wszystko: wspaniały samochód, urocze sąsiedztwo młodego, miłego I szlachetnego zjawii;ka - miała zupełnie złote \Vło
sy - nie jechaliśmy, a szybowali... I nagle mąka, tłuszcz? Jak można bylo za.bijać radość
takiego spotkania? A potem było już za póź
no. Marino, przysięgam ci, dziesięć razy chciałem jej powiedzieć: „Tak! Takl Tak! I mąkę,
i tłuszcz, i cukie·r, i wszystko'" Dlatego że nic
nie mam. Ale nie mogłem! Wyklucwne . .,Wiec
niech pan przynajmniej pozwoli się podwieźć·
do domu. Gd:z..ie pan mieszka?" - I :r;araz, Marino. zrobiłem następną rzec:r; nie do napra'l\rienia: powiedziałem: „Wła.foie tutaj". I wysiadłem na środku Pokrowki. I nieoc:z.ekiwa.nie pocałowaliśmy si~. To wszystko działo gi~ -pood
wieczór. I teraz lu.i wszystko ~kończone. na
Vl'l\'SZe, bo nie dowiedz.iałe.m się. ~dzie ona mieszka, a ona nie wie, gdzie ja. (.„)
Często słyszałam o pozie Balmonta. Nawet
od literatów. Nawet od dobrych. Zacznę od generalnego sprzeciwu raz i na z.a'l\•sze: po pie·rwsze, nie ma przed kim pozować ?U. poetę.
Gdzie SI\ lego port?eciści'! Po drugie, nie ma
po co: jest na tyle zauważony, ie p1erwszym
pr~jść
jego pov.•szednim życzeniem jest
niezauważonym.

„Chciałbym nd~ być

Walerym Briusowem" i
Borys
Pa<:tern.ak. Jeśli już stawać w pozie - to odwrotnie: nie wyróżniającej się, ogólnoochronnej
ba.rwy.
To, oo tak często bior• za pozę, jest tylko naturą P'-'ety, dziwną dla przeciętnego człowieka,
jak na przykład nosowe „an" i „en" Balmonta.
Tak, v.')'mawiał je inaczej niż inni, tak, jego
„en" i ,,an" mają tygrysi pomruk, le~z niit
tylko mó~i inaczej, chodzi też ihaci.ej, cał:r jest
- inny. B~·łoby dziwne, jeśliby jego wymowa
jego, który do
była taka,· jak u wszystkich najzwyklejszego słowa. zaw.sze mosi \coś sr.oz.ególneg;0.
Opróc.z tego, w J)oecie silni.ej niż w kimkol'l\·iek innym odzywa się krew: przodkowie. (Nie
słabiej niż w owczarku).
Litewskie źródła - oto, czym w r'5'\\'nym
stopniu co liryczną odmiennością objaśnia się
,,poz.a" Balmonta.
Sposób osadzenia głov.~·' Ależ tak O!adz;ił
mu ją Bóg. Nie może pokornie nosić głow:'
cz.łow1ek, który mając lat dwadzieścia napisał:
Pamiętam, i "l'ldz.ę, i tajne wiem drzenie,
I znan1, kędy burza nadchodzi.
I gdy komu w oczy skieruję spojrz~nie,
ów nagle - pr:r;ysłania swe oc:r;y.
spojrzenie Balmonta., równl.I! nieuStąd str;szonego nie widziałam w :tyciu. Raczej: z.e
spojrzenia - wiersze. I jeszcze: to, co słowami
perskiego poety wyraził słonecz.nik: „\Vyso.ko
głowę nosi ten, kto często spogląda w słońce".
I jeszcze jedno: poza przeciwna naturz.e. A
oto słowa Balmonta o naturze w ważnej i nawet okrutnej chwili jego życia. Dwa lata temu. To samo Clammart. Balmont skari:y si~
Bierze
na wr.rok: skacze, ciemnieje, ta1iczy„.
ode mnie książki tylko z grubym drukiem.
- Andre Chenier. Dawno marzyłem o tym
spotkaniu. Ale mój przyjaciel wydawca z 1830
roku nie liczył się z moimi oczami 1930 roku.
Dzień słoneczny. Stoimy przy mojej furtce.
- MarLno, n'e uważaj mnie za głupca. Ale jei to prz.yjmii. Bo
śli sądzone mi oślepnąć to natura. A ja zawsze żyłem podług jej praw.
I podniósłszy twarz do słońca podstawiając
j~ słońcu gestem kapłana-żercy (ale jut I ~lep
ca):
- Slepota ~ dziwm nieszcz;ęśeie„. I... (tajemniczo) nie jestem !am: Miałem ~elkkh poprz.edników: Homer. Milton„. („.)
Kończąc, opo"Wiem • pewnym zdarzeniu. _
„Całe życie być chciałem, jak inni" -

Wiosn11 ubiegłego, 1935 reku. Pocz.ą~k choroby Balmonta. Clammart. Chciałabym zapyta~
o jego zdrowie, ale nie decyduj~ się zajść, bo
mam "'k" adrans, a jeśli wejdę - wyjść nie
można: Balmont po prostu nie puści. Dlatego
proszę znajomą, przy czym dość daleką, która.
odwiedziła mnie, a Balmonta 11i~dy nie widzia·
ła, żeby weszła tylko i spyta.la jego io11ę, jak
&ię oz.uje. A ja czekam z mężem tej pan\ (ona,
iuwiasem mówiąc, jest lekarzem in spe) i jel-O owczark·iem na placyku, minutę drogi od
domu Balmonta.
Stoimy i czekamy. Mija dtiesi~ minut. Mija.
piętnaśc1fl:. Jej nit! ma. Minęło pół godziny nie ma.
- Więc ja pójdę.„ MariM I"'•anown&, prosu:
pri.. ·pilnować psa. zaraz WT6cę. A jajde Jest jege)
unię i patronimik?
- Konstanty Dmilrijewic:r..
Stoję sama 7. cudzym owczarkiem. Stoimy,
ja I cudzy owczarek, i czekamy. Minęło dzies1ęć
minut, pię.tnaście minut, dwadzieścia minut
(jui od dawna j~r;tem wszędzie spóźniona) mineło czterdzieści minut. Jak w bajce: poszedł jeden, · 1..a. nim drugi, za drugim trzeci pierwszy z.niknął - za pierwszym z11ika i dru·
gi, za drugim trzeci. Zaczynam jut z.utanav;iać
iię. czyby nie posłać na zwiady owczarka I to tylko tak mówię. u stoimy: O\IJ'CZarek bynajmnuej nie sto!, ~kacze. wyrywlJ. się - i Mgle 1.I'YW& !ię razem z ręk~ i u s1nycz.ą: do
pani.
Ja, biegiem, za ni.m:
- O co chodzi, pro ~ państwa , na. miłość
boskąr Co się stało?
- Ależ nic, Marino 1'1~-ano\\>na. Wszy!Łko w
Porza,dku - jest zdrov.ry i w doskonałym nastroju.
Ja:
- Ale dlaczego tak drugo nie 'l'l.rychodz.ili~cie?
nunęło cz.ter·
Wszedz.ie je~tem spóźniona d:;ieści minut.
Oboje równocześnie.
- Czterdzieści mlnut? Nie!l'lożliwe! Prosz~
wybaczyć, Iłowo daję,· wcale tego nie zauważy
liśmy. Tak się ciekawie z nim rozmawia, w
życiu nie 1potkałem t:J.kiego cz.lowle·kll. Zaraz
mnie spytał: ,.Pan jest byłym oficerem?" Ja:
„Tak". - „Szanuj~ kllideiro żołnierz.a, ale ntiegdzie
na•wdzę wojny" . . Pot~m upytal mnie byłem po wojsku. Móv."ię - w Bułgarii. Jak zanane pi•
Czął o Bułgarach - zadziwiające, i
~miennictwo stamt~d. i nawet chrześciJ ństwo,
i w ogóle ciekawy naród. I że nieciekawych
narodów nie ma. Każdy naród jest ciekawy; i
dlaczego - wyjaśnił nil to. I o prostym lud:r.ie„. że i lud jest ciekav.•y. A jeśli nie jest
ciekawy, to znaczy, ie to nie lud, tylk<> tłum.
I książkę mi podarował - o Buł~arii - u:i:nał mnie właściwie za Bułgara. A jaki ma porządek na półkach, Marino Iwanowna. Podszedł
i od razu sięgnął - jakby dzioben1 dziob1tął.
Tu nie Vo:ytrzyrcialem: ,.A ja Konstanty Dmitrijewiczu, prawdę mówiąc, myślałem, że u
pisarzy jest - chaos".
„To, mój szlachetny przyjacielu, mówi, zło•
śliwe plotki, które roz;powsz.echniają niekulturalni 'ludzie, pozbawieni sumienia. Zeby było
jamo w głowi4! - powinno być jasni'.I i na
stole. A jeśli i w iłov.'ie jasno, to i na stole
ja;no". I zac:illł od pierwszych dni .stworz.erua:
h."1atło od ciemnośd i ląd od wody.„ Pierwsz.y
porządek. I wymienił pewnt'go grecki(!1fo ti1ow•
fa: cyfry: I gwiazdy.„ Nie siedziałem w filoz.o. fii. ale pojąłem od razu. Myślałem: poeta umi•
trlko o wierszach mówić - gdzie tam. w~r..y
stko ""ie, jakby "'' nim stu profesorów siedr.ia•
lo - i to jakich. - Po pMstu od razu, bez znuoczami.„
przed
żenia, każde slov.."O widzisz
to wa:.
(Z\"V7acając się do żony). Ocz.y"Wi.kie sza lekarska 'i:praw-a - nie z.nam si~ na chorol>ach (jestem zdrowy, Marino 1Iwanowna, jak
nied:tW'i-edt - nawet ?.~by mnie 11i2dy rtie bole na zdrowy rozum - ni-'! ma tam
lały) --tadn.-j choroby umysłowej, dal )3óg i nam na
starość tak! jamy umysł.
Ona:
- A j11ką pi~kną ma P-łow·tt! W korytarzu
ciemnt>, stanął "'' .proe;u p koju, za plecami ma
~·n.'iatło, twiirz:v nie "t1dać, tylko bluk wokół
gło'l•:y. Z poci;atku nie chciałun w hodzić. tak
jak mi pani powiedziała, r.;'l'.·ołałam po cichu
ielen' Ko~tantynowne. stoimy na ~chodach.
szepczemy, I nagłe - rlo~:
- Sły~u, nieznany głc~. żeński u.ept. K~

u

preyszedł?

W'ypadlo mi ~·ej~ć. Tłumacr..~: Marina Iw!l•
no'l'.'lla popro5ila mnJe, żebym weszła i do':l.'iedz.iala sie jak się pan cz.uje, ! zy panu cz.ego
uma nie może przyjść,„
ni~ tr1...eba A on tak uprzejmie;
- Proszę, prosr.(ll wi>jść. r:awne rad jutem
gościo·m, a zwla!:r.rza od Mariny.
I otworzył przede mną szerok<> drz"'if, J!lrt~
puszcz:tjąc m11.ie z takim dobitJ1ym szacunkiem.
A jaki on miody! Or::1s zupełnie młod~. jasne. I takie śmiałe. M~·Hałam. że je!t blondynem. d„piero potem zobaczyłam. :i:e j~st !'iwy
I taki inn~': pełen prostoty i jeclnoc:ieśnie uroc nty, Od raz.u ml ~P.rce zabił<> i do t j pory
tak bije. A j:J.ki ma porr.ądek n;.i stole. Książ.ki,
zeszyty - w~zystko pod sznurek. ołówki zao~trr..one, kałamarz l~ni, n'~d:r;ie ani jednego papinka. Zaczął mówić o pani: „NiJ?dy nie miałem siostry. Ona jest moją !iostrą". W~po1'nniał,
jak żyliście "'' radzieckiej Moskwie. j::i.k pani
z!!ubiła klucr. od mie;;zkania i nie odważyła się
go niepokoić - i tak prz.enocowała n;i. !Cho~
dach.
Czytał nam v.•i~r•ze -- zadziwiające. o Babie1 -Jędzy, o tchórz.u i 'R.osj!„. Najpierw z pami~d.
poł a potem z zeszytu. Chdałam popatrzeć z"·olil. Jak tłoto.gł6w. Jak wydrukowaM.
Zaded kowal l pod1mJwał mi tomik. T~n.
Stoimy na l'lac.vku: prz.~-.z.la lekarka, b\·ły o. ficer, siwy owczarek i ja - czytamy wiergt.e,
Nim sil!l ocknęliśmy - minek! jeszcze czterdzieści minut. („.)
Miną lata. Balmont jegt literaturą, a literatu·
ra je~t historią„. („.)
1938

Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK

•
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ak mge przedstawienia dawno nie o-

ólki
T
recenz nta
. '~

"~

Przepraszam,
że
na początku zamieszczam ocenę, C'O
w porządnej recenzji zdarzać
się nie powi.tmo,
ale muszę
dać
upust emocjom, aby w
miarę spokojnie pri.ystą.pić do
omówienia
przedstawienia
„Bałkańskiego •ZPiega" Dubna Kovacevića w Teatrze Nowym. , Zacznijmy od dramatu.
Jego bohater Ilia to współ
C"zesny jugosłowiański obywatel. Te określenia „współczes
ny" i „obywatel" są ważne, ho
sytuują Il.ię w warunkach powojennej Europy, ściślej w tC"i
jej części, do której za wędro
wał socjalizm, r. wci11ż powtarzającymi się' okresami
.,błę
dów i wypaczei1", ciągłą wery-

DZIEŁO. MOCHN.ACKIEGO
Po pięćdziesięciu przeszło latach otrzymujemy wznowienie dzieła Maurycego Mochnackie·
go pt. „O literaturze polskiej w wieku dziewietnastym". Jest to książka znacząca i waż
na nie tylko w całym naszym dorobku historycznoliterackim, nie tylko dlatego, że zapoc:i:ąt
kowała przed półtora wieku nowy etap w hi·
atorii myśli polskiej, ;ile jej mac:l'A!nie polega
prz.ede wszystkim na tym, iż po dziś dzień z.a.
wiera w sobie treści i sądy nadal aktualne.

• łódzkie ·

I

f!.k!l.eją

Ilja jest ,,zwyczajnym szarvm. człowiekiem", jak sam o
sobie mówi, li jest to określ!'~
nie które rozumiemy doskonale. kryje się pod nim pn:ecięt
ność myśli, czynów i potrzeb,
ale nawet ta: przeciętność, a
może ona
przede wszystkim,
wymaga minimum komfortu poczucia t>.zpieczeństwa. A tego \quunki. w których przyszło tyć Ilji
ni.e zapewniają.
Ze swojej dość tyPowej mło
dości (pobyt w
więzieniu w
1946 r.) wydągnął również- typowe, dla swojej mentalno~ci
„szc>.rego człowieka", wnioski.
Raz ukarany za nienadąża
nie u zmianami, za nieumię
'ętn.ość dostosowania
swoich
poglądów do
nowo zaistniałych, gwoli
zapewnieni11 gobie
spokoju „idzie i duchem cz.asu". Lecz nie jest
to
jego
świadomy wybór.
Działa
na
zasadzie psa Pawłowa, któremu zakodowano kiedyś ~y<tem
zachowań mających !!'.O uchronic przed batem.
Nie
jeFt
c'l.łowiekiem myślacym
l()ll:i czni•, )e!-t mechanir.mem reagu-

Jerz~ Waldorff: ~\lelka. gTa. Rzecz o konkurnch Chopinowskich. Iskry 1985. Str. 116. Cena
200 zł.

'

•

ROżEWICZA

-

r•

'

-

!

_. . _n

Ksi~tkll, c której mowa, jest niez~·kła
1
d'i'."Óch powodów: po pierwsze napisał ią
znakomity poeta l'11deusz Różewicz, po drugie
- napisał ją w 1944 roku, kiedy jako młody
chłopiec trafił do oddziału AK. I żeby chrono·
logii i pra \\'dzie historyctnej · stało się zadość
należy odnotować, iż „Echa leśne" zostały wydane początkowo na powielaczu i dopiero po
42 latac-h pojawiają się w normalnym wydaniu

. i miast

Całość

.iest uzupełniona fot~.grafiami r dz.innymi autora onz wykonanymi '!'>' czasie pobytu w jednostee bojowej AK.
Tadeun Różewicz: Echa
Str. Tł. Cena 120 zł.

PIORUNUJĄCA

leśne.

PIW

198!S.

MIESZANINA

Nakładem Wydnn1ktti.1 a Łódzkiego u.kazał
zbiór wiersz;·. ballad, bajek, fra~zek. lime·
ryko"l. parodii i humoresek Igor;i S:1kiryckiego
· pt. „Piorunująca mieszanina". Z dwu członów
tvtulu jedvnle drui:d odpowiada prawdzie. Igor
S1k1r.·ck! b~1 ł przede w!zystkim autorem k.!!lą
ż;ek dla dzieci i tłumaczem. Ale jak więksrość
pisz;i.cych - w chwilach odprężenia lub zwyczajnie dla zabawy - ·tworzył owe ulotne, nie·
kiedy z przeznaczeniem dla s:iuflady utwory
,.niższego lotu", Z czasem okazało się, że jest ,
tego sporo,
zebrane razem moga
stanowić
wpełnie udaną p11hlikaC"ję ś1viadcz;:i,rą na korzyść autora już :i:aszuflactkowanego przez kry·
tykę i cz. ·telników jako pisarza dla dzieci. Taka właśnie przygoda literacka zdarz~·ta się Igorowi Sikiryckiemu.
s!~

a

Igor Sikirycki:

Piorunująca

E.

I.

mieszanina.

rozpalają namiętności.

Przedstawienie Swinarskiego,
mimo pewnych,
zbyt natr~t
nie chyba rozgrywanych aluzji
do innych POiskich sztuk (jak
choćby Konrad w
szpitalnym
łóżku Kordiana),
co trochę
sprowadza widza na manowce,
stt'lnowi w sumie
poważny i
głęboki przewód m ·ślO'lvy, od·
nos2acy się do spraw i posta'\\·,
kt · :e ciagle jeszcze nie odeszły z na.szego
życia w prze-

WŁ

zł.

•
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·kulturalna

r~cenzji

Po niedawnej wizycie teatrów warszawskich - „Atene• urn" i „Powszechnego" odwiedził Lódź znany w całym kraju od wielu lat Stary Teatr z
„Krakowa, któremu udostępnio
no scenę
Teatru Wielkiego,
zarówno ze względu na pobyt
zespołu za granicą,
jak i dla
pojemności
widowni,
A jednak występy iośd J
Krakowa nie wzbudziły ~po·
dziewane.!(o
zainteresowania,
cze;to raczej nie można był<i
przewidzieć, choćby ze wzglę
du na popularność całej plejadv świetnych aktorów i wielkie nazwisko tragicznie zmar·
łego
Konrada Swinarskiego,
który przed kilkunastu
la ty
wyreżyserował
głośne
przed·
!tawienie „Wyzwolenia" Wyspiańskil"t!O. Na
żadnej i; obu
$i;tuk nie było takiego ści.sku,
j::ik na teatrach wars.zawskieh,
i jeśli W<>lno się pokusić o i11·
kieś wnioski, to chyba tylko o
taki. ŻP Wif'lka pol~ka klc>.~ykl'I
nie jest obecnie dla polskiN;o
widza n;ijsilniejsz~·m ma.!(11e·
!em, jrśli jf'j realizacja nie z~
wiera elementów sen~acji czy
to artystycznej, czy z11.·łaszcz3
polit.rcznej.
Po prawdzie, przed~tawienie
l'fZY!Zotowąne przed kilkunastu
lat:v, grane kiedyś wiele rny
a teraz wz.nowione J>O długiej
przerwie, jest, przynajmniej w
dzisiejszym swoim
kształcie,
„nadzorowanym" prz.ez Ann~
Polony, niezbyt
porywające
wi„je od niego akademickim
chlodem·. Owszem, racje autora
wyinterpretowarle
przez
reżysera. brzmią
dla
wielu
i nas jak najsłu~zniej, ale n :e

Całość uzupełnii:ij'l ilustracje uiakomlteeo rysownika Stanisla wa Ibis Gratkowskiego tworzące z tekstem logiczną calość ko1npozycyjną.

1985. Str. 116. Cena 100

Kronika·~

UK_.\ZAŁ się piąty już zenyt v,"Vdn"n!ctwa
Zarz.ądu Łódzkiego ZSMP „Łódzkie ies:z:yty

Spotkanie ze Starym Teatrem

ważny żołnierz

Dla mnie osobiście „Echa leśne" SI\ dokumentem. Ważnym przyczynkiem do
dziejów
narodo,i;,·ych. jeszcze jednym z.apisem faktó":JJ z
najno~·szej hi,torii i rz.ell'lnym świadechvem
„czasów pogardy".

potrzebnie Cu.tli rwoją WB.&~·
Zywcem »z
tycia
wzięty"
materiał klopa.ty 1 zaopa·
trze11iem. 1 otrr.ymaniem pn·
cy czy mieszkania, przytacr.ane
z porozumiewawczym przymruumiem oka „wie-my o eo
chodzi" - 1logany rodem ze
~kle.powego ogonka.
Cały ten
literacko
nie opracowany, a
wyl'(ła~zany z roznutną obfitością ~tek komunałów, to „pl'r·
~kie oko" w stronę publicz.nofoi robi z dramatu mie~r.ankę
dosyć niesmacmą i tanio ~n
jaca na pozaart)·styc:i:nych emocjach widowni. Być może
dodaje to dramatowi pikanterii, ale raczej tej w tłym gu~cie i pozbawia go
skutecznie
ostrości groteski.
nealizm jest w grotesce niewątpliwie konieczny, lecz słu
żebny. Ale oczywiście nie realizm rozumiany jako aktualne
realia, z kłopotami ze zdobyciem żarówki włącznie,
nie
doraźna publicystyka. Niestety,
reali7.acja. „Bałkańskie~o ~zpie
g;i" w Teatne Nowym po~1.ła
w tym kierunku. Akcenty poło7.ono właśnie na
owe „znaczac::e" kwe~tie. na owe ,.•po·
łeczne b-Olącz.ki ·•.

'Wsey~tk~ V:ofone rostało na
barki aktorów. Jakiejś konkretnej i 1c:alającej myśli reż.~· ~„ra mimo najlepszych chęci
doi:trzec nie spo~óh. Rety~era
tam po pro~tu nie było, choć
jego nazwisko figuruje w programie. A i!ktorzy? Ci d;i.li Popis kompletnego braku intuicji.
Je-.:t w dramacie materiał
na dobrą rolę - rolę Ilji ualeóca - ofiary historii doprowadzającego
się.
czy ra·
czej doprowadi:onee:o, do saWYJĄTKOWO atrakcyjny pt>ogram
mounicestwienia. Rolę powiepreozentuje melomanom w lutym Filhlłl'lnonia
rzono Wojciechowi Pilarskiemu
Narodowa. Odbył się koncert Narodowej
a on rozwinął przed nami c<i"
Orkiestry Symfonicznej :i; Kuby pod batutą
ły wachlarz . tanich '~ztucr.ek
Manuela Duchcsne Guzana, cz-ołowego
z niepotrzebnym obniżaniem
dyryiienta kubailskiego. Wykonano utwory
głoi;u w
momentach zdenerwowania, w
twórców rodzimych i „Błękitną Rapsodię"
czym v,>tórowal
mu Bogusław Mach (brat Ilji),
Georga Gerschwina. Wyst;ipiła równie:i:
:i;
gorączkowym
orkiestra Filharmonii Monachijskiej pod
niby - <obłędnym a w rzeczywistości pu- · dyrekcją Sergiu Celibida.che z V Symfonią
stym treściowo miot;iniem najBrucknera i II Brahm.:ta oraz „Obrazkami z
pier\\i własną osobą a późnitj
wystawy" Musorl(skiego-Ravela. Wrei.zcie
krzesłem z przywiązanym doń
słynna Clevelandzka Orkiestra Symfoniczn&
Lokatorem.
prowadzona przez Chri~topha, von Dohnanyl
Najlogiczniej jeszcze uzasadprzedstawiła dzieła Ivesa, Ravela i Schumana
niały swoją obecno<ć na sceoraz IV Symfonię Mendelssohna i III
nie panie - Wanda Chwiał
B.rucknera.
kowska i .Krystyna Tolewska
Również program kameralny przedstawia si41
- na szczęście nie starające
imponująco: re<:itale pianistów radzieckich
się zbytnio o efekciarstwo i zaRudolfa Kerera. l Stanisława Bunina, Fnncul.i!
chowujące nieco
dyscypliny i
- Ma.rea. Louisa.da i gitarzysty hiu;pań~kieg0
logiki, szczególnie w mow1eCarlosa Bonelła. Wystąpił równiet Sekstet Fa.I
niu tekstu. Pozostali s:pra wiall
Martenota :i; Francji i duPt z USA Robert
wrażenie
jakby przypadkiem
Zlma.nsky - skrzypce i Micha.eł Pontl weszli na scen4',I.
'
fortepian.
To chybione aktorstwo ·za11tanawia. Na pewno wielka tu
\Vina reżysera, jui nie
t:rlko
NARODOWA Rada Kultury p0święciła n•oje
jako twórcy całości przedstaplenarne posiedzenie w d:niu ' lutego br.
wienia (ł\O za braki \V tej ~te
problemom życia muzyczneg<i w Polsce.
rze
wyłącznie on ponosi odPrzewodniczył prot. Bogdan Suchodolski a
powiedzialność), ale jako prz.ereferaty wygłosili: prz~wodniczący Zespołu
\\"Odnika aktorów, wyznaczaWychowania Muzycznego Dzieci i Młodzieży
jącego im podstawowe choćby
- Janusz Cegiełla.
tadania. Te zadania nie :i:o~ta
W obydwu reteratach 7J1alazlo ~ię nereg
b' określone i s-tą<i to, co o~lą
udokumentowanych uwal( krytycznych
damy na scenie, nieodparcie
odnoszących .si4',I do organizacji życia
przypomina roz.paC7. tonące11:0
muzycznego w kraju i upowszechnia ia
ciepiającego się buytwy,, Lecz
muzyki.
jednocze.~nie
pojawia s:ę pyPodjęta p.rzez NRK uchwala apeluj~ do
tanie - Czy aktorzy, którzy
wszystkich :tainteoreosowanych resortów e
nie są przec1e:z: debiutantami
zwii:kszenie zainteresowania omawianą
i ~pędzili
w teatn:.e kawał
pro-blema tyką.
c1.asu, maja prawo do takiej
beuadnoścl? A może
to nie
bezradność, ale
tart,
jeden
W UBIEGŁYM tygodniu odbyło się
Wi!!lki ogólny iart, kpiny i iaZebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
bawa na ~cenie? Tylko w taLódzkiego Związku Polskich Autorów i
k-im raz:ie ktoś się
tu bawi
Kompozytorów ZAKR, na którym omówiono
czyimś kosztem.
aktualne problemy tego środowiska twórczeg~
i udzielono absolutorium ustępującemu
EWA WESOŁOWSKA •
Zarządowi. Warto w tym miejscu dodać, !e
Oddział Łódzki ZAKR skupia obecnie 40
Dub1t Kt1var9'•\r: 811łkail~kł
członków ·i należy do najliezniej!zych w kr.ij•J.
H1)leg, Reż. Grugcu Soboclń- ·
Pod<:zu i:ebrania dokonano \'.1 yb<"!ru no,vych
ski, Scen. Iwona Zaborow~k&
\'.•ład:z: na kolejną trzyletnią kadenci~- Funkcj4t
pn•7.e.c;a OŁ ZAKR powierzono ponowni!
literatowi - Kny~1tofowi Drzewieckiemu,
a \Vicepreze.ciem ~t~ł ko-mpozytor - Leszek
Orlewkz.
'

historyc:z:ne".

książkowym.

Wniklhvy obserwator, wrd!iwy poeta, ad·
- notuje Różewicz codzienne
zdarzenia, jakimi żyje jego oddział. A więc
konspiracja,
aresztowania przyjaciół, nocne
marsze, obozowe życie,
walki
z wrogiem,
śmierć... Nie jest to suchy. kronikarski 1.apis,
lecz przetworzone poetycko relacje z wydar:r:eń,
jakich był świadkiem i uczestnikiem.

l

polityk!,

Kiedy zrodziła się myn e wrianlzowaniu
konkursu Chopinowskiego? Co le«ło u podstaw
tej p;ęknej inicjatywy? Kim byli pierwsi laureaci? Na te i wiele innych, równie interesują
cych pytań można znaleźć odpowiedź w pasjonującej książce Jerzego Waldorffa pt. „Wielka
gra. Rzecz o konkursach . Chopinowskich". Cało~ć poprzedza studium o życiu i
twórczości
wielkiego polskiego . kompozytor11., zamyka zaś
zestaw kompozycji Fryderyka Chopina. Reszta
to relacje z dziesi41ciu kolejnych
zmagań
pianistów z całego świata, rzecz o wielkich i
wybitnych artystach, no l oczywiśde o muzyce.

•

tkwi w nim, w I!ji.
I tu
dramat
KoYacevića
wchodzi na tereny historiozofii.
Warunki historyczne nie ii:.t·
nieja obiektywnie. Nie t:vlko
są przez ludzi tworzone, ale i
ludzi tworzą. Nawet jeśli mijają, pozostawiają swoje osie·
rocone wytwory
:r;
doktryną
miast m<Sz11:u i pocz.uciem prawomyślności mia.st kręgo,łupa.
Tyle o idei „Bałkańskiego
~1.piega". idei zaiste
intue~u-·
jącej, myśli na miarę Mrożka
z jego najlepsi.ego okresu.
W zamyśle „Balkai'lski ~zpjeg"
jf'~t groteską. gdzie realiz:m l
komeliii wynaturza ~ię do po·
<taci groźnego absurdu. Tn
grotesku jest czytelna choć w
tym kształcie literackim nie-

szpieg"
nieporozumienie

z.mianą
kierunków
niepewnośc!a
stanu
istniejąeego.
•

O KONKURSACH CHOPINOWSKICH

__ ,

.już

„Balk~ński

Maurycy Mochnacki: O literaturze polskiej
w wieku dziewlętna.stym, )VŁ 1985. Str. 168,
Cena 150 zł.

„RAPORT Z LASU"

gladałam!

,_cym

na ~ne •W'laW'ko,
puszczające w ruch taśmt'l z nagraną DOKTRY 'Ą. A
taśma

sz.łośe.

Dodajmy ii role KonJERZEGO TRELI. Re·
iy~era EDWARDA LUBASZENKI, Muzy - ANNY POLONY, Karmazyna i Hołyua
WIKTORA
SADECKIEGO i JERZEGO RADZIWIŁO
WICZA, dają vrzykład solid·
nego aktorshva. charakteryzującego sią z~odnie i: krakowrada -

ską
tradycją
teatralną, l'(>·
wściącliwym
umiarem w ruchu i geście oraz kultur11 sł<>·
wa. Dobrze się więc stało, że
mogliśmy tę
sztukę w
tym
k;;ztałcie
obejrzeć,
mimo li

marzenia o
„teatrze ogromnym", na te.i ~cenie i na tej
widowni z~tały J przesadą
zaspokojone, co
nie wyszło
spektaklom nil zdrowie.
Chyba niewiele lepiej pos!ui.y!y warunki naszego Teatru
Wielkiego temu rodz.ajowi widowiskowości,
kt6rą reprezentuje sztuka Tadeusza Bradeckiet!o pod niegdy~iejszym ta~iemcow~'m tytułem: .. Wzoruc
dowodów
metafizycznych, to
je~t
ost<!teczne
rozwiazanie
kwestii d'iabel;k:iej. cr.yli t.r:igic1.n1. historia doktora Faus·
tusa ... "
Swoisteio !maczku całej opowieści
przydaje niepewno~ć
gdzie w tej sduce, rozgrywanej na z.Madzie teatru w teatrr.e, kończy się inspiracja hi&torycznych zdarzeń, a zaczyna
czysta tikcja. Czy car przybył
na kurację do (rzeczywistego)
Bad Pyrmont i był
widzem
na przedstawieniu angielskiej
trupy teatralnej, wystawiają
cej sztukę o Fauście napisf!nll
przez wybitnego filozofa Wilhelma Leibniza.
Czy autor
dzieła pt. „Wzorzec dowodów
politycznych" popełnił równiet
sztukę dla forsowania swoich
filozoficznych koncel(cji,
co
wcale nie byłoby
tak ni•·
prawdopodobne, jak się dzl~ie,iszym widzom może wyda·
wać ..
apisano ~ nee1. wypcw!.,.
da jąt'J ~cept:rcz.ny ~tosunek do
możliwości
naprawy natu?'J'
ludzkiej z -.ryczuciem sceny ł
wdziękiem., eho4
Die

-..w.u•

:'

motna by wykonawcom stawia~
:iarzut„. pertekcjonizmu (być
mol:e 1
powodu wspomnianych warunków). Rol~ Fausta
(a ściślej angielskiego aktora
iraj11cego Fau~ta) grał nieco
anemicr.nie EDWARD LUBASZENKO,
rolę
Mefistofeleria
oowierzono utalentowanemu i
dy1iamicznemu KRZYSZTOFOWI GLOBISZOWI. Zbyt safandułowata, a w każdym razie bardziej nit usprawiedll·
·111:iałaby to kom'l'encja sceniczna grał postać Lelbni1:a. EDWARD KOZAK;
Całkowi~ie
mnie zadowolił tylko
WIKTOR SADECKI, który na nucie czołobitności wobe-c ~
narchy a jednocze~nie naiwnej
dumy z rodzimych źródeł, i
1Ubtel11ym komizmem zbudował postać włafoiciela
uzdrowi1ka. Zwrócił tet na $lebie uwagę
grający
Debiutanta,
młorl~·. choć jut nie d~biutant,
RAF Ał, JĘDRZEJCZYK.
ST.tuka o Leibnizu i Pi trr.I'!
Wi!'lkim kryje w sobie, .i~k
~'IOdejrzei:•:am
wieli"
jeHcze
l'l'IOiliwości
ucr.ynienia i n iej
inakomitego
przed~ta.wienia,
co by si~ mol:e i ~tało. gd:vbr
reżys~r Brade<:ki nie \Vykci7.yvo:-ał zbyt- wiele
respektu wobec autora Bradeckiego.
Z l!:apowieddanych w pro~n
mie atrakcji nie :ireal!iowano
zhi6rki datków · pienięl:nych nil
dom 11ktora w Skolimowie, a
n.koda, bo
łodzianie nie są
bynajmniej centusiami. '
Należy

1ię

podziękowanie

Stowarzyszeniu Artystycznemu
za
dotychczas organiuiw!ne
gościnne
występy
wybitnych
z.es.połów teatralnych i wuto·
ściowych, interesuił!cych ~ztuk,

udostępniających

łodzi::onom
t!'~t

najwat.nie.isu wydarzenia
n.lne kraju.

J~ZV
1KWIEClf\lSKł

Znaczną część numeru z~jmują materiały na
Młodzlewwego Wyścigu Pracy
Dominują wśród nich wspomnienia uczestników
MWP: Ryszarda Bolskif!ł'O, Marli Szymczak,

40-lecie

Józefa Marciniaka, Jeneio MfśclcldeJo, Marli
Gałczyńskiej, LucJi Skowronek i Juliana
Kaczm&rka.
•
Zeszyt przynosi ponadto' matMia.ł Ladbla.va
Jendral& (CSRS), pt. „O socjaliltycznym
Związku Młodzieży i jego zadaniach w tyci11
~zkoły wyższej Czechosłowaeji" i interesujące
praee na temat historii pr:uy młodzieżowej vt
dwudziestoleciu między'll>·ojennym i pier-wnych
latach Polski Ludowej.
Dr.iałaczom młodzietowym i ..,. ·ch4'w11weom
młodego pokol~nia zalecić m<>żna lPkturę pracy
socjologicznej Jh~fa Penc& „A~piracje
młodzie:iy a postawy wo-bee )'racy" i u;kic
Andneja. Lecha nt. „Funkcje zwiai:ków
młodzieży".

OtYWIONĄ działalność Q?Owadzi w lutym
Lódzk.l Klub Jaz:z:owy przy Ager1cji
Konc~towej Polskiego Stowarzysz.enia
Jazzowego. Wystąpił ju:i duet .Janus,; Muniak
- Jarosław Smietana, wy$b,pi (15 lutego)
ja7.7..-rockowa grupa P-roject oraz (22 rn J•n
Jankowski w repertuarze bluesowym.
Często tei w popularnym Jaz:r.-clubie odbywają
'it'l projekcje video - w lutym można było
wbaczyć i posłuchać Live Aid i Chicka
Co.rea'ę a ~, najbliższej przyszłości (19 bm.)
Koinon ia - Abniham Laborier i Phil Collilu,
a jui m1stępnego dni;t Roxy mu~k ,.N'{gh
Roc>.d". 26 lut„go - Ror! steward ,.Tomght I'm
Your.;'' i 27 bm. Bobo Stenson Triri.
W d\\•ie nif.'dziele (18 i 23 lutego) giełdy
!przętu i kaset v:di>o a w każdą środę giełdy
płyt.

W 8·pecja1nym cyklu „Zima hi>avy metal" '
tak:i:e .Juda!lt Priest. Venom.
Hanoi Roeks. Led 7.A'ppelin, Deep Purple, Iron
Maidrn, Krokus i Ozzy Osobo·rne.

7.Rp.l'ez~nt-0wano

Z BIULETYNU PAGARTU dowiedzieliśmy
w stycz.niu wyjechał do Francji Ze.!p6ł
i Tańca .. MaZO \~·sze'' a do NRD
Centr;ilny Zespół Arty~tyczn y WoJska
Pol~kiego. Także w NRD bawiła
rszuh
Si1>i1iska. i Jerzy Konrad oraz :i;espół „Banda
J Wanda".
String Connection odbył tournee po Zw1ą"'ku
Radzieckim.
,
Trochę· mizerniej przedstawiał się
pR!(atio\vski import: w Poznaniu występował
zt>spół „TRne;o" :t Czecho.0 łowacji, ba.wił u nas
pio.5enkarz; country Jim Crair 7. Wielkiej
Br,·tanii ; Reidy Janku (CSRS) i Gerard
B"Tliner (Fracjal zarejestrowali swoje
prnt;··lmy w TV.
się. że
P i eśni

•

•

OP.GŁOSY
I

•
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1.

ze str. f
l

tatk,i Jtp., które -

w tadnej ze

kaiążek - nie
k.1·0<:.iyb' włakiwie wiedzy

a:nanyc:h mi

pr..i.eorz.e-

wieoz.y pły
mr6wno z doświadc;.erua.
lak i szeroko roz;u.mianej i;ublicys·tYki.
uG.G.: - No ła.k. Na.w
twor1 autorów, ktorych - mowiąc o powieśc 1 współcz1:snej,
nall,wiska wymien,a
ak.~ualnej · 11ę n.aJczęiicieJ, to znaczy .;~e
ja.ka, Łozińskiego, Rylsl\1ego,
Bratnego i może Jeszcze paru
innych - spotykaJ<ł się z nleJednolitymi ocenami i um. arko·wanymi pochwałami.
Bo my się troch<:
T.B.: sr.>a<i.ziewamy Bóg wie czego po
literaturze. Już przywy<l i śmy
- na skutek sz.kolnego iei traktowania, na skutek wiedz.f wyniesionej :i:e szkoły - że literattlll'a winna być takim polem. na którym muszą się reall:i:ować wszystkie nasze świato
wglądowe aspiracje, ideowe oczekiwani.a i dążenia. Tym<:za~
•em trawienie współczesru:iśd
pr:i:ez l<iteratUJrę trwa niekiedy
bardzo długo, aż pisarz upo;ra
s \ ę z nią na tyle. że ·m.::i.e z
cięt.neg-0 człowieka.

nąoeej

i'

atbo 1981, ld6rą sie stOllUJe nie
daje krytykowi moriJ.1 wości nlościowego oglądu. Sytuacja jaka sic wytworzyła nłe 1>0.-.wala
mi na całołdowY opis. Bo nie
Wiem na do~a sprawę, C'> kto
na,pisał. Poza tym moina. powiedzieć. ie-- mamy oto do ezyl'lienia z ialkby t>Owtórnym
wejściem na rynek czytelniczy
poetów rlarrs:rej generacji. jak
np. Anna Kamieńska. W r.ale
nie jest przereklamowana twórczość Jana Twardo.wskiego. I
0111a potrafi oddziaływać l In. spfrować innych poetów. Przykład: Piekne ·wi&sze Wandy
Kaircz.ewskiej. która pnyzn'łje
i to jej . wcale ujmy nie
się przynosi- że to zafascyno·wanic
poetyką Twardowskdego otwonową f11rtkę.
r;wło jej jakby
Mamy wiec do C'lYnienia z niejalro stabilizuiaca się czołówką

le kr'J'ł7ka porządkując dona.ptęd
iwładczenia niekiedy
ee formułuje iendeneJe, rozilaJr.
etykietki, lansuje modne hasła,

a

młody człowiek, poeta-<lebb1tant p:ozostawłony sam sobie
traktuje to wszystko 1 ealym
dobrodziejstwem lnwent:\rza I
ubiera się w kostiumy, prcebrania i maski całkiem mu obce.
Liczy, że mies:r.C"zą.e się w nd·
powiedniej, nazwanej .iuż 1;zuflad.ce, zostanir. ławiej zauważony.

H.P.: - Są dwie takie książ
ki, które objaśnfają nieob~:;ność
kryrtyki nostulujacej czy niemożliwość postulatu w krytyce. Je<lna to .. Odmarsz" Dłci1kt6ra oonosl się do
skie~o.
p.rzeszł0ści. a d·rn'{a to „Bi!t aU'torvt0tu" Ch~·ina i Foś'k?
G.O.: - 'l. tPgn "" dotul 1'ftw;edziałeś jeden wąt~k wyd<.>.ł

tumbami, crr w og6le starsi, dopisuje naprędce PoSt scriptum do
tek!tów. których nigdy me napisało. Cze.sto więc odno"1 się
do 1<woich przemyśleń. ~re nie
znalazły DOtwierdzenia w dowodzie literackim. Te luląż'<t się
po prostu nie ukazały. Je~t to
ookolenie odchodzące i ftad może różne próby PO rafru 1980
dania odpowiedzi ovsp•esmych
„dlaczego". .,.skad" ,,z i tkich
powodów''. ,,jakie przyc •.yny"
itd. Te próby są w większości
przypadków - tak myśl~ nieudane. bo nie moga byt udane Nie jest moiliwe m.głe
s-płacenie długów.
Jeśli przyw'Olać by tytuł Witolda Nawrockie~o „Krajobrazy literatury" to m(lżna rz~c . Iż

rótne okresy w nasz.ei prz.esz.lośr; maja rót11v soo~óh ootsu, różną ostrość i glębię kraj o-

me

Jest to w oe:óle moż11 "1e Innych dziedzin refleksji sp0lecznej ezy naiukowel ~a)pitlll'w
musd istnieć pewna baza hi!torli, nauk sPołecznyr.h itd„ z której literatura będzie mogł,o lrorzystać. A druga a.prawa - to
konieczno-ść dystansu. Na~tępne
uwarunkowanie: czy istnieje w
nasz.ej polityce kulturaln ~1 taka możliwość. która akceptcwaa
łaby ów stan przejś::iO\'ITY
wiec ro:i:r:i:ut światopoe;lą<lów.
punktów widzedoświadczeń,
nia itd. Myśląc o aktywa~h na
winniśmy. ów stan
pr:z.yszłość
przejściowy rozumieć z ca1ym
inwentar1.a
dobrodzielstwem
To jest dylemat. bo jesteśmy
- jak powiedziałem - ni ~<:ier
oliwi i chcielibvśmy . teb.v fX'laryzacja już sie ~okom:.la okres przeJśdowv był z:> nami.
żeby móc określić. co je5t na

Dyskusja redakcyjna

Aktywa i pasiwa literatury lat osiemdziesiątych

:i:apre~ento
odp0wiedzialnością
wać ów czas przeżyty w qiwoich
k.siąż:kach. Oto przykład pierw szy z. brzegu: ostatnia książ
Zalewskiego „Pożegnanie
ka

twierdzy" stanowi - moim Ldan iem - najgłębszy, najbardz ej
pełny rozrachunek generacji Kolumbów z własna· młodością i
z własnymi klęskami. Ale czy
mogłaby powstać w czasach, o
którvch ooowiada?
lł.P.: - Ten roz.rachunek zapowiada.>y już jego wcze1niejsze powieści. Można mówle w
ich przypadku o komi>leksie
w iny. jeśli coś takiego istnieje.
ale jednoeześnie o kompleksie
straconych złudzeń po 'lkresie
po soo.:ealihuraoptymi:i:mu.
stycznym okresie sterowanej z
zewnątrz dykcH literackiej Zalewski jest chV'ba najucu:; wszy,
jeśli chodZi o ten typ powieści
r01;rachunkowej.
G.G.: - Nie Padło tu Jeszcze ;Jedno nazwisko, to ztuiczy
n~e padło Ich wiele np. Terleckiego, Buczkowskiego, Ku~nłe
wicza, ale to jedno stało się
najgłośniejsze. Myśle tu o Myśliwskim i jego „Kamieniu na
kamieniu". która to powieść
uznawana bywa niekiedy 7a
najwybitniejsze dzieło polskiej
litPratury 'Po II woJJ)ie.
T.B.: - Ksiażka ta mialcl znakomite
te tak powiem wejście już w momencie d:uku
na łamach ,,Twórc:OO~cl". Już
wtedy uznano 1a za arcydzieł.o.
Jest to z pewnością poNieść
wybitna, kslaika stanowiąca
niejako sYntez.ę całego nurtu
wiejskiego w PO'lskiej literaturze. Z drugiej strony. można ją
traktować jako swojego -odzaju Pomnik na grobie dawnej
kultury ludowej, którn właści
wie już zanikła albo za!lika.
staje sie skansenem, a kt61ra
przeciet dostarczała tak wie.Je
inspiracji dla całej litentury,
nie tylko iei nurtu wiejskiego.
G.G.: - A jak można oce:niać
poezje?
H.P.: - Myślę, iź w obecnej
aytuR(!ji znakomicie pasuje powiedzenie Norwida: „wielcy poeci przychodzą itdY ooetów
wielkich nie ma". Powt.l.rzYł
bym też tu te:i:ę - nie moją,
wymyślił ją Krzysztof Gąsir•row
. ski - z którą się z.gadzai.'tl, że
przYszedł już o to czas na rzetelną zmiane warty w O'lezji.
Skończyła się epoka Awangardy i Skamandi.'a wraz 1.e ś~n.er
cia ich ostatnich orzedsta i\/iCieli. Obie te · tradycje twoirzyly
pewien kanon lektur, norwarsystem
me odbioru,
zywartości
to
i
tości
wych, dopóki stanowiły dzieło nie zamkniete.• I Ja!u ~:urek
ciągle zaskakiwał nowymi t{l:mikami, i Przyboś, dokąd ź:rł,
zmuszał do krytycz.nych z·t11an
w interpretacji jego twór;.'zości
Kiedy mówie o zamknię,ej epoee. to myślę nie tylko o Awangardzie i Skamandrze. Ale
Jastrun? Chyba nie jest to propozycja poetycka właśdw1e oceni<ma I defeeniona. Ten vratek
nie został podjęty przez nastę
pców. Teraz to pokolenie. które tak gwałtownie I z taką na
tarczywością dopom~nało się "
prawo stłosu. pokolenie 1950.
miałoby szanse - , oowiem iak
opanowania rynmarszand
ku.
Ale co się stało? otói rzeczywiście weszło ·ono w )(•wnt
ukladv instytucjonalne. Sa redi" kt()rami albo O'l'ez.e.;;ami. którzy teraz jakby -:kla syc m ieH.
Ale kanon który ~tworzyli.. iesz.cze sle nie onebił przez model autorytarnP.~O oglądu noezji czy literatury w 1góle
nie
cl
Poeci
Polsce.
w
tra!iaja ieszcze do tmdr •1'7.ników, jeszcze są traktowani jaook·~leni::i
ko przedstawiciele
niechrlanego albo - oatrzac 1
dru'!!ieł strony - noko:en'a nieszczo-chów. Cezura roku 1980

przyszły
choćby

llłeratury.

Wychodzao
obserwacji dnia.
od
dzisiejszego.
K. J. S.: - Zakładałbym dwa
modne.
warfail,tY - to teraz
01Pt ··misWariwt pierwszy.
tyczny, zależy od odpo'Wi!!dniej
bazy materialnej dla kuli.ury.
literatury, książki oraz od staku.lituralbilności w oolityce
Literatwra z tego ':>!<'~esu
nej.
przejściowego, o którym mówiłem. przejdzie w okres swojej
„normalności". Pojawi się pewwyrazista.
jednorodna.
na,
która
ookoleniowa twórczość.
be<l:i:ie także waż.na '.V'ar:t>Śri:i
ógólnospołeczną. Ale baz::i jest
ważna. aby istniał nicprzPrwany dialog atito·ra :i: c--ąte nikami, aby książka była do<:tę-p
na.
I wariant drugi - pesym'~
tycz.ny. kiedy baza żostan;e tai
ka. jaka iest w tel chwili
.if'grabę<lzie ulegała dalązej
dacjl. zreszta mimo wielu baruch wał . k;ed,.
dzo słusznych
pewne usztywnienie
nastąpi
pc!ityki kulturabej w:rni·cdace
:i przekonania: mamy ju:~ porozumienie z tymi. z kt'iryml
sie iuż porozumieliśmy. N ~do
statki w bazie spowodula soadek za.i nteresowania liter<.'l•Urą •.
bo wciaż k~iaika bedzie nieclostępna. Bę-d7.iemy traci(· cvstans do reszty społeczeń5hv
Europy. I nie myślę tu tyH-o o
z„ch<('ldzie. OczywiFtvm 1•5t że
ten druaj wariant ie.<:t nif'.-lopuszcr.alny zarówno 1. nt1r1d„
widzenia S?ołeczeństwa, jak !
władzy,

Henryk Pustkowskt

Ka.rol J. Stryjs1Gł

Blażejewski

Grzegorz Gazda
Foto: Grzegorz G!!]a.siński

brazu. Braki w tYch kra1Jbra-

lew.o. co na prawo. co w środ
ku l mieć bilans zakońc1..0ny .
Myślę, i.e jest to niemożhw€..
G. G„: - Jeśli już obr"'camy
się w kręgu uwarunkowa" politycznych literatury: n.a jednym z ostatnich zebrań łódz
kich literatów podjęto rozmo„pisarz
pojęcia
wę na temat
to pojęci'
lewicowy". Jak

Tadeusz

1

która t-rafti.a do PGWszeclmiejml się szczególnie ciekawy Mys:i:e.go odbioru - myślę t .i o
ślę o pokoleniowej' zmianie
pokioleniu "Współczesności". z
warty. Czy rzeczywiście mamy
którego wywodzi się no. Roman
obecnie do czynienia z tak" eSliwonik, auto.r „Potęgo\vania
wolucjąT
dramatu". to najciekawsz.v chyT.B.: - Myślę, że tak. Z tym,
ba tomik żyjącego ooety, .i także wahałbym &ie z.aJtosować tu
że n,p. Zbigniew Jerzyna. Jetradycyjną kategwię pok<>lemci
go wiersze. które od czasu do
Obecna z1niana
literackiego.
c:i:asu czytam. są bardzo intewarty ma nieco inny charakter.
resujące. Natomiast pokolenie
bo z obserwacji młodej litera1960. od którego zacząłem. jest
jakby na obneżach tel!o po- tury nie wynika wspólnota przeżyda pokole-niowego. Ta litew.s:i:echniej.szego odbioru.
ratura jest nazbyt roz;.'i.rz~Jona.
I co jeu.cze dostrzegam w oOwszem. łączy się p-0szczególne
gó4,i we w.spółcze.snej poezji w
nazwiska w grupę czy grup;;
ołogo
jest
Polsce - co może
(w sumie ie.st to około seti<i nasławieństwem, a może przeltlei'lzwisk), ale kryteria tych łąrzeń
stwem naszej nol'my od.o!oru:
sa dosyć zawodne. Obser-vacje
outsideryzm pewnej grupy poHenryka Berezy, który mowi o
etów. czyli to, że ich ni~ ma
we
artystycznej
rewolucji
w świadomości -OdbJ.o.rców, tak
wspólcz.esnej prozie p0lskiej,
prze~iątnycn
świadomości
w
też obejmują tylko część zjaczytelników. jak i nawet krywisk. Młoda proza jest l>:mizo
tyki. Np. kto docenił twórczość
zróżnicowana i pod wzgiędean
Czycllowskiego, wybitnego poświadomości spoleczne'j, i podety; o Styczniu wres:zcie zawzgledem świadomości artystyczęto trochę pisać; a kto zechcznej. Są np. bardzo Ciekawe
ciałby oddać sprawiedhwo.jc Urujęcia historyczne z nal(rodzona
gaczowi? Kto właściwie "lC'enił
w ubiegłym roku powieścia Kut:wórcmść Zbigniewa KosL'tskierylczuka .,Jeruzalem, Jeruzago, który należy do czolówk:
lem". ze wspomnianym juz Rylnaszych ooetów, na co mogę
skim Czv obecnym tu Stryjjale dadać słowo honoru skim i jego „Horynieckimi".
wali je skamanda'yci. To s~
Hist(lria funkcfonuje w tych P-Omo z Jenym Jarmołowskim,
wieściach · jako odskocznia raktóry niby bytuje na prawach
a nie parabola czy „rragic:reJ.
rep.:-.epoetv
jakie~oś dziwnego
vitae". Jest dużo ekspestra
:i:entującego nurt plebejs.to-lurymentów formalnych. bardzie.i
dycz.ny, ale pr:i:ebijają go inni,
lub mniej udanych. Wreszcie ic:i:ęsto gorsi. ci któr:i:y mai'l lestnieje nurt Powieści soołe.:znei.
wejścia w krytyke czy
psze
o której już mówiliśmy, Ale
chody u krytyków.
ws:i:ystko to stanowi jaki~ obA wiec o krytyce teraz. Mószar magmy„.
wi się, że krytyki nie mi. Bo
H.P.: - W latach sieden•dzienie ma krytyka takiego, który
siątych da się zauważyć takie
stramikiem pi~częci,
byłby
rozcezurę
wyraźne ciecia.
tak to
strażnikiem wartości umodzielającą jakby dwie nie~dyś bywało. Tej roli nie
1>0stawy
wn·ie nazywając
którego spełnia Sandauer.
które sytuświatopo.glądowe,
cenie,
nawiasem mówiac
być ml)że ,ują i poezję i czym się narażam może 1•mym
proze oraz krytykę równolegle;
kirytykom. czytelnikom i poepostawę racjopo pierws:i:e tom. Ale wiadomo, że oi.1 ma
nalną CzY racjonalistycz:i.a taki dosyć spetryfikowany mopowied:i:my - apolliń.ską, którą
del widzenia literatury. Wyszło
literatura otrzymała w sp,.;dku
ostatnio kirka. w sum,ie niepo Awangardzie oraz po druzcych, :i:biorów-.krytyczndli teracgie - p0stawę - irracjonalną.
kich dotyczących Poezji najdemna - taką ,,pasje n >cY".
młodszej autorstwa Sten'lY-WaW krytyce to widać wtedy, kiedy
Chrzanowskiego,
chowiaka,
strukturalizm zastąpiony zostaChojnackiego itd. Nawet nieje metodami hermeneuty<"=Ycierpianego przeze m.1ie Jana ,' mi.
W poezji budowanie świa
Manca .,Grv krytyczne" Sl cał~
ta w słowie - w grucle rzeczy
kiem dobrą książką. Wiec nioptymistyczne - zostaje 7.astaby ta krytyka jest. Je<inak i - pione najpierw gestem kontrkulitnieie jako hobby i dla czyturowym czY kontestacY.lnym,
telników. i dla krytyków. któa teraz tz;w. nówą prywatnością
rzy „bawią" się - jak w książ
czy nawet htsterycZJnościa. Odce „W stronę wie-r~za" - w
no~i sie to także do prozy.
~oosób piękny i intelektualnie
K.J.S.: - I ja chci:iłbym ~ie
dookonały. Są to zireszta inter. odnieść do pytania o zmian~
pretacje kilku zaledwie ooetów
warty, Myśle. Żp bard7.!ei traf~pośród tych. o których warto
ne byroby tu okrPślenie ~tanu
' głośno mówi~. iak np„ zeby to
Y,•ivby
bo
przejściowego,
odnieść do 10,iz.kiego o"ldw6rlrn,
argumenty
wskazać
chcieć
o Jaskule. Strąku c:zy Wiśnie
cię
dokonuje
Iż
to.
na
wskim.
wartJ t.o
zmiana
właśni~
G.G.: - Jeśli już mów1mv o
maidzi,,.,
sio
ich
niewiele
krytyce: otóż jest to krytyka
zwłasz,cza w prozie. Sa<hę tak po.
- nazwijmy ją. - rejestrt1Jącorów:nujac to . ro s : ę d7i ~je z
jak
-interpretacyjna. Brak innym.i tego rodzaju nrzebmami
krytyki, która sh.wiamyśle we wcześniejszych okre~ach.
łaby sobiP zadania post'Jla.tYów c;tf'.n pn:ejśc'iowy tlum.ic·~,-łwne. Przeważnie wygląda to ta.1<, bYl!D tak: pokolenie nazywa,ne Ko-

zach okazały .$ie na tyle dot-

kliwe, że ,,starzy" mejuo na
koniec chdeliby je zlikwidoować,
wypeŁnić białe plamy, roz1iczyc
sie. spłacić długi ciążące na
nich samych. Natomiast ,młe
dz.i", poiwlenie wstę,pające (notabene .sa to najczęściej trzyd7.liesto- lub czterdz;iestoiatkowie), to ogromna różncrodność
poszukiwanie ptmktów wyjścia
własnyi)h genealogi.i, aby powiedzieć coś od siebie, własne
go i niezaletnego.
Jednak będzie to motliwe dopiero wtedy, kiedy w miare dobrze uda sie :i:apełnić te puste
miejsca w kratobra:i:lch całego
czterdziestolecia. Wówczas bę
dzie możliwa refleksja intelektualna i literacka ogarn,ająca
przełom lat siedemdziesiątych
i osiemdzie.siatych. Jeśli w poez:l,i zmiany nastepują sżybgeprozie
w
to
ciej,
długo.wi?Cllle.
są
neracje
i'?dnak
RQ.k 1980 pr,:yniesł
pewna zmianę - choćby ilościowa. Nie wiem, jak: ona zaowocuje w t>I'ZYszłości. ale taka
zmiana jest.
T.B.: - Zupełnie się z tym
zgadzam, że na owoce przyjd~ie poczekać, ponieważ tymć:i:asem ci .,młodzi" mitolo.gi:i:u-

można byłoby rozumieć?

H. P.: - Jest sPOro pisarzy
którzy deklarują swoją l!"wi<:obywa w tym
wo.ść i jak to
.sa to
środowisku nierzad.Ao
gesiy k<>niunkturalne. bo wcale 1ch twórc20ść o owej lewicowosci nie ś·wiadczy. Są i tasię
cy, którzy nie okreslając
wprost pisarzami lewioowymi,
lewieowość
te
poświadczają
Brak
całą swoją twórczością.
w ich utworach może deklaracji, ale nie w tym rzecz, a w
świata. w P•Jstakonstrukcji
wach bohaterów, w opcjach
na necz określoinych wartości.
Najwłaściwszym tu przykłade'n
Wacława
może być twórcoość
Bilińskiego. Oc:tywiście łatwiej

być pisarz.em ' iewicowym pro-

:r.aikowi, bo mechanizmy µ 1ezji
do
=ierzają
jakby zawsze
pewnego uniwersalizmu. Jeśli
nie ma to być znowu TJ()WI'Ót
do paezji retoTycz.no-agi•.acyjrzeczywi<;tośc.
najczęściej
ją
nej, c:i:ęsto przecież s:i:lac 1etnei
Nie chcę użyć słowa "fałs~ują".
i o wYsokich lotach arty~tycz
bo fałswwanie jest zabi.!giem
nych, to trudno powiedzieć. co
celowym, ale mówię o mitoloto .:imaczy poeta lewicowy.
gizacji, także deformacji. \Midać
K. J. S.: - Myślę, że ls:niej.e
poza tym duzą płaczliw~c w
pewien problem w niewłaści
tych książkach, która wvnik;;
wym :i:abiegu, tj. w staw aniu
chyba z niemocy I z be:i:ra;jnoś
omaków równości między
ci: oto weszliśmy w świat ll['zakreśleniem „lewicowy" i „pardzony nie przez nas, nie uot.ra- tyjny". Lewicowość
oznacza
fimy w nim się po.rusza~. zacoś wiecej niż tylko paa'1;yjność
tem spróbujmy go najDie. w oi równ(lcześnie ktoś moźe być
z naszego lewicowy, a nie musi być parpisać. opowiedz.leć
indywidu·alnego
prywatnego.
wszystkim w
tyjny. Przede
punktu widzenia;„
chod7.i o
lewicowy
pojęciu
G.G.: - Kiedy mówimy o paoewien moment niezgody. niesywach I aktywach ostatniegu
zgody krytycznej. Musi to być
~arto
Iż
myślę,
pięciolecia
pewna dojrzała wartość. OdfX'zwróeić uwage na Jeszez„ jewiedzialność, rzetelność reflekco np. sji intelektualnej,
dną sprawę, na to dojrzałość
w opiniach niechętnego nam
umiejętideowo-artystyczna.
n\ewy-~
Zachodu - Jest Jakim'
wyboru i prefer<Y.V:mia
ność
tlumaezalnym i;aradoksem. W oMogą one
pewnych wartości.
kresie, o którym mówimy uka- · być uniwersalne.
nie muszą
r.ało sie wiele ksilłżek, któ t 11le
być nawet marksistowskie. Bomogły się ukazać przez lata cawiem istniela wartośei · uniwerłe z „Miazgą" n.a czele. Co zna.
salne. co do których mark~i~m
czy, lź w tym ostatnim plę
nie jest źa<lną oPQ'Z.Ycją i odciioleciu wypełniono wiele dziur,
wrotnie. Lewicowość to takie
które w naszej literaturze łniekoniunkturalność. Wią~a się
11tniały. Poza tym także, wcale , z tym niejakie niedogodności,
:i:naczą,cym strumieniem. weszła
bo 1eśli ktoś jest i rzetelny,
do społeczneiro obiegu ut~ratu
odpowiedzialny i niekoniunktuo. emigracyjna Myśle tu o ralny, krytyczny - no to m'l<~e
undręeznikach literatury, o dybyć nie tylko nie hołubiony, ale
skusjach, o książkach nt. liteDh wynawet niewygodny.
ratury emlgrac:vJnej czy wr~
dawcy niebezpieczmy, a d'la me!l?.Cie toma.eh poez.il I prozv To
cenasa kłopotliwY. Byłoby bart„:i motemy za.pisać po s'.ronie
dzo źle. gdyhy Po naradz;:e oi,.ma".
'7 arzy partyjny,,h, kiedy '.I) pojecie „pisarz lewico'\vy" p0iaTak. Ale jeśli
K.J.S.:
oka1.ało
wiło sie w nasileniu,
W'llno chciałbym WTócić ri<• teslę tylko in~tirumentem takty.
wcześnieJ
l"<>, co mówiliśmy
ki.
My marksiści posiadamy prwniecien>liwości. c·1c'.Pli·
warę
G. G.: - Trudno pro!l'tlozobyśmy, aby Jiteratur3 iuż. tewać w sztuce, niełatwo Przeraz. dzisiaj, o<loowiedziafa n&
jej przy~:r.łość,
widywać Jest
wszystkie pytania. A '0!'7.r.>Ciet ale od krytyka można chyba
literatur·a nie mo'Le z.astą,.,ić w ezas
wymaga6 sooJrzenła
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często
T. B.: - Wpt'awdzie
dla literatury
sie mawia, że
im gorze; w ogóle - to t~·m
lepiej, co ma znaczyć, że litesię niestabilnoś
ratura żywi
it<i„ iednak
cia. konfliktami
sie z tym co n'ów'ł
zga<l7.am
Karo1. A wśród młodych widzę kilka nazwi~k. po którvch
w 11ajbliż.szym czasie spod~'.e
wam sle ciekawych k<:iążt>k
H. P.: - Niewątpllwie musimy pogodzić się z tym, ż~ jeś
li czyta teraz 1O t>rocent Polaków, a gdybyśmy osiągnęH 13
procent czytających to nyłoby
bardzo. bardzo dobrze. 'N'awet
poprzez różne zabiegi. "7.:1~em
idealis~yczne
jako
oceniane
czy utopijne, w środ'>Wi~ka·::h
robotniczych, poprzez roh··tniku•tun·„.
rze stowarzyszenia
be-dz.ie ta ~arHka
Zawsze to
i
czytających więcej, bo jesli
stracimy, to już
tę ga["stke
nikiogo nie bedz:e.
przypomnienia
G. G.: - Od
Zjazdu ZLP nasza rozmowę :raMnie wiec .tuz na
ezęłiśmy.
panów .tako
koniec zavvhm
"'zego oczeczłonków ZLP kujecie od 'Ljazdn? f:zy moi.e
nu:
on przynieść także inni'
ot'ganbacyjne roz<1trz~·~·11i~ri??
Czy b~dzle tylko takim :u:łml
nistracy.tno-organi7:i.c:vjnym 1•0·
rzadkow:miem gosuodarstv•a literatów?
iż !prawy
H. P.: - My.ile.
organizacy.fne. czy jak o'>wie-gl)~J>O
działeś oorzadl{()wanie
będzie na ty:n Z:ież.
darstwa
dz:ie przeważar Co zreszta zrom.vage
pod
zumiałe . biorac
dzieje ZLP w ciągu ostatnich
•paru lat.
T. B.: - Mamy też nadzieje
na istotniejsze dyskusje n•erytorycz;ne, ale są to nachiei.~ upramziwe
bo
miarkowane.
sprawv literatury na Zjazdach
się nie ro:i:strzygafa.
K. J. S.: - · Owszem ~l,.,dze
się z tym, że spraw o ktory.ch
mówiliśmy choćby d:i:isiaj Zjazd
nie .. załatwi" że beda sie decydować na nim sprawy orgatraktuję
nizacyjne. Ja Zjaz.d
tak: otóż jest to warny, oi'icjalny kontakt środowiska pi :arzy
z władzami. Po·nieważ wladza
i na oo dzień nie ma zbytnio
cza~u dla literatury, Wie'! ten
należałoby
Zjazdu
moment
wykot"zYstać w sposób d'°•jrzawładzom peły. Przedstawić
wien program działań na rzecz.
literatury, do któreg.o cne zechPoterp
cą się ustosunkować.
trzeba będ:i:ie do te~o pr·•~ra
mu wracać i z uporem go egzekwować. Czy to się uda, trud·
no powied:i:ieć.
ł.rodo·
G. G. - Obserwując
wlska pisarzy można rzec. ii
zbliżający się Z,iazd zu• ,jakoś Je uaktywnił, mówię tt.a.wet o tych, któNY dot:id J'ikby
boczyli sie na Zwii-zek z róż
r.'ly
Zatem
nych 'P'lWodów.
można mieć nadzieję, iż Zjazd
momenten bedzie ważnym
tych,
dla
tem integru.facYm
którzy do ZLP należą I dla
tych. których to ogólnop1lsłr!G
forum pisarzY skłoni do pow·
rotu?
K. J. S.: - Zjazd będzie okazją, aby wreszcie zamknać okres tymczasowości i ro7.;•>rzać
łat
normalny, co nie znaczy
wieiszY. rod ział Związku Li teratów Polskich.
G. G.: - Dziękuję panom za
udział w dyskusji.
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POGLĄDY I OPtNIE NAUCZYCIELI
Z badań 1ocjologicznyeh przedstawionych przez Zdz.i!ławfl Ka'1'.'kę w. szóstym numer.ze „Odgłosów" wynika, że nauczyciele, jako
kategoria zawodowa mają \vyraźne poczucie odrębr1ośc! i jednocześnie upośledzenia materialnego i społecznego. Nie mo:i:na tych
danych lekceważyć, poniewaź są reprezenta,tywne dla frodowiska
łódi:kiego, a poz.a tym znalazły potwierdzenie również w sondażu

prac.
nuwiskiem oraz dokładnym adresem autora nadesłan~·ch
BĘDĄ
WIERSZE PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM
WYKLUCZONE Z KONKURSU.
Organiut-ony przo:idują na~tępując\ '1:ysok~ć nagród.
I nagroda - 12.000 71
II .na~roda - 10.000 u
I.II nilgroda - 8.000 zł
orn ~ wryróżnień równorzednveh po 5.000 zł. O:rganiz:itorr.y zastrzegają sobie moi.J.iwość innego podziału nagród przy nie ztnienione.i ogólnej .i;umie.
konkurs w
Jury pow<iłane prz•z organiz.a't or6w rozst.rz.ygnie
marni 19ll6 roku. Oglo•7.P...nie wyników nastapi na jm):'"''zie „Noc
Jedne~o Wiersza" ..,. dniu 10 k\vietl1i;:i 1986 roku. p0dc.zas któ~ej
z:osianą zaprez!'nt<'l ~·ane najlepsze utworv.

ogólnopolskim..
Niedawno interesujące reiultaty uzysl{ało Centrum Badania
Opinii Społecznej. Okazało się, że w porównaniu z: w:nagrodzeniem przedstawicieli innych zawodów inteliJ?enckich 82 proc.
nauczycieli ocenia sytuację własnej grupy jako gon:i:;i. tylko 18
procent uznaje j11 za taką samą, oraz. uledwie 2 proc. za lepszą.
Nawet pod względem poważania społecznego aż poło\\'a badaBEZ PRZE.SADY!
n~·ch po~trz.egal w gorszej sytuacji swoją kategorię zawodową,
w
iaś w lepszej tylko jedna dziesiąta.
Choć nauczyciele są generalnie niezadowoleni x wtasn!"j poroz:maltych
o~tatnio coraz cz.ęściE'j koledi:y i prasy i T ' p!':i;:·
zycji spoleczno-zawodowej, to jednak z:decydowana ich w!ęksi.ośt
okaY.jach dora:tn:e Rwan.sują imniorów na n~torów. Jest t„ najnie rozważa kwestii odejścia z oświaty. Na pytanie - Cz~· myśli
- to naJ.•tar:n:v z grona,
zw:rklej~t.e pomylenie poję<'. Nes+or
odpo'l'.•iedzialo twierdząco 11 proc. inP. o :i:miańie zawodu? zrz:N1zenia, a ivięc może hyc! t:vlko je de n, a ~e-nior - to tylko
dagowanych, a przecząco a.t tr:r:y ctwarte. PQzostalym (13 proc.)
sfa r.,z:v. więc może być ich wiel11.
trudno było powiedzieć.
Na przykład w na$i:~·m środow·i~ku dr.lennikritskim nes+orpm
Sporo respondentów (64 pr~.) uważa za uza;adnione opinie
skończył
je~t r('d. Mieczysław .Tae:osze\\·ski. któr~· w .~tyruiiu br
obnrrzeczy
stan
ten
z:a
Winą
młodi:ieiy.
a kryzysie wychowania
89 lat (do 11tu dwudr.i~tu. kochan Mier:iu!) I nie ma po•vodu
czaj" w dużym stopniu m. in. rodzinę (60 prod i władzę poli.;mi sen~u pozh<lwiat ~o tf';rn t.dulu.
tycinĄ (65 proc.). Natomiast osobiście poczuwa !lę do odpov>ieA zritern, drorh.y koledzy, nie prze.sadzajci-\'.!, oo:
dzlalności tylko 22 proc.: l'łŚ winę szkoły dostrze~i;, jako b~rdzo
Ka to ncr~·tn„ '"·;·rói.nieniP,
dużą 7 proc. i dut~ 34 proc. nauczycieli. Ponad dwie tr:i:ecie
,r;:;k na inne. tn::b'ł ei!'kac!,
badanych osób upatruje przyci:yn kryzy~u wychowawcrJ>g~ w bOd senio'"ri do n'!'stnra
niżeniu rangi zawodu nauczyciel~ki"J!'O, i pawie t:<:Je samo D oga j€sici:e do~r cfol 0 k1!
w braku wpły;\--u nauczycieli na decyzje dotycząre progra...'n'J
Senior (jeden i l·i~lu) A1'A:'! OCHOCKI, lat 13
i metod nauczania.
Przeszło połowa 'badanych uważa, u tacy ludzi~ ja-k oni nie
mają żadnego v..-plywu na iytuację polityczną. Tylko co czwarty
DEMENTI
1ądz.i., ie ma bardz.o mały wpływ ora:z co piąty, ie mały. Prz.y
llRI
ZZ&MUUC
przewatmrnczyciele
ź.e
czym z.a.niepokojenie może budz:ić fakt,
n!e nie odczuwają więks:iego wpływu M działalno~ć z·,'l.·iąr.ku
Andrzej Kar.,1 osob1~de I aut.orytatywnie v.-yjaśnił. iż roz~ie
Nam:zycielstwa Polskiego. Niespełna 2 proc. oceni:i, te taC'y jak
"·ane przez RP-i:erwowa II <czyżby r.zyhała na \,·olne 8 .palh·?)
oni mają bardzo duży. wpływ, 16 proc. dekluuje, że duży.
poe:locki. jakoby miał On zaprzestać wsz:elkiej dzi::tlalno~ri kry37 proc. mały i 22 proc. bardzo mały; zaś 23 proc". twi rdzi, że
. t:T.mej - są wy~sane i nalca! C:Psze .:d~. gdyi 1rn.fnośr JP.go
lud.zie im podobni nie mają tadnego wpływu na ZNP.
u"·ae: i kome•1tar~y
{nieki1;1d~· b~rdzo zt;rvźl';•7C'h) spo<tneże1't.
Socjologowie sygnalizują z.iawisko profesj(')milizacji roli na11nie podlega dysku;ji. a ci -t;uiie kolejnego numPru „Odgłosów"
ct.~ ciela. To znaczy, :ie c:lzi~iejsi nauczyciele traktują w zasadi:ie
acz.ynam„. no wł<1$ni". od r;.ei;:o?
swój zawód, jak każdy inny. 1'ie w~·kazują natomiast po•t'!lw
Choć tn może n'e~kromne, lecz prnwdi:i-,·e, więc pn:„rnam si~.
społecznikowskich i nie mają ochoty do nadzwyci.ajnych p ś •.i.~
ie or.I kol11 Jny ,Poll"m'ld- list~· - opinie". Chyba j„c1m1k zrnuczy z.~adzają sii: z poghd~r.n.
ceń. Zapytani jednak wpro$+ odże w •konujĄ zawód !zczególny, wymagający pownlania; m·a10. e:clyż n:ijpierw chrę s;:lf!l\vdzić. co też 1 i Pan Ri?d'l.ktor
55 proc.. ra zej
powiadali następująco: zdecydowanie tak 11:e po;~·jął r.l.o druku. Ale z:>raz po!em - strona 15, ~trona dr11tak - 34 proc., raczej nie - 7 proc„ zdecydowanie nie
1;r;:1. co.~ Z. ,T. Mirhal~k!ee:o czy E. Lewando"'·~kiego i na· ko 11iec
0,5 proc. Wynikaloby z tego, :te maja świadomo"ć sz:czegolnego
16 nie cz~·tam.
drPnczowce. Stron~·
1
charakteru zawodu nauci:ycielskiego, lecz w życiu rzadko postę
okre~lil
Wróćmy je dnak do A. Karola. Mimo, te wrratnie
z;godnie z tą świadomością.
pują
On swoje stanowisko \l.'obec Rei:erwowe-j II. nieµrz.~-rhylnej Mu
Ciekawe są dane obrazujące stosun~k r~spondentów do wierzeń
koleżanki redakcYjn!"j, zawistnej i obdarzon"'i niez.w1-kle miPri praktyk religijnych. Otóż co druga o!oba wierzy i praktykuje
tlYmi talentami paniusi (Jak sam pisr.e) - nie z;iprz"C!;lł war~
orai prawie co trzecia wierzy, ale nie praktykuje. Łącznie \' baktóc.-mś z
stwie informacyjnej wypowiedzi Rezerw~:nvej II w
danej populacji stwierdzono 81 proc. wierzacych oraz 18 proc.
poprzednich numerów „Odl!ło•ów": a więc pra ~·dą je<t. i.ż otrzyZl'lliCZl'l·
niewi.erz.ących. Ni.ewie1ka część nauciycieli (2A proc.) rnał n a res z ci e m;eszkanie!
n:e '·ierz.y, al1>
na do drugiej kategorii ~wiatopogląciowej zda 11Zają
Ląc?.ę się z A. Karolem radością i te,l!o niecze•to
chodzi do kościoła.
może n,\' ~lę
r.e~o s:ę w życiu człowieka" tak!11. Aliści obecnie
Ponad 80 proc. respondentów uważa. Ż" obowiązkiem n;iuczvspojrze•i. do czarn. gdy
~podziew:ić bardziej opt~·m1sf~·czn:•ch
ciela, niezależnie od jego \\'larnych poglądów, je~t wpajanie
n;e ziłczną się odk.lf'jać płytki, strzelać marg:eJ i... niilcz! • Tie
ucmlom lojalności wobec państwa. Odmiennego wania jP.st tylko
za pe ·zaj !
11 proc„ a reszta nie ma wyraźnego stanowiska.
.A. Karol nie oe:raniczvł ·i~ jednak tylko do z.dPmenlO\,·ania
Czy nauczycielom zdarzało się w dyskusjach z młodzieżą zaII. ale
tych niecnych ulotek, roz:::!e\vanych przez Rezerwową
chowywać niezgodnie z własnym! przekonaniami? W sondażu
żądająrozmowy z obyw«telem,
podzielił si~ wra;:„niami z.
CBOS 11 proc. badanych podało, że ~zi:·to bywały takie syt11acjc
cym od N:e~o (A. KarolaJ po:·uszenia 38 tematów, bardr.o ,,·aii dals1.e 42 proc„ ie tak, ale rzadko. Nigdy się to nie zdarzyło
n:;ch. W tym - sprawy kar -za przestęp;;twa. A. Karol occzul
30 proc. respondentów. A pozostali nie pamiętali lub trudno im
potrz.ebę oparcia. się o wiedzę, czystą nauki: i poror.umiał się !
powiedzieć.
było
przyjacielt>m. ekonnmi.-tą i cybernctyk'.em .Tackiem A„ który wyZ danych metryc.~kowych dowiadujemy się, ie w badanej potłl1maczvł Mu. iż stosowanie r.asad Z" starego kodekrn Hammupulacji było 31 proc. członków PZPR, po 2 proc. cl.łonkó'I~ SD
rabiPgo · wywolalt,by kala~tro!alne skutki w diied;r.inie ekonni ZSL, oraz 50 proc. czlonków i:wiązkow za\rndowych. Do tad.nej
Jak
Wierzę.
m:ki i zabezpiec::zenia socjalne!(o ~pfllecze!lstwa.
ore:anizacji nie naleźało 32 proc. odpo\'\iadają<' eh. , ratom1P;t
7.8\ ·n„ 1derzyłem naukowcmn z dziediiny Pkonomii, cho<': nie
prz.ed wprowadzeniem stanu wojennego co druga osoba na Jf'żała
dA się ukr,vć, że swoje stndh po:;lębiałem rok dłuirj i tej blaNSZZ
do Zwią7.ku Nauczycielshva Polskiego, co czwarta do
h"i p:-z1·czyny. it pi"rw•zy rn na etzamiaie o.~w:;:idC'T.:dl"'11, te
„Solidarność", a co piąta nie była w żadnym związku.
prawo wartości u nas dr.ii>ła - i dostałem „.e:ola", a dru,1ti rfiz
zróżnicowani pod
Można przypuszczać, że nauczyciele są
- że nie działa, i też dostałem „.e:rila". I choć problem „Obc::iwzględem poglądów politycz.nych. Jednakże tylko jedna pi:ita
n:>.ć czy nie o'bcinae" nadal jest otwarty - nie mam te!(o za złe
twierdzi, źe tego rodzaju różnice są przyczyną podziałów śro
A. Karolowi.
dowiska nauczycielSkiego. Prr.ecząco odpowiedziało 58 proc. barozmowy Ił
1
„ 1 iepokoi mnie tylko j"ldno: cytat A. Karola
danych, zaś reszta nie potrafiła powiedzieć, jak naprawdę je~t.
ow~·m Jackiem A.: ,„„czy Tv.·6i kand,·d;it na Hammurnbie;:o jest
Większość osób objętych sondażem (57 proc.) jest zdania. ż~
absplutnie pewien, te jego nader liczna rodzina miałaby komnaucz.vciel koniecznie powinien być lojalny wobec wła<lz. Niemaplet rąk?"
ło Jednak respondentów (29 proc.) sądzi, i:e mote być lojal11y, 11.le
No właśnie. Mote i nawet nie miałaby. Ale czy prz ypadkiem
nie musi, a dalsze 7 proc. U\niia iego typu postaw, i:a zbędi:ią.
ilie w tym zagadnieniu tkwi tr6dło n e g a ty v.· 11 y c h $\anoJak nauczyciele oceniają ostatni!! rzterdx.ie~ci lat nasr.ych dzieielu zacnych zresztą obywateli, dyskutująClych
wi.Ek \"': sprawie
jów? Najwięc~j osób (59 proc.) uważa, ii: okres t"n przyniósł
o problemat;·ce winy i kary?
lud..:iom w Pols'ce korzyści i straty. Z kolei 27 proc. r.lostrzee;a
W.A.
więcej konyści niż strat, natomiast P proc. „:ddzi v:ięcej strat'
a 5 proc. ilie ma zdania.
korzyści,
niż
Na pytanie, czy działalność PZPR dobrz~ duży ~połecMńst~ru
HURA-ZNOW ODKRYWAMY AMERYKĘI
i je.st zgodna z jego interesami, odpowiedi:iało h•nerdząco 63 proc.
~.- ~~--·•• -~
'..,. ·~ ._
- - >:!.
•
•
•
~-- - .~~.
'
respondentów. Przeciwnego zdanfa b yło 21 proc„ a reszta indagowanych nie potrafiła się i:decydować. Znacznie ~ri~cej odpoI. Zacz~ły si~ ferie zimowe w szkołach. Lecz tylko znikoma
wiedzi pozytywnych (73 prpc.) i mniej negatywnych (16 proc.)
część naszych milusińskich może wyje~hać poza swoje miejsce
odnotowano w odniesieniu do działalności Rady Ministrów.
zamieszkania. Reszta jest zmusi:ona odpoczywać w domowych
Studiując rozkłady odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety
pieleszitch, choć hasło „ferie w mieście" jest bardzo popularyzoCBOS. można odnieść wrażenie, ż~ kryzys ideowo-polityczny w
1nne. Prasa, radio, telewizja„. Jeśli dobrze pamiętam - w naŚ'"odow!sku nauczycielskim w zasadzie został prz!"zwyriężony. W
~2e.i aglomen:icji wyjechało tylko około 10 pror. uczniów. Przyreterac!e Biura Polityczner.io KC PZPR wygłoszonym na XXI\7
czyny? Bard1.o różne, w tym - że zimowiska nie m~ą przyjąć
Plenum przez Tadeusza Porębskiel!o czytamy:
nara:z tylu chętnych, ilu ~i!I zgłasz:a, bo ferie dla wsz.ystkich
„Polskie szkolnictwo w latach 1980 !!1 stało się terenem oS"trej
s7.kół znów w tym 'amym terminie. No i transport nie wytrzywalki politycznej. Jednak mimo ae;resywnych działań prz"<:h\·mmuje„. („Dziennik Lódzki" 1 3.02.: „„.po 10 dzieci w jednym
ka, programowe podstawy i charakter soc~alistycrnej ~i:kol~·, c-hoprzedziale„."). ·
Pod koniec referatu ekrec1aż osłabion•" wstały obro11ione"
Ze u:lmnieniem wysłuchałem w gl6\,rnym wydaniu dz:iennika
t;::rz KC ·podał, że ok. ~o proc. naurzycieli ~- ośTiacie or~z
TV w niedzielę 2 lutego, jakie to 0·1iąg11ięcia w tym zakresie
26 ~roc. nauczycieli akademickich stanowią n.Jonkowie p3rt\i.
mai'\ niektóre kuje iachodnie. Korespondei:ici zagraniczni . TV
Ilościowo rzecz: biorąc nie je·t \\ ·~c tle.
z Belgradu I Bonn donoszą, ii np. w Jugosławii dzięki rozłoże
E.L.
niu ferii w czasie, z wyjazdów może korzystać o 25 proc. dzieci
system rotacji terminów w różnych
,,·ięcej, w RFN za§ istnieje
„krajach" tego państwa, c.o skutecznie rozładowuje „korki" i ma
KONKURS POETYCKI
być prz.:rięte d-0 sto~owania u ihnych sojus1.ników w tym bloku.„
A mnie się wydaje, ż,e azkoda było twardej waluty nawet na
0p!acenie kosztów tych korespondencji, bo takie praktyki b."1"
"·oiewódika Biblioteka Publiczna - Wyd.ział Kultury i sztujuż u nas stosowane i dopiero w ostatnich lat eh, cichcf'm, jak
ki Urzędu Miej:;;kie~o - Zarząd Wojewódzki Związku Socjahgdyhy kuchennymi ~chodami, nie wiadon10 po co i.likv.:idowane.
styc~eJ Mlodzie~y Polskiej w Radomiu oglasia.ią w ramach XIII
Moie dla wygody, lPcz. czyjej? Bo. że najmniej przy tym myśla
poetycki
R.:!domśk:eJ Wiosny Literackiej TI1 ot.warty konkurs
no o dobru ucz.niów - to pewne jak dwa razy dwa.
„o DZBAN CZARN0LBSKIEGO MrODU".
I już widzę, jak to od nowa będziemy wypowiadali rewelaW konkursie mogą wziąć udział członkowie Korespondencyjc:jne pomysły, dzięki którym nasze dzieci będą mogły korzystać
n ·eh Klubów i\1łodych Pisarzy, członkowie Kół :\Uodych przy
z. zimowisk w więksr.ym zakresie, a i dojechać wy~odnie, nie
w th1ku. Zeby jednak sprawie nadać odpowiednią rangę i zosorldzia\ach ZLP oraz twórcy nie zrzeszeni w ZLP. Organizatotała ona załatwiona w majestacie urzędowania, proponuję wpierw
ri:.v nie ograniczają tematyki utworów.
powołać przy resorcie odpowiedni instytut naukowy, dokonać
Biorący udział w konkursie proszeni są o nadesłanie zestawu
badań historycznych, statystycznych, socjologicznych, złożyć rakonkursie
(w
tnech wierszy dotvrhczas nie publikowanych
port (przy okazji nadać kilka tytułów naukowych) i podją.ć do 15
weźmie u<'lział tylko jeden wiersz) opatrzonych godlem najlepiej kolekty\\'nie - decyzję. I jut za kilk11 lat będziemy
marca 1986 rokn poll adresem: Wo.iewód:i:ka Bibllotekii. Publiczną.,
miPli w ·niki! A do tej pory będzie okaz:ja do ulewania
i•!. Kon~t~ tur.ii 3 ~fają. 8, 26-600 Radom, z dopiskiem na koper'1":<: d7..i"'ci.
żóki i narzekania. Kto za to 1.;ipłari (i iui pl:.~i)?
cie „KONKURS .JEDNEGO Wf'ERSZA". Do utworów n;ipisanyl'h
II. ijak nie rnog~ i~ iorientO\"aĆ, jak to ~~t z tą 11!1.ną bazą
w trzeC'·h egzempl;:irzach winna być dołączona z:i.fakowana ko"erturystyczną i wczasową. Starcza, czy me starcia, wykorzystywata opatrzona godłem, zawierająca wewnątrz kartk~ J iraieniero.,

...

,
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na, cz.y nie? Raz dowiaduję s ię, ie ilość „pustostanów". jest
skandaliczna, bo odstraszają CE'ny. Kiedy indziej - że juz wszystko rozdysponowane na długi czas naprzód. Na przykład, gdy
o<+atnio doniesiono o obrotnym przed~tawid lu prz.edsiębiorstw
tnryi:tycznych, który naciął pn.ys;r.łych ·klientów swoirh firm. na
natychmiast
ca 2 mln zł - inni przedstawiciele t:chże !1rm
stwierdzili, aby nikt nie prz.yjetdżał, bo miejsca te są już „obło.
legalną.
drogą
żone ''
Na marginesie tej sprawy: nie wyjaśniono. czy ,Je,, e" skierowania były sfałszowane. czy pra\vd;r,iwe, a obrotny działacz: je•
dynie nie odprowadził pienięd7.y do ka~.v I z tej też pr:r.yczyny
zostawić
miałbym wątpliwo~ci, czy moi.na nabn111ych klientów
p r a ro w n i kie~
7. rliewypłacaln~·m prr.eci"Ż
s;:im na ~;im
ftrm. skoro je<t niewąt.pliwe. że rniał on 11107.ność dokonywania
ja k 1 ~j
•-antćiw przede v;•,zystkim z. uwa~i na !'wid<"ntą,· brak
kontroli? Niech ~ii: jedn::ik o to martv-i w •murr
k o 1 wiek
~pra wiedli wości.
A wracając do „obloźenia" ohiek\ńw i cen F111ie11'.l twierdzić,
ie tak w wypoczynku, j::ik i tur?sh·c" nad::il preferujf'my model „małn i drogo", (bo po co s i ę przemęcza(~ !). „\Vięcej i tani"!j" (r1.rli większy obrót) w.vmag;i \\'1ęk:;z.ei;:o wn:iłku.
Tak to, <'O :iaki~ rz.:;$, ocllu~·\\·a.m~ Amer: • kę. A możP - ki~d •
napn'lrdę przekrarn1. to nasze moiJ1wośri -- po~IP.pO""lĆ w m:nn
prir7.ekadla: „kto me nv>że dopiąć celu - nięrh chodzi z. odpię
tym!''?

W. AFELT

GDY HARCERKI

SZŁY

NA WOJNĘ

Malo jest mana historia jednej z piern·szych orgamzacji konspidzialającej pod naLwą „Legion Wyz,•·olema''. Została
ona utworzona w Lodzi jui. pod koniec 193f! roku. Napływała
do niej patriotycma mlodzież oraz harcerze, wśród nich duża
grupa czkmków 16 LDH im. gen. Kazimierza Pułaskiego. Niezbyt
kcmspirncji, popełniali błędy,
przyw~·kli do sto·owania ścisłej
ktore ~ię •pótniej zemścily na nich \ -szysikirh. Do orga11izacj1
wiuadl się konfident niemiecki, który wydał większ;ość jeJ cz.lonków w ręce g-estapo. W lesie Okręglik i pod Lućmienem zostały
rozstrzelane harcerki z 17 LDH Wlesla\va 'l'rębaci: i Alina Trze·
ciak oraz harcen:e z: 16 ŁDH Stefan Agacki, Czesław Kląbka,
Zdzisław · Popławski
Zenon Lewandowski, Edward Michalski,
i Zygmunt Trzaskalski. Tam też rozs.trzelano Alicję Frey wychowankę 15 ŁDH, i Jerzego Lawa cz.a z 9 LDH.
· PodC':z;as krótkiej stosunkowo dzial«lności „Leg;cnu Wyz;\·olenia" od jego założenia aż do roibicia organizacja wrdala kilka
numPróv1 tajnego pisemka „ Wyzwoleniec".
WoJnę przetrv.alo niewielu m. in. Ryszard Szczęsny, późniejszy
wię:ie11. hitlerowskiego obozu koncentrac;•jnego w Dachau, a także Bolesław Zajączko'lvs ·i w1t1\-ieziony do obozu pra y przymusowej dla młoclodanych w Gelsenkirchen-Bothausen, gdzie pr.zeby\\·al do ko1'Jca wojny, jako iwmer 2343.
Obecnie niektóre środo\\.iska kombatanckie kwe·t10nują istnienie „Legionu Wyzwolenia",_ choć niezaprzeczalnym tego dowodem
w
są akta łudz.kiego gestapo z lat 1039-19·!0 przejęte i będące
Pt'Siadanlu władz polsl<ich. ·
Powszechnie :mana jest historla harcerek ze Spały, cz.terech
siostr ciotecznych Bronisławy i Jan:ny Caban oraz Haliny i Ireny Poborcówny, które celowo podjęły pracę w niemieckim OKW
tOberkomando der Wehrmacht). lrena Poborcówna będąc absolwentką liceum ogólnoksitałcącego została zatrndniona w biurze,
jako tłumacz, zaś Halina Poborcówna, a także Janina i Bronisła
wa Caban pracowały w kasynie oficerskim. W;zystkie_ siostry
ciotecz.ne zostały aresztowane 13 października 19-!l roku za wykradzenie planów bunkrów amunicyjnych, Bite i maltretowane
były więzione w Radomiu, Piotrkowie TrybuJ1alskim i Lodzi,
skąd zostały wywiezi.one do kobierego ob;ozu ko.ncentracyjnigo w
Ravensbruck, gdzle Je rozstrzelano J pazdz1ernika 1942 roKu.
W latach powojennych m. in. dzięki inicjatywie harcerzy obok
pommka poległych i zamordowanych le'ników w Spale, posadzono cztery brzozy i dwa dęby. Brzozy stały się symbolem zan1ordowanych czterech sióstr ciótecznych, ui.ś dęby poświęcone są ich
dwom ojcom pole~lym za kraj.
Poruszając sprawi: czterech si'óstr ciotecznych ze Spały, nie
należy zapominać o historii kompiracyjnej 11arcerskiej drużyny
„l\Iury" załoźonej w niemieckim żei'1skim obozie koncentracyjnym
Ra'l'ensbriick prze:z ,Józefę Kantor wspólnie z harcerkami sląski
m\ i łódzkimi. Drużyna ta w ci<1gu kilku lat swojego istnienia
rozrosła się do po~ad 100 czlonkil1 działając)•ch„ w 7 .zas~ęp~c~
„Kamie111e ,
„Fundamenty ,
o nazwach: „Cegły ', „Cementy",
„Kielnie", „Wody" i „Żwiry". Harcerki mialy swój własny si:tandar znaleziony w magazynie pomiędz~· gromadzonymi tam rzeczami. (13 Warszawskiej Drużyny Harcerek).
Szwedzkiego Czerwonego
Pod koniec wojny pn:ewodnic:r.ący
Krzyża hr. Folke Bernadotte „wytargował" -0d Niemców za samochody ciężarowe kilka tysięcy Polek z obozu koncentracyjnego w Ra1·ensbruck, które przewieziono do Szwecji. Polki zabrały ze sobą
sztandar zaszyty w jasiek, a po w~·lądowaniu na neutralnej ziemi szwedzkiej założyły drużynę harcerek „Wędrowne Ptaki", która
po . pół roku pobytu w tym kraju powróciła do Polski.
Dużym wkladem harceri!k i harcerzy łódzkich bvł ich udział
w wydawaniu i kolportowaniu pisemek konspiracyjnych. Z Warszawy docierały pisemka wydawane przez „Pasiekę" (Głó'\llllą
Kwaterę „Szarych Szeregów"). Były to „Bądź Gotów" i ,,Pasieka". 'Ią drugie pisemko przeinaczone było dla harcerzy starszych. Do Lodzi dochodziły także „Biuletyn Informacyjny" i „Biukolportowane i rozprowadzane
były
letyn Kujawski", które
m. in. także przez harcerzy. Kolportażem tych pism i:ajmowała
się również Janina Leśniewska ps. „Nina" wychowanka 15 ·Łódz
kiej Drużyny Harcerek.
W Łodzi istniały tajne drukarnie, w których drukowano regiotaką
nalne pi3emka. Władysław Zimniak z 9 ŁDH ·prowadził
drukarnię w domu przy ul. Zamenhofa 18, W marcu 1940 roku
Niemcy wysiedlają go z całą rodziną do „Generalnej Gubernii"
Osiedla się w Piotrkowie Trybunalskim. Tam di:ierżawi drukarnię
na Starym :Rynku, gdzie drulfoje m. in. materi;iły konspirac~·jne. Je:;t j~~dnocześnie komentatorem Roju „Sosnowka" (Hufiec
„Sr.arych SzerE>gów" Piotrków Tr~·bunalski). Ares1.towa11y na skutek donosu niemiP.ckiego konfidenta wsb=1je wysłany do Oświę
cimia, gdzie ginie rozstrzelany pod ścianą śmierci 23 kwietnia
•
·
1942 roku.
Jan Znnowski HO (Harcerz Orli) pełnił słtiżbę łącznikową pomiędzy grupą „Szaro-Szeregową" a dhem Zygmuntem Grzelakiem
ps. „Bo~usz". Brał tet udział w wydawaniu konspiracyjnego pi~emka „Szaniec" (nie mylić z pisemkiem o tym ~amy111 tytule
późniejsze „Narodow~·d;iw;inym przn „Związek Jaszczurczy" we Siły .Zbrojne").
Po wpadce „Szańca" przewie1.io110 ma•~ynę drukarską do Pabianic i l<.1111 drukowano go_ nadal. Drukarnia „Szaóca" w Pabianicach zost<1la zainstalowana prz;,• ul. Bugaj. a pot.em. prz.e·riezion.o ją na ul. J"opernika, gdzie dh Jerzy Lewandowski samodzielnie wydrukował trzy 1rnmery lego pisma.
kolporto,Tan Biskupski ps. „Janos" z Pabianic brał udział
11.-aniu „Biuletynu Kujawskiego". Aresztowany, iostal i:amordowany w śledi:twie przei: gestapowców w roku l!H3.
B~'ła też komp1racyj11a drukarnia w domu parafialnym kościo
rzymskokatolickiego na Nowym Złotnie.
ła
rac~·jn;ych,
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molf l Ich poznac! krewni i 1ąsied:tł, miały to
uczę4cie, te wróciły w rodzinne strony i spoczęły w rodzinnej ziemi.
Chowa się młodych

„Strefy chronione„.',

5.

tołnlerzy,

Jełli

Polak Jedzie do Nikaragui. rodzina zaczyna go momentalnie opłakiwać,
że
to
zawiśnie zaraz na drzewie palmowym, albo do1tanie w łeb od kontrasa, który mając na ramieniu amerykański automat woli jednak uderzyć maczugą.

Można by sądzić. te na całym obszarze kraju
trwa nieustanna strzelanina; eksplodują bomby,
•wlszcz:ą ~ranaty t leje sle krew.
Nikaraguańczykom wcale na takiej opinii nie
J;ależy, a win~ za nią' ponoszą
korespondenci
zagraniczni, gotowi p:czydać każdemu incydentowi dodatkowych wymiarów i smaków.
Nie uiaczy to oczywiście. ż~ korespondenci
klamią. Eksplodują bomby, świszczą granaty. leje się krew; są gwałty, morderstwa, tortury I
porwania; ,płoną wioski, padają kobiety i dzieci.
Wszystko to jednak dzieje się z daleka od jei:ior i Pacyfiku, na Wybrzeżu Atlantyckim. w
dżungli, w bezdrożnym l nieprzestępnym ' buszu,
o którym pojęcie można sobie wyrobić ogląda
jąc drugą, amerykańską wersję „Ceny strachu".

2.
A jednak ł tu, w stolicy, w Masayl, w Granadzie I innych miastach rozciągniętych wzdłuż
Oceanu Spokojnego obowiązuje stan wojenny.
Joaquin Molina, trzydziestoparoletni działacz
FSLN, powiedział·

których przywieziono :r. buszu w prowizorycznych trumnach, żeby pogrzebać ich w
obecności prezydenta Ortegi, a prezydent podchodził do rozpaczających matek i brał · je "..'l
ramiona. Chowa się (12 listopada 198:5 roku\
trzydziestu milicjantów z Managui, któny polegll w zasadzce na szlaku pomiędzy Blue!ielcli:
a Juigalpą w czasie. kiedy transportowano bron
dla sanclinist6w.
Bote. k()li(o sie nie chowa?
Ktoś mądry pówiedział, ie jedno życie ludzkie jest \Viecei warte. niż wszystkie symfonie
patetyczne. Kt-0ś głupi z kolei oświadczył, że w
pewnych rejonach świata, takich na przyklad
jak Ameryka
f.,acińska, Indie i Chiny, życie
ludzkie nie ma ładnego znaczenia.
Do cięzkiej cholery! W konkretnym wypadku, kiedy chodzi o k~nkretnego cz.łowieka, nie
licz}· się, czy jest on milionerem, czy żebra-k!.em. słu1ta czy panem. gladiatorem czy kaleka._
każdemu. do nrzenajświetszej cholery. :żscie może być drogie, a więc dla ka?.dego ma jednakie
znaczenie. Zapytaj o t-0 najpodlejszego, stoczonego trądem Hindusa!
Nasłuchałem się i naczytałem wielu drama4·eznych opowieści a tragediach nikaraguańskich,
a · niektóre roz~rnvały się lub puentowały w
czasie moJei obecności w tym kraju. Dzienniki
donoszą. że zbiegła przed kilkoma cln!ami
z
obozu kontrasów w Hondurasie pewna młoda
dziewczyna. Oświadczyła d:z:ienniknrzom. it była przed ·rokiem jednym z członków Brygady
„Cincuenta Anlversairia'' (nazwa ki:>responduje t
plęćdzlesiątą rocznicą śmierci Augusfa Ces.ara
Sandino, r:aiwiększego nikarnguańskiego boba-

ANDRZEJ MAKOWIECKI
·.

.,
'

.

""

•

•

„

•

"'

~

"

'

'.

'

,

t

libragaa: stan .wojenny
,

(Od naszego specjalnego

Szukałem przykładów.

W 1983 roku nastąpił udaremniony zamach
na rafinerię l'Opy naftQWej w .stolicy; podobna
próba udała sie kontrrewolucjonistom w Corinto
porcie nad Oceanem Spokojnym.
W 1984 roku zorganizowano atak z powietrza
na
managuańskie
lotnisko.
Jedna :z: maszyn została
zestrzelona. otarła się wszakże o wieżę kontrolną i zniszczyła
istalacje portowe; druga zdołała w porę odlecieć.

W 1985 roku próbowano wysadzić w powietrze gmach Ministerstw' Spraw Wewnętrznych. ·
Ładunki umieszczono poa pokrywą wózka z lodami, który pchnięto pod główne wejście.
Wybuchy zdarzały sie również w kinach. hotelach, środkach komunikacji miejskiej i siedzibach linii lotniczych (Aerofłot). · Krążyły pogłoski, że Amerykanie zbombardują managuańi;kl
ośrodek wojskowy, w związku z czym
tolnierze opusem na kilka tygodni koszary i roz- ·
proszyli się po mieście. Wspomniano także o
możliwości nalotu na centrum polskich dromaderów - samolotów opylających plantacje kawy, bawełny i bananów (trzy podstawowe produkty eksportowe. dzięki
którym egzystujt>
kraj). Opylanie jest w ostatnich czasach szczególnie potrzebne, jako że walczy się z inwazją szkodników. W trakcie spotkania z pracownikami służby zdrowia 'prezydent Daniel Ortega oświadczył, że zarówno epidemia choroby
dengue (zwanej potocznie „guebradora": łamią
ca. rozbijającą). która pochłonęła wiele tysięcy
ofiar, jak i tajemnicza Plall:a de Xanthoncma
niszcząca ponad czterdzieści procent zasiewów
bawełny, są starannie zaplanowaną agresją chemiczną Stanów Zjednoczonych, które już
nieraz dopuściły się podobnych ataków
wobe~
Ameryki środkowej, a obecnie chcą :zrujnow&ć
Nikaraguę.

Wszystko to
ku 198~ roku
wojenny.

było

powodem. iż \"J październi
w całej republice sta11

ogłoszono

,

3.
I t:nowu

powtórzę z uporem, że rodziny opł-ą_
krewniaka, który udał się w .takiej czy
innej sprawie do Nikaragui. leją łzy przedwcześnie, bo stan wojenny w miastach po stronie
Pacyfiku nie jest specjalnie wyczuwalny. Nie
ma godziny policyjnej, nie słychać eksplozji i
strzałów, nie widać żandarmów ustawiających
ludzi pod ścianą i prze!izukujących im kiesze..:.
nie. Powszechna jest wprawdzie świadomość zagrożenia i przekonanie, że kolos z półno-cy zawsze może uderzyć, lecz społeczeństwo oswoiło
.się z tą myślą i żyje normalnie pracuje, bawi się, chodzi na plażę i do kina; młodzi tańczą
wieczorami w dyskotekach, kobiety plotkują ,na
werandach domów, zaś mężczyźni pociągają w
ubogich tawernach piwo i doskonały rum Flor
ce cana.
Ale grabarze mają robotę codziennie„Codzien·
nie. chowa się na cmentarzach z honorami kilkunastoletnich chłopców i kilkunastoletnie dziewczyny, które uczyły w odległych , przyfrontowych rejonach czytać i pis ać, a potem zg,vał
cooe. zamordowane i zmasakrowane tak. aby nie

kujące

1~ ODGŁOSY

tera), którzy, sami będąc
uczniami w wieku
cztemastu. piętnastu i szesnastu lat. zostali skierowani do szkół w Jinotega na połnocy kraju
i w Matagalpie, która leży w rejoaie centralnym, aby nauczać innych w ramach walki z
analfabetyzmem, .7.amordowano ich w !:ic!rpn!u
1984 roku, o czym dowiadujemy się dopiero teraz. Dziewczyna, która była wi~z~ona w obozie
kontrasów w Hondurasie (obóz nosi wdzięczną
nazwę Las Vegas) i udało się jej stamtąd uciec,
opowiedziała reporterom, jak ginęły jej koleżan
ki i koledzy - tym os~atnim otwierano nożem gardło, te pier ;vsze gwałcono przed śmier
cia. Jedna z dziewcząt• b:vła w ciąży,
We wrześniu 1985 rukµ dziesięć matek wybrało się s11mocho<lem cio wojskowego obozu
szkoleniowego w Mulucucu (busz na północnym
W'Schodz.ie), bo jetit taki :z;wyczaj, że o.d cza~u
do czasu rodziny mają prawo odwiedzać ioł
nierzy w jednostkach. Kontra~i urządzili :?asadzkę pod pozorem,
że atakują
samochód
wojskowy. Wezystkie koblety zostały zamordowane.
W San Juan de Nale :masakrowano niedawno kilkanaściqro cztero- i pięcioletnich dzieci. Niektóre wydawnictwa nikaraguańskie publikują zdjęcia ofiar. Wydazi.a w języku angielskim broszura:
„COVERT
WAR TERROH"
przedstawia straszli\vą fotografię dzieci z:ikłu
tych przez kontrasow notami na stole iadalnym
w jednej ze spółdzielni p:::-odukcyjnych w mieście San Gregorio. Mordu dokonano
w paź
dzierniku 1985 roku.
W wielu wypadkach u kontrasów i najemnych
tołdaków na śmierć trzeba sobie :z:apracować.
Amerykański „Newsweek" podaje poszczeJló!ne etapy :r:abijania ludzi. Chłop
sam kopie iwbie
grób, następnie kontras uderza go nożem · w
szyję. Potęm chodzi już tylko o dokładne zmasakr<iwanie twarzy- ofiary, aby nikt nie móił
jej poznać.

4.

•

• Rozmawiałem z Juanem Jose Lacayem, kor1!1pondentem wojennym „Barricady", jednym i
autorów ksiąZki, która ma jut w Nikaragui
dwa wydania, opowiadct z.aś o wojnie toczącej
~ię na Wybrzeżu Atlantyckim. Zamierzam wrócić w przyszłości do spotkania z.
Juanem i
opisać je dokładniej: teraz przytoczę jedynie
fragmenty dialogu.
- Wojna zawsze jest okruL'la - mówie
-Si.

-

Bezpośrednim

Ludzie giną po obydwu stronach.
Ocz11wiście.
zabijają

-

Oni

-

To 'prawda.

-

Powiedz mi

i wy zabijacie.
więc,

co

się

dz.ieje, kiedy ·wasz

oddział otacża dajmy na to bandę kontrasów, a
oni odrzucają karabiny i poddają się. Strzela-

cie ·tak czy ·owak?

'

-

Ni.e.

-

Bierzecie Ich do niewoli?

-

Bierzemy.

- I co dalej? Zosta.la
osądzeni i ·dopiero
wtedy idą pod ścianę'!
- Iclq do więzienia, ale pod lciartę nie idą.
- Nigdy?
-

Ńigdy.

-

Dlaczego'?
W Nikaragui nłe ma kary .łmłncł. Bv?a

w czasach Somozy, ale Rewolucja jq ~niosla.
.- W duchu chrześcijańskiego miłosterd:i:ia?
- Między innymi.
- Przyznaj się, Juan, z: ręką na sercu, wierzysz?
·
-- W Boaar·- Tak.
. Juan zawahał słe chwllfl I odJ>Owłedz.łał:
- Wierzę. Pomyslałem wówczas: obie strony zabijają w
walce, ale morduje tylko jedna strona - kontrasi.

nia stanowią orzechy kokosowe)'·.
GARIFONA - mieszanka Incl!an Karaibskich
l Murzynów; ich język, aczkolwiek
wyszedł
praktycznie z użycia, przypomir..a francusze:z.yznę odkształcona pod \«pływem dialektów ludowych. Pod względem wierzer'1 religijnych. obyczajów i kultury plemię zachowało
wiele
cech afrykańskich.

~·
W 1980 roku
mni~jszości
z:aproPOno•vały
oddzielenie Wybrzeża AtlantyckieJO:o od Nikara~pi i uiworzenie nowego państwa.
Rząd
nie
mógł Ilię na to zgodzić. ~dyż q_we terenv (Zelaya Północna. Centralna i Po?uaniowa) zaimują ~5 proc. powierzchni h"t'aju.
Zac:tęto mówić o autonomii. Obecni.a
!est
ona p::udmlotem szerokiej,
ogólnonarndowej
dyskusji. Sandiniści przyz.nali niejako. i:i; popelnili błąd próbując wprowadzić PO zwyeię
stwie rewolucji alfabet.vzacfo w iczvku hisznai'lskim. ponieważ Wybrzeże Atlantyckie uoslu~l:
j;i się także im1ymi. wspomnianymi wyże; i~
zykami z dominacją arutielsk!ego.
Ale ni."? ć"hodziło tylko o autonomię języko
wą i kulturalną. W l91l3 roku rząd nikara~tt
ański oświadczył, że za trzy Jata (1986)
nowa
Konstytucja Republiki obejmie prawa autonomiczne dla Wybrzeża Atlantyckfoi;to.
uwzgledniając ró\.'mie! kwestie admini~~racy jne. ekonomiczne i socjalne.
Mniejszości twierdzą:
Jesteśmy „za, rewolucją, Domagamy si~ obecności woisk sandinistycznych na naszych terenach, fi!dyż żołnierze bronią nas orze.i: kontrasami. Ale chcemy mieć iednocze5nie orzvwile-

je decydowania w sprawach. które dotvc;za nas
bezpośrednio i ' od których zależy nasla p:zyi:tłość.

Tomas Bor..ie. jeden r. dziewięciu komendantów rady rewolucyjnej (odpowiedzialny z.a sprawy wewni:trzne). stwierd:z.ił:

- Wit%wolenie narodowe dopót11 ńi~ będzie
calkowit2, dopóki pewne rejon11 i spoleczności
będq czuły się ograniczone w swoich prawach.
dopókt Młsktcł J, Kreole nie będq mogił .nauczać
swoich dzieci w języku ojców i dziadów, dopóki
Ramasi t Sumosi
(najmniejsze grupy etniczne)
nie prze3tanq trwożyć sie o swoje narodowe
pr~ctrwanie.

Autonomia jest więc tylko

kwestią

czas~.

Już w tej chw:ili naucza .się w szkołach w trybie dwuięz.ycznym (al"..,gielsku-hiszpan'Skim lutt
miskito-hiszpańskim),
\\'Ydrukow.mo pierwsz~
k.!ią:iki i podręczniki w języku b.dQwym, zc:l{tywizowano regionalne ośrodki kulturalne i uhvorzono zalażki przyszłych władz. Zaczoto inwestows.ć w radio w telekomunikacie.
w
dwujęzyczne ~azetv. w us!altowe s:.:osv i mostv
które powstały na bezdrożach. we fiotę rzeczną, p~sai:erską i towarow4, która w polo-.vie
została znisi;czona przez kontrasów w Zalavi
Południowej; w zbiorniki Wody pitnej (w 19il3

• roku ukończono budowę takiego zbiornika w
Puęrto Cabezas. lecz w lipeu 193!'i roku zdemolowali ~c kontrasi): w elektryfikacj;: miast
l wsi.
s:ipitale i reiti<malne ośrodki zclrow·a.
w przemysł drzewny wreszcie i agrolrnlture
któr~ ucierpiały poważnie na skutek akcji sa-

w

botażow•ych.

Przy tym wszystkim nie należy zapominać,
te licząca trzy i pół miliona obywateli Nikaragua (128 tys. kJn kw. powierzchni, 25 mieszkańców na km kw.) zaludnio1(a iest w Ji:lównej mierze po stronie jezior i Pacyfilfo. W
tych rejonach panuje wvłącznie 1ezyk hiszpań~
ski i nie- ma problemów etnicznych. Do tvch
rejonów ściąga coraz w~ęcej ludzi t buszu,
gdzie toczy sie wojna.

pt. „Strdy chronione·•

wc-

ale również obowilizldem1•. .
„Nawet i Stalin - pisze autor - początko~
u;o uznawał konie~zność wysłuchitoania. krytyki, je.śliby zawierała ona „choćby pięć procent
prawdy", Potniej oczywiście owo twierdzenie
stało si~ jedynie pustym frazesem. Statin, o, :a
nim 1:i11iejs:te ,,figurki stalinowskie" obsesyjni«?
nie znosiły nawet i takiej krv,tyki, która zaw1.erala stuprocentową prawd~„. •.
Sandor Fekete przypomina. fa Prasa węgfer
~tn $t.ala i-ie v tumiym okresie !alt „Z'tklamcm!I.
s!uża!cza.. i'.: pófoittj Komitet C<!ntralnu musial
zliki:;idowcć ojic{alny orao.n party;1i-:1 SZ_4I1.Z!.DNEP, a ostat1~i numer te; oazeru
żywio!owo
palili na ulicach Budap:!SZtu wszyscu ci, kt•)-l'ym obrzydły już podawtme w niej kłamstwa.„'" ,

WC<gierski pub;!cysta po:ikreśla, że od tamł.ego
c:z:asu nastąpiły na Węt{rze.cn histor:vcznl! zmiany, Nie idealizuje on wprawdzie dzisie.iszei oraY WQgierskiej i w ogóle środków
l'M.sowego
przekazu. ale - jak' pi<ize - „w porównani:.i. :
latami 50-tymi na Węgrzech, a także 4 obecnym okrese.n w niekt6ri1ch innt1ch kraiach. tnę
gierska prasa nie ma powodu d·J wstydu. Ale
nie miefn'.y tu z~uclzeń - dodaje ~ Qdi;ż nfa
jest to wciąż jeszc:::.e prasa, która bez zastrzeżefi odpowiadałcbu zasadom ·klasykó·w ma:r1'-

3izmu".

-~

Sandor F€kete pisze następnie o dziwl"lcznych
i niezrozumiałych różnicach \vY!tepuiacvch mię
dzy „krytyką zasad" a krytykowaniem instytucji. „Ocz11wiścic musi ciesz·uć" - Pisze - wzrost
liberalizmu dotyczącego ,,krytyki za1ad". Publikuje się wiersze i powieści, które ironizuirt
również z idei ustroju, jeden PO druJlim ukazują siP, utwory i artykuły, które „swol1ocnie
sprzeczają się z zasadami". Taki p0stęp c.eszy,
gdyż nie maja prawdziwej wartości idee. których trzeba milicyjn~ strzec przed iakakoiwitk
k:.-yh·ka.„
·

„Ciekawym zjawiskiem jest jednak to, ż~
podczas gdy na „krytykę zasad" liczne miarodaj1<e czynniki lub osohy machają jedynie rę
ica, to w przypadku krytyki - choćby
na3mniejszej - jakiejś instytucji czy też kt6regoj
z fu:n?;cjcm01iuszy, zaraz „wybucha 09ól11.a c;;,itjno~ć bojowa". Pod adresem nie do3ć ·ostrożnego
:·er:o~~ern lub publicysty zaraz wvsuwane są trikie zarzuty jak: „psucie· Tenom11" „podważa
nie autorutetu". ,.oczernianie".
,.oszczerstwo'•
lub nawet „1vywoływanie wrogżch nastrojów',
Au_to_r pis1e dalej: ,,Jeśli sfasznu i interesu1qcy

opinię pub!icznq reportaż dotyczu „ni.etykal:neJ
osoby_: w6wczaa
nik„mu nie przvchodzi 11:1
myśl. że krytyk~ .trzeba i .ti.o6wozas przyja~. je!ili zawiem ona chQ(:by pięć procent prmndy.„
r Odwrotnte. Je!H reportaż zawiera ewentunide tylko plęt~ procent nieprawdziwych dunycł?,
tą ,star:owi to ju! powt)d, abu k1'1Jt11kujacem~!
a::umnikarzowi
wytocz.716 sprawq sądową t'Z!/
vos:ępou;a1iie dyscyplinarne".
Autor podaje tu konkretny przykład.
Ohii:
t,·spółpracotvnik
czasopisma „UJ TUEKOER"
Zoltan Brady ujawnił w obszernym reuortaiu
opublikowanym w 1985 roku kolidujace z pra-

wem machinacje. Mo±e nieco przesadnie spryt„bohater'' reportażu wvkorzystał swe znajomości i kontakty, wskutek czesto sprai.va początkowo natury J(O!!podarczej nabrała l'Ówniei
,,polityc;;;negu rozgłosu" I f:(roziła skompromitowaniem osób. które nic nie Wiedt.!ałv o podejrzanJ·ch manipulacjach. jak i o tvm. że właś
nie na nie powoływał sie ów ne~atywuv „bohater reportażu". Zresztą zaraz po ukazaniu się
reportażu właśnie on wniósł oskarżenie pn:eci wko dziennikarzowi. Rozpoczęto dochodzenl~.
W kilka miel'ięev pófnicj pewna ,.oficiai.na osoba, która nie tr;lko pecni funkcje w sadO't!)nictwie. ale posiada równie~ poczucie sprnwiedliwości" złożyła oświadczenie. że stwierdrenla
zawarte w reportażu są słuszne i prawdziwe.
Jednak mimo to Zoltan Brady stanął przed sadem.
\:Vę~rski publicysta zwraca uwai:?e. ~e dzien·
ni~arze wiedza z doś.wiadczęnia. ii w wypadku
· proby uzysk11nia in!orw.acji np. z jakiegoś. urzędu re?'orter na r>ewno spotka si~ z żąd;mlem
przedstawienia treści reportażu przed tel!o opublikowaniem. To właśnie "budzi oburzenie Sandora Fekete'go, który l'!apytuje: Dlaczego
powiedzmy, właśnie . władze rady narodowej mają posiadać prawo kontrolowania reportażu oma~viającego broki i niedomai?ania wv,teouir:r.e
w ich pracy? S. Fekete przypomina następnie,
że sprawa krytyki prasowej była już „~runtow
nie" rozpatrywana na zebraniu partyjnym w
Węgierskim Zwiazku Pisarzy w roku 1955. Zdarzyło się wówczas. że z powodu bardzo cstrych
i l!zyderczych wierszy ooetY La~zlo Benjamin
wycofano jeden z numerów uterackiei ii:azety
,JRODALMI UJSAG", W jednym z opublikow
wanych tam wierszy można było dopatrz:vć siQ
aluzji do osoby Matyasa Rakosi'ego, zaś w dru!?:m -- do ówczesnego ministra - literat3 Jo7..sefa Darvasa. Ponieważ nikt nie miał o:łwa11,i
jawnie i głośno znstanowić się nad tym, czy
•vol.no. krvtykować Rakc,si'ei;o. dyskusja cwrz ~u
czyła się do te~o. czy wolno krytykować Darvasa, cz.y też nie.„
W dyskusji zabrał wtedy ~los ciesz;acy s!~ o~óbym uzr..aniem ooeta Emil Madarasz. który
oświadczył. że •. krutyka. 'jest .wprawdzie cechq
bo!szeivicka. ale c:o ·sta'lie s'{ę z .!IOcja!i.zmem,
jesli ni stąd ni zotvqd będzie można kryty1:,owa.ć ministra". Jako rozwiązanie owe~o „nie~
łatwego dylematu" Madarasz zaoroP<>nował. aby
istniaia ,,możliwość poddawania krytyce ;(aildej
ny

osoby, aie ty!ko do szczebla -kierownika wyd:zialu". Długo wówczas na węgrzech śmiano

siq z: owej

•

napi~ania
było to. tż

powodem do

artykujeden i
v;·spółpracowników redakcji
.• UJ 'l'UEKOER."
poddi;ł krytyce b~ędne iak twierdził -- :zarządzeni.a jednej z d:r.ieinicowyeh rad narodo\\"YCh Budapesztu. na co władze tej <lzielnicY'
zareagowały z ogromnym oburzeniem. r:mująe
to za l>'..lasyczny przejaw t!umienia kry-tvki
gierski publicysta Sanclor Fekete podkreśla na
wstępie artykułu. że iak twierd::i Marks Engels i Lenin ,.krytyka jest nie tulko prawem,
łu

„imaloparlante"
(anglojęzyczny),
de religion
protestante (wyznaje luteranizm)
li cor.. ur1a
dieta a base coco (a podstawę je~o wyżywie

wysłannika)

- W buszu toczy aię podsycana przez .4.mer11kanów i wspomagana pi·ze:z najemników (mercenarios) wojna o charakterze
partyzanckim,
którą tak czu owak w11gram11 w ci.qgu dwóch
lat. Mamy w sumie dziewięć, może dziesięć tyiięC1J wrogów (contras), poTóżnionych
z1·eszt4
ze sobą, zwykle głupieli, otum1mionych. 1.ie~wiadomych celu, dla którego przelewają krew.
Ich oddziały mszczą się z bezprzykładnym okrucieństwem na ludności cywilnej, katują milicjantów chłopskich i zabijają żołnierzy, nie
sq jednak- w stanie zaatakować naazych punktów strategicznych, bo w buszu takie prakty1cznie . nie istnieją. W Managuł natomłlut ł w.
ogóle na zachodzie jest.w co uderzyć.

'

Zatem toczy się wojna na Wybrzeżu Atlant.rckim, w buszu, gdzie brak niby celów strategicznych, ale są trzy kopalnie złota (Siuna, Bonanza, RQslta), jest wyrąb drewna szlachetnego (mahoń) no i Amerykanle (USA) odkryli
tam podobno w 1979 roku złoża ropy naftowej .
Kim są ludzie, którzy walczą przeciwko sandiniBtom? Są t-o byli zwolennicy Somozy, są to
biją=y si~ za pieniądze
najemnicy z innych
krajów oraz są to mniejszości narodowe: kilka
plemion inc,liańskich i murzyńskich. Wypada je
przedstawić z :z:astrze:teniem, że tylko nlcwiellrn
część plen1ieńców jest z kontrasaml; z drugiej
.strony wszelako wszystkie
mniejszości mają
pod adresem rzqdu roszczenia.
SUMOS plemię indiańskie o wielowiekowej tradycji; dzieii się na szereg szczepów:
liczy około siedmiu tysięcy osób; w c!ąii.u ostatnich Int kontrnsi Steademana Fagotha. Jec.1ncgo z wata:i:ków ka.'ltrrewolucji, porwali do obcz/Jw w Hondurasie trzy tysiac2 Sumosow
z
których oowróciło za;;edwie kilkunastu.
kh
mowa wywodzi l'ię z g:rupy Językowej Mirnmal:ian.
MISKITO - równiei
przynale~a do ~rupy
językowej
1'.Iisumalpan. Etnicznie p;:-umiesz.ali sie w trakcie s!uleci z- ,Europcjc~ykami
Afrykanami. Vl XVIl wieku. dzięki broni angielskiej i poparciu Imperium. zaczęli nancwać
na Wybrzeżu Atlantyckim i w Zclavi Półno
cnej. Powsta!o nawet Królestwo Miskitów.
-RAMAS - najnmiejsza
t. grul) etnicznych
Wybrzeż11 Atlantyckiego. Przybyli prawdopodobnie w XIV w. z Ameryki Południowej. Dzis'ai
można ich sootkać przede wszystkim na maki
wyspie Rama Cay w zatoce Bluefields oraz
w Wirlni;( Cay, Monkey Point i Punta Corda.
Język Ramas praktycznie z.a~inął: 0<2mietaja !{•)
tylko bardzo starzy ludzie.
CRIOLLOS - pochodzą od niewolnikóv:; afrykańskich zmieszanych z: tubylcami i Europejczykami. Są czarni. lecz ~Wien pi;;an: z
Bluefields powiedział. że nie WYgląd daie im
swiadectwo. a kultura. Kreol nikaraiiuaftski ies!.

„odważnej

propozyc;i".

ANDRZEJ CZURKOWSKI
(PAP)

•
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iedy prze1 podium
przedefilowały
już wszystkie kandydatki przypomniał mi się ulubiony mój
szlagier
najulubieńszego
idola
piosenki,
1Krzysztofa . Krawczyka:
„.„tysiąc
pięknych dziewcząt z mego snu.„".
Dziewcząt było nie tysiąc a sto, ściśle 93, a
wszystkie zgrabne, urocze, śliczne. Takie, co to
właśnie mogą się przyśnić w nocy. Nie tylko
małolatowi starszemu panu, jak niżej podpisany, tym bardziej!
Impreza pt. „Miss Ziemi
Lódzkiej"
była
wspaniała. No bo te sto wspaniałych dziewcząt,
ale nie tylko. Organizacja, oprawa itp„ wszy1tkQ na duży, zloty medal!
Sala kawiarni „Centralu" była dobrze strzełona i słusznie, niepożądany element mógł
tylko zakłócić imprezę. Organizatorzy, w tym
koledzy z „Expressu Ilustrowanego"
zarlbal!
nawet o to, żeby żurnalistów nie było za dużo -; nie respektowano legitymacji prasowych,
w czym była myśl głęboka. Wiadomo, przedostanie się jeden z drugim malkontent z wy-

I

W przerwach między poka.umi tłumek ciekawskich panów wciska się do garderoby. Jed.
nak sprawna obsługa eliminuje przypadko'l\•ych
oglądaczy. Biletem wstępu jest aparat fotograficmy albo mikrofon, toteż Romanowi Kubiakowi nic udaje się wcisnąć. Słusznie. Ze zdumieniem stwierdzam, że reporterów radiowych
jest na imprezie więcej niż wszystkich rozgłoś
ni w kraju, a fotoreporterzy reprezentują za1
pewne wszystkie polskie gazety.
I oto pani dyrektor Danuta Hammerowa ogłasza, iż jury, po długich i namiętnych sporach postanowił o i trzynastki wyłonić ~ześć fi- nalislek. Ponieważ uroda kandydRtek uniemoż 
liwiła· dokonanie wyboru, który n i ko~o by 11ie
krzywdził, dyrektor Lech Sos11owski zaproponował kryterium obiekty wne: „<;:'entral" ufundował dla finalfatek sześć kostiumów
k;ipielo'1\-"ych. Do flnalu wejdą te dziwo:ęh1. któryrh
wymiary pasują do kostiumów. Pro~t", obiektywne i dla wszystkich jasne kryterium.
Za chwilę oglądamy szczęśliwe finalistki. Kostiumy ufundowane przez „Central" są na tę o-

AND RZEJ KAROL
1

Sto

pięknych· dziewcząt

brzydzaczem i obsmaruje złośliwie.
Jedn_a k
1niękkie serce kolegi redaktora Juliana
Becka
skruszało i wpuścił niestety niejakiego
Roman.a Kubiaka, znanego prześmiewcę i śle
dziennika, któremu nikt i nic nie dogodzi.
Na sali sami profe~jonaliści, filmowcy, radiowcy i telewizorowcy nie licząc dziennikarzy
gazet i fotoreporterów. No, jeszcze paru kibiców spoza branży. Widać nie tylko red. Julian
Beck miał miękkie serce„.
W jury pani dyrektor Danuta Hammerowa;
pan dyrektor Lech Sosnowski, :redaktor Julian
Beck oraz sekretarz, red. Sylwester Mudzo. Okrasą, ozdobą i smaczkiem tego
szacownego
gror1a była, miłościwie nam panująca właśnie
do tego dnia, ubiegłoroczna miss Lodzi, Katarzyna Pierwsza.
·
No i zaczęło się! Jeszcze tylko drobna kosmetyka uroczych kandydatek, ostatnie instruktaźe, udzielane życzliwie prze i: Janusza
Kubika młodszym, mniej doświadczonym fotoreporterom (jesteśmy wielce zobowiązani. zdjęcia,
które państwo oglądacie ,nobil Grzegorz Gałaail'lski pod artystyczną opieką
fotoreportera
„Expressu" Janusza Kubika).
•
Na podium, piątkami, wspaniałe dziewczyny!
Konferansjer, pan Jerzy Korsztyn dwoi się i
troi, jurorzy pośpiesznie notują, fotoreporterzy
i kamerzyści szaleją!
Spoglądam, z trudem oderwawszy oczy
od
podium, po sali. Dostrzegam szef.a
łódzkiego
PAP - Bogusława Sikorskiego z
małżonką,
szkoda, że nie w jury. Red. B. Sikorski znany
jest przecież jako wytrawny koneser dziewczę
cej urody ... W jury brak także w tym roku
przedstawiciela świata sportu
wielka
to
szkoda i bolesna luka„.
Narada jury, zapowiedziana na pięć minut,
trwa czterdzieści. Wszyscy przyjmują to ze zrozumieniem, wybór jest rzeczywiście
trudny,
dziewczyny wspaniale!
Wreszcie następna eliminacja, w wyniku której z zapartym tchem oglądamy defiladę dziewcząt w kostiumach kąpielowych. Niezapotnniany widok, rewia urody,
wdzięku,
seksu„.
Wspaniałe, doprawdy wspaniale„.
Kolejna przerwa i poznajemy trzynastkę półfinalistek. Najpiękniejsze a;
najpiękniejszych,
brak słów!

ze snu.„

w sam raz -

w rękawy zaprzed zimhem„.
Wyselekcjonowana publiczność zajmuje juź
całą salę, część gości po
prostu stoi
pod
drzwiami, mię~zy . innymi redaktor Adam Nonas, wyspecjalizowany w problematyce opieki
społecznej. Czujnie dogląda, czy
dziewczętom
nie dzieje się - bro1i Boi.el - jakaś krzywda.
Ocieplane kostiumy kąpielowe z rękawnmi nif'wątpliwie cieszą dobrotliwe serce red. Nonasa !
Mamy więc sześć finalistek, oblężonych teraz
prze:r: reporterów, jury
stawia
dziewczętom
szampana! Malkontent Roman Kubiak zapewne
przyczepi się, że sz:ampan poda116 przed trzykazję

wyposażone

pewniają dziewczętom ochronę

nastą„.

Z prawdziwym żalem muszę tu dodRć,
te
kandydat~k nie poddawano tego rokn testom
na inteligencję - szkod::i, te dziewczyny
tak
blyszczące urodą
niewątpliwie
zabłysnęłyby
także bystrością umysłów„.
Z żalem opuszczam kawiarenkę
„Centralu".
Spoglądam jeszcze na taras, za s:z:erokim ok1 em pomieszczenia, gdzie przebierały ~ię dziewczęta. Przez cały czas jakiś fonkcjonariusz Domu Handlowego z zapałem t„n taras odśnieżał,
szczególnie starannie w -pobliżu okna.
Tnaz
porzucił wzgardliwie łopatę obok prb·zm:r śnie
gu.
Sz'!ść pięknych dziewcząt, \\·śród nich faworytka, pielęgniarka Magda o v.·spaniałej bląd
grzywie. poczeka jeszcze tydzień na uroczysty
moment ogłoszenia wyników i koronacji.
Wszyscy poczekamy z wielką nieciE'rpliwo~
cią!

Na zakończenie mam małą radę dla „Centralu", który obdarował szczodrze upominkami
w~zystkie kandydatki. Proponuje, aby w przy$zlym. roku „Central" n:i mie~iąc przed k 11k11rsem rozpoczął ~przed11ż
z bonifik'ata
tylko dla kand~ datek! - luster. Lu;;tro prr.;. da
się kazde.i kand:,datce. Lustro przyda się każ
dej dziewcz ynie, niech ma luatro każda z „tysiąca pięknych dziewcząt z mego snu.„".

•

s

2lbu1"1'l'l 1'!.a lltawlaTe'l'l•. Cel'lbralu" idrle
raz w roku na miej~r·e ~pe-du nie-;ame·
tnych. bei.<fai~tnych
lł-0dzianek
so .e. w
niczym nie ustępowa! at.il om
na stoisko garmażeryjne. gd:r.ie
\daśnie rz:ucili świezo oP.i ~rzo
ne gąski. Z h je<iną r6l11iea
że na garmaż parły raC?:ei zameż.ne. w~lo<lzietne. a na ~pęd
raczej brwchate głowy -odz.in.
Wej ści a do Joki:.lu brcnił oddział kultury~tów dyplom,iwanych. który bramy raju ritwierał tylko wybral'1com iak :-az
osobnikom ze starego
portfela.
N;n,
autentycznych
k;;walerów.
służbowo
oddeJegn'\vanych do praoowej 0 bsłu.l'(i
tej
1'0żal
~i~
Boże imprezy rozrywkowej, było
zaledwie trzech i wszyscy ucałowaliśmy klamke. Z,1 to mój
redakcyjny kolega. którf samo-1voh1ie przypałętał 3ie "la oobz damskich cial ~hc<'iai
!!'karze zabronili mu wz:uszen
wszedł
bez na.im:1iej-.zych
piroblem6w. Potem \YTJU P.c?ono
Je•zc?'.e dw;:i tuz:ny byłych nlayooyó·,v. jakiegoś faC('ta l ~1'k"ern
k4ł

tłł wesołych
'

•
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strY dytur zes1)"1ów kar.iiofogicz:ny.ch oraz \Vytyl)owabt n11
wybory kilka pielęgniarek może nie pierv.;sz.e.i urody, za. 1o
1truntownie nrzeszkolonyt'h w
pie-rwsz:ej pomocy. Wunem ~kle
r>ów monopolowych. wyw1es'l..ono też: ostrzegawcze hash mó·
wiace. :t.e nadmierna n<ibudli"·ość m()że być przyczyna ·1•t ielu S(roźnych chorób.
0~10~ 1.enie
składu . jurcrÓl\V
"·.,.dfiku.iacych mus i ało w:vwoła ć ~pn;eci w. n ie tylko z. pl) w odu br<iku w nim z;mm<>go spor towca, ler:r. z u1v~i na ohecno;\ć dwóch sE:dz:ió~v płci i'?ń
skifl - szefowe.i „Telime w· i
a kura tnie zdetTonizowanej mi~s.
Tu padły o}<:rzyki. że na ~ali
je~t wiecej osób bardziej kompetentnych I cłiyba trochę bardziej doświadczonych. Il. mój
bei:wstydnv kolega zgłosił na.W!':t wniosek o dokf,opto,vanil!'
go w skład rzeczo1,;nawców. Te
dzik ie zapędy ostudziła nilC'O.
w porę zauważona. obecność na
wido11'ni pięściarzy ,,Gwardii".
Jurorzy m<J.e:'li wiec SP<l!{{Jjnie
odczytać nowy reizulamin wy-

41~. J)O'd. ~ete'kstem :robienia transmisji n4 t~-w~ od kuchni. Sir.elest z-dejmo'l•:anel '9ieliz.ny niewie!ciej nag-rywaol'le
kilkakT<Ytnie 1 ripleyami. bo ma.tnetofony p0dobno s:i.wa11ko·wa~
ly. Kilku facetów z widowni O•
stoo wyobraz.iło ~pie to co
niewątpliwie
działo
1ię
Z&
s!lcz.elna kotarą
e czn:n
świadczyły
rozo~nione ?hl!cza

marzycieli. .A kolega A."'ldrui
Karol wtar.ienał nt\ l')rz.yl„g;ijacr do gar<lero-by taras i w 'O'rz.e·
braniu robotnika udaw .ił że
Jest pochłonięty z.g:)rni11.11iem
śniel'!u. sz:cze-i;(ólnie starannie w
p()bliżu okna.
Opii; dantejskich scen. kt6re
ro1.ei;!rały ~ie w cz.asie 1:1okazu
mocno , odsłoniet)'Ch ciał finali~tek, zmuszony jestem Poin;nąć
itdy:i; wst yd ujawniać, iak zachowywali ·id<: na eo dii eń
przykładni oko"-ie i dzhdkowie. Stwierdzam iedynie. it zo~tałem solidnie P<X:leptan y· , zaś ·
lokal kawiarni wymal(;:i !!ru~1townel!o remnntu. Jeszcze Mli•
dniei obnwał pewien op..,;;;ito·r
kamery. ktńry przyv:alon)' stolikiem i p i ~ciom;i grub~~a"l'l i .
zdołał jednak nakrecić fi'.m ~

staruszków
"'.~;~.

!

-~-:

L

•

-

•
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ROMAN KUBIAK
o•l'ldzonym n.a kiiu od sz.rzot'<i
- 1mdafacee:o gię za ra frnv.
ca, oraz batalion podtatusiałych
artystów z :tparatam! marki
„Smiena" i „Druh" - poctobno
fotorepcrterów znanych fł ,<ł~o
pi~m. Dopiero na ostatku mz.wofono wejść nam trzem. <tle
tylko wa,runkO'Wo. sa wstav..ien11ictwem przyjaciół z brat.n;e;;o
„Expre~su".
Dostaliśmy przydział na miejsca w ostatnin rz.ę
dzie. za palma i kolumnami
.li'ło~nikowymi. Zreszt11 pierwsze
rzędy iuż od świtu były :niete
przez sooconych i rozdv:robnYC'h z emocji jel(omo~ciów.
w~ród których dost.rzeglł'm redakc:vineS(o kol~i:e.
Tymczasem w ~z;itni i T:=!k
do r"lk krążyło <lyżul'.l)e n~'dł4' ,
J;:ik!e oomocne w trudnej r.zturf' zde-im"wania ~lubnvcn · <>brąc1.!"k. Kilku optymiJt6,„ niet>O\)J'awnych tocz.:vło hernit"znp
hoie z pa~kam: od spodn' że
by t:vm soo~obem no~kromit
wyła7:ace na l:lłJrvzont ~ad<>łka.
Z~p<ich "·ody kolo:~~ki<"l nrze.
nikał d:vskr<>tna woń odś\•:ięt
n~·rl ' irirnitur<'>w.
Sr.Ję
wy,Pelnialo
zbioro11·e
podniecenie,
wzmagane
komunikatami o tym, i& zi;(łn
siło sie jt17. $7.e~ćdzie.o;iat, <1~ievn
d ".i~Si"lt. a nawet dziewiel:rl.z.ie~ i ::it kandydatek. Wte~1czas oaru ~Mci z wypiekami na twarzach mu~iało ~ięgać oo kropelk i lub nitroglicerynę. bo po\Ystala obawa. ii.i: i:..ida na po-

I .
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sterunku ~aey. &utba ..drowU. wcześnie; zapow.edziłla G-

borów, który tym razem nie
przewiduje trudienia pa111e11ek
kłopotliw y mi t~stam1 na inteligencję. co i:o.;tało orzY 1e •e i
powszechnym z.roLumieniem
Następnie wpuszczono l'lJ '9.''Yb iP.g dwadzieścia trzy o.·ete.ndentk.i do tekturowej konny \
futra z lisów. Serwowano oorcje oo pięć sztuk w tempie l"kSpresowym, aż widown ia dostała oczopląsu. Piękne jak z1vy·
kle były kreacje. od sukn ślu
bne.i ooczawszy, na odGieniu
punka drue;ie.i generacji i;kol'lczywsz.y. Mocno za1.naczył f sie
aktualnie obowiazuiace fryzur~·. to znaczy „sucha W!o ,zka"
oraz „po burzy". Dominował makiiaż śmiały,
nawet :=szc1.41
śmielszy. Obuwie firmv .,Otmet - Krapkowice". ch.:J<l taterniczy, schody strome„.
Trudne zadanie> spoczvwał<J
na konferansjerze. który musiał
tak pokierować ruchem. żeby
nie doszło do stłuczki. Raz. po
raz: infor!TI()wał on rozpę;izone
panny, że lewa rącz.:Ca t<J ta.
na które.i nosi się zegarek. Z<leeY<lowanie na.ilepiei radzi~y ~o
bie weteranki oodo!Jnvch -konkursóv.r. natmnia~t <ieb i llt.łntki
jakby nieco e;órzei. T,! ó,.,~ć f'·
liminac.ii nic wzbud1.il;i ;bnnich emoc.ii. bowiem lu'l:e:\n'I
oublikR ani myślała krvr . z„
bardziei interesuit> ia ów towar
oo 7.<lieciu opakow<1ń.
W przerw;e do dam•kie1 ~ar
deroby wc!sneła sie ekipa n-

dzi~wezynach ale tylk"> od
kolan w dół.
Potem jurorzy udc.li me na
tajna narade. • sala dy i.kut!Y
wała o nagrodach. Ponieważ obiecl!ne upominki były &kromne, paTu nrtchalnych czterdziestolatków - wzorem oiP.śnia- ·
rz.a Marco Antonellego - zgło
siło chęć ufu11dąwania 11:igród
specjalnych w oóstaci ~octz.in7
spedz.onei sam na sam z ta·urea tka. Propozycje te zostały jed.nakże odrz:ucone przez fmali!tlti, jako mało atrak ~yj11~.
Wtedy kierownictwo „Centralu"
posłało PO sz.eść róv...norze<I nyc.l\
nagród dównyc:h. Były to stroie ~imnaJtycz.ne z grub.sza urzynominające waciaKi. Musze tet
dodać - panie orokuratot•te te w następnej koleinoś·~; oodano szampana. choć by1"1 dopiero godzina dwunasta n1:nut
dziewietnaście.
miała s!ę
końcowi. star~i

Kiedy impreza

ku
panowie ruszyli w kulua"y by
namówić dziewczyny na
\\',V•
wiady, pozowanie do 7.di~r nrtystycznych oraz inne- atr <kr :ie.
Ci z ró7.nych kiopqd6w „dtra.C'!'Ai. na~le zmie-ni.-:ili ul'\:1\e o
Plimim1ciach 1 zł4'iliwi~ nrzeb:;ikiwali C"J( 11~ temat ~orue ,
r2l!lośr.i
<>fiarowama dz1ewcz~·
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1i4
b11iała
a
września,

połowa

Cezar
wciąż medytował na
to
Były
gigancie.
medytacje,
smutne
bo chociaż ukończył
do.piero 1iedemnaście lat, tycie obrzydło mu z kretesem.
Nie .mógł już patrzeć ani na
mury rodzinnego miasta, ani
na to~zowską milicję, ani
nawet na własną babcię. która wychowywała go od maleń
kości. Bo ojciec Cezara był jak piszą w kronikach - typu NN, mat.ka zaś założyła

Z

nową rodz.Inę,

wyniosła

Podejrzewał,

myślałem.

się

na Wybrzeże i z. synem w okontaktowała.
góle się nie
Staruszka babcia nie mogła
poradzić.
sobie z. chłopcem
kradł. uciePorzucał naukę,
trzeba
kał w Polskę, tak że
go było oddać do domu dziecka. Jednakże stamtąd Cezar
również. uciekał, bo to nie był
jego dom. Dokonywał włamań
1 rozbojów, był zatrzymywany
w wielu milicyjny.eh !z.bach na
terenie kraju. Gdy nie pomoperswazje,
gły tłumaczenia i
umieszczono go w poprawczaku.
Po roku l>Olbytu ta.m zmienił
1lę do tego stopnia pod wzglę
dem zachowania, :ie na siermu miesięczną
pień wydano
tak się zaprzepustkę. Cezar
nie
że
wolnością,
chłysnął
przepustki do powrócił z
prawczaka. Ostatnio jego dane
personalne Przedstawiały się
następująco: ukończone 7 klas
z.awód
podstawowej,
s.zkoły
wyuczony - stolarz, m1eJsce
Tomaszów
zameldowania Mazowiecki, miejsce zamieszDom Poprawczy w
kania Krakowie, miejsce zatrudnienia - dorywczo cementownia,
pracownik fizyczny.
Cezar miał nad czym medytować.

dumnie milczała,
czterech jcianach.
Potem jednak duma w niej
pękła. O godzinie siedemnastej
· wyszła dobrowolnie a domu I
wkT6tce spotkała na ulicy Cezara z Januszkiem.
naprawdę
jeśli
- Mariol
mnie kochasz - oznajmił Cezar - to wyjedziesz ze mną
pod namiot do Gdańska.
- Zagłupiałeś?I Tak nagle?
Nie jestem przy·g otowana.
- Za to ja gotów jestem na
wszystko. Dokładnie to prze1kfnienłe I
zamknięta w

ie

zdradza go jego dziewczyna o
imieniu Marysia, szesnastoletnia
uczennica klasy szóstej. Była
w gruncie rzeczy niewinną
podejrzedziewczyną. milicja
wała ją tylko o włamanie do
aklepu,
Cezar usiłował nawiązać z
n:ą kontakt poprzez ,Januszka,
ucznia klasy
piętnastoletniego
szóstej, który nie grzeszy' tak
Maria. Był
niewinnością, 1ak
:sprawcą kilku włamań i kradzieży i zaliczył pięć miesięcy
schroniska dla nieletnich w
Tarnowie.
W sobotę wierny Januszek
udał się na rozkaz Cezara pod
dom Marysi i zaczął ją wy·nieletniego
gło5€m
woływać
herolda. Maria ooczuła się ob....rażona i ·Poniżona, bo· wrzanaraził na
skliwy herold
sz.wank jej reputację.' Uznała,
ie nie jest dziwką na każde

Uwaga, nędzne gliny! Jechcecie zobaczyć trwpa we
nakrwi, to przyjeżdżajcie
tychmiast! Jestem na gigancie
1 na życiu mi nie zależy, jasne?! Pójdę do szpitala albo do
grobu, ale nigdy do p0<prawczaka!
słuchawkę,
odłożył
Kiedy
Maria szepnęła z nabożnym
zdumieniem:
- Cezarze, taki numer? Bote
że, i to dla mnie? Myślę,
.już cię trochę lubię, Cez:uku.„
Stwierdziwszy, że zrobił na
obojgu pewne wrażenie, Cezar
-

żeli

oglągnął. Zajeżdża właJnym autem. przedstawia narzeczoną,
wzruszenia.
a matka płacze
Nie dbała o swego syna, a ten
się jednak wybił.

ze

Zaintrygowani Maria z Januszkiem krążyli po uliczka·ch
czekając, co też WYniknie z tej
wyprawy Cezara do RUSW.
Spo<tkali go po trzech godzinach. Nie był ani pocięty ży
letką, ani też spałowany, czym
wielu lubi się teraz chełpić, że
to niby ofiary reżimu, itepe .
- Byłeś tam? - spytał zdumiony Januszek.

RYSZARD B·INKOWSKI

Gigant z wk

•
ęta iem

ja muszę sit uudobruchał się nieco, zmiękł
zaprowadzić w
się
Cezarku - kręciła bała
pozwom
ciemny zaułek. Nadjechał ramutnie Marysia.
Milicjanci rozejrzeli
diowóz.
- Ja się na to piszę! Gigant pod namiotem to radość
się i nie widząc żadnej ·ofiazawołał przypochlebry masakry, pojechali dalej.
życia! - No więc, jak? Ruszacie ze
nie Januszek.
mną do Gdańska?
- Nie chcę o tym słyszeć!
zgodził się
- ,Ja mogę
- sprzeciwiła się Maria.
Januszek.
- Ach. taki - warknął Ce- 0ch, oozwól mi s~ jeszzar. - No. to zaraz. zobaczysz,
cze zastanowić - rzekła Maco ja potrafię, kochana.
samobójcy
rysia. - Ale skoro mamy jePopatrzył okiem
wypadek
chać, to na wszelki
w twarz ukochanej, odwrócił
pomyśl o jakimś aucie.
się i poszedł prosto do kiosku
Cezar stwierdził z żalem, iż
„Ruchu". Pragnął odegrać na
nie oddziałał na nią zbyt silulicy taką scenę, którą Tomanie. Jej odpowiedź brz.miała
pamiętał. Gdy
S'Z.ÓW długo by
wykrętnie, drwiąco.
Maria zobaczyła, że szalony
Cezar kupuje. żyletki, zbladła
- Niech wa.s diabli! - zaWy mnie
wołał z rozpaczą. z przerażenia. Nie, nie bała slę
jeszcze nie znacie. W poprawo własną urodę. Po.myślała ze
czaku leczę się na serce, a wy ...
strachem, że Cezar dokona publicznie. samookaleczenia, bo 1 Nie, nie myślę przez głupią
dziwkę paść na ulłcy jak etego nujuż nieraz próbował
meryt po drugim zawale. Sam
meru.
oddam się w N:Ce milicji, niech
wrzasnę
- Ty głupku! mnie odwiozą elegancko do
pokocham
Myślisz. :ie
ła. takiego porżniętego. Wstyd się · Krakowa. Taa.„ Jeśli mnie uNo, to do
pilnują, to pcjadę.
pokazać z. takim siekańcem na
·
zobaczenia. Cześć!
ulicy, a co dopiero jechać do
sobie. Marysia
I poszedł
Gdańska:.
wzruszyła ramionami.
- Pożałujesz tego, Mariol - Co mu strzeliło do łba?
W
zgrzytnął zębami Cezar. - mruknęła. - Czemu on się
tej sytuacji nie pozostaje mi
tak naparł na ten Gdańsk?
nic innego. jak oddać się w
Sęk w tym, że nikt nie znał
ręce milicji. Ale bez roilewu
motywów postępowania Cezakrwi się nie obejdzie.„
ra. A on po prostu myślał o
Co rzekłszy Cezar wszedł do
matce, która przez tyle lat nie
budki telefonicznej i wykrę
Cezar
życia.
dawała znaku
milicyjcił numer pogotowia
pokazać
odnaleźć i
chciał ją
.nego. Następnie podał swoje
dane personalne oraz !iliejsce,, się z najlepszej ·strony. Nie w
roli uciekiniera z domu poskąd dzwoni, oo czym jął wyjako młody
prawczego, lecz
aby słyszeli go
wrzaskiwać.
życiu
cziowiek, który coś w
także Maria z Januszkiem:

-

Słuchaj,

czyć,

tuna nad mokradłami
BEATA SZUSZWEDVK

- Jasne. Zameldowałem się
jako gigantowiec, naplotłem
różnych legend i zwiałem.
Tego już było za wiele. Cezar dokonał tylu niezW'Jkłych,
bohaterskich czynów, że Maria całkowicie się rozkleiła.
- Nie gniewaj się, Cezarku
szepnęła

nieśmiało.

Wiesz, chyba pojadę z tobą
pod ten namiot.
esteta JanuOkoło północy
szek znalazł przed blokiem samotnego fiata 126 w kolorze
piasku pustyni. Chodziło im o
malucha, bo Cezar umiał jeź
dzić tylko takim autem. Tamci
stali na Hpku, a on otworzył
śrubokrętem zamek od strony
kierowcy. Następnie odepchnę·
li fiata na odległość dwustu
metrów od miejsca parkowaCezar spokojnie
nia. Tutaj
rozmontował

stacyjkę,

pokazywać się z.gręzom
z.decydowała Marysia.

więc

Opuścili

za

się

włamał

zabrał

skąd

Czy młodą gospodynię, właścicielkę wzorowej obory, w której czekają na zmechanizowa·
ny udój wysokomleczne krasule, można nastraszyć groźbą interwencji sił nieczystych w postaci .,kurzego moru" czy .,zamówienia w krowach mleka"? Na pewno nie. Czyhające w poprzepłoszy
lu Południce na pewno skutecznie
nowoczesny rolnik wjei'~dżający kombajnem w
nagrzane słońcem zboże. Ale któż z mieszkań
ców wioski potrafi obojętnie i bez delikatnego
drżenia nóg przejść obqk samotnej chatki na
mokradłach, w której na dodatek mieszka starwzka w towarzystwie czarne::io kota? A jeże
li dodać, że zajmuje się ona zbieraniem ziół,
to już doprawdy czuć mrowie chodzące po plecach.
Od dawna wieść gminna niosła, ie tam straszy. Mieszkańcy po zmrnku skrzętnie omijali
„nawiedzony dom". Miejscowy milicjant jedynie
do wiadomości,
~dąc na służbie przyjmował
wieku i o
XX
że żyje w drugiej połowie
mieszkance domu na mokradłach wyrażał się
ja·ko o obywatelce Sędziwej, prywatnie jednak
w podejrzawolał nie przebywać wieczorem
nych okolicach.

r tak życie w wiosce toczyło się leniwie zgodnie z rytmem pór roku, świąt i wyświetlanych
ser'.ali, aż do pewnego wieczoru.

,

zoW.fi
osoby, mianowicie sołtysa .. ,Sołtysowe sumienie"
.sprawiło. że nie smakowała mu zupa, a karp
stawał przysłowiową ością w gardle. Człowiek te
bvi porządny, więc po tych męczarniach stołu za·
lekarza. Pod1.wonił do mieszkającego obok
przedniego wieczoru, gdy wracał z lasu. zobac;ył W<'hodzące do chatki na mokradłach dwie
meskle postacie, Początkowo myślał. :ie to ktoś
z sąsiedniej wsi przyszedł do zielarki po jakąś
mik5turę. Zaniepokoiło go to, :ie weszli oni do
ciemnego domu i dopiero po dłuższej chwili zapaliło się tam światło. Idąc do siebie cały czas obale wychodzących
serwował ruch w domku,
nocnych gości nie widział. Zaoomniał jakd o
wczorajszym zdarzeniu. Dopiero teraz przy koCeremoniał uroczystej niedzielnej kolacji
na
stał naruswny z winy najważniejszej

przypomniał sobie t zaniepokoił się. Mógł
przecież wczoraj podejść do okna i zajrzeć czy
starowince nie ·dzieje się krzywda, ale jakoś

lacji

nie zr-0 bił tego.
Ustalili, ie za kilka minut razem pomaszena zwiad. Następnie wzmocnili ekipę milicjantem w towarzystwie żony, która tym razem nie dawała się przekonać, że to „obowiąz
ki słuźbowe", ale była raczej przekonana o możliwości 1,suto zakrapianej" dyskusji. W drodze
na mokradła przyłączyło się do nich kilkunastu ciekawskich.

rują

oglądać

atrachem,
bałagan.

naczynia
potłuczone
Porozrzucane ubrania,
świadczyły o tym, że ktoś przeszukiwał mieszkanie.
- Dajcie tu bliżej lampę - poprosił lekarz.
- Chyba jednak to nie morderstwo - stwierdził oglądając zwłoki.·

po raz pierw·

- Na ciele nie widać ładnych
lekarz przesunął stół, żeby światło
Chociaż tutaj.„
całą postać. -

obrateń
padało

na

Dom, ku któremu zmienali, stał cichy i ciemny, rozmowy powoli milkfy, roześmiani panowie coraz ciszej dodawali sobie odwagi, a
początkowo iywo
towarzyszące im niewiasty,
spekulujące n& temat domniemanych wydarzeń
w domu Baby-Zielary, teraz skupiły się w maprzerywanej
nocnej ciszy.
łą gromadkę. W
tylko tajemniczymi odgłosami utajonego życia
zimowego mokradła, wszyscy poczuli s~ nieswojo.

Stojący obok niego odsunęli się z obn:ydzemroku
Strumień światła sprawił, że z
wyłoniły się krwawe resztki rąk staruszki. Opuszki palców I część wewnętrzna dłoni były

Milicjant, jako osoba urzędowa, trzymał fason i dzielnie maszerował na czele pochodu.
Pierwszy też dotarł do okna domu staruszki.
Było ciemno i nikłe światło wciąż gasnącej laLekan
tarki nie przenikało brudnych szyb.
pchnął drzwi i odwrócił się, żeby zatrzymać ponie znalazł
zostałych, ale za swoimi plecami
chętnych do wejścia. Z wnętrza wydostała się
byłaby
odurzająca woń trawy i ziół, _która
przyjemna, gdyby nie towarzyszący jej fetor.
I Milicjant usiłował naprawia latarkę, podcza~
gdy s-0łtys po omacku szukał w pokoju świe
cy i zapałek. Sięgnął na półkę i wtedy rozległ
się przeraźliwy pisk. Towarzyszył temu łomot
spad<jących naczyń. Ciekawscy w popłochu wycofali się za drzwi.

- Przeciet to' nawiedzony dom. Chodtmy stąd
póki nie jest z.a późno.
- Ludzie opanujcie się! - doktor próbował
To nie siła nieczysta, popatrzcie
uspokajać. tylko - podniósł lampę tak wysoko, że oświe
tliła siedzące na półce wielkie czarne kocisko.
- Macie winowajcę. To kot, nie mogąc wydostać się z domu, żywił się własną panią

Nagle z.robiło się widniej i strumień ~wlatła
z latarki zaczął penetrować zawieszone bukietami ziół ściany. Znalazła się lampa naftowa i
dopiero wtedy żółte światło dotarło w najciemkobiety z
Przerażone
niejszą część pokoju.
krzykiem zaczęły przepychać się przez zgrobyle dalej od
madzony za progiem tłumek,

nlem.

ogryzione do
-

W

imię

·

kości.

Ojca i Syna -

rozległy alę

prze-

rażone głosy.

- Siła nieczysta mady.

odezwał alę ktoś

z gro.

próbował tłumaczyć.

Kot? Diabeł wcielony, a nie kot! - krzyczała jedna ż kobiet.
- Trza go zabić, bo jeszcze we wsi dzieci
wydusi - wystąpił z tłumu starzec.
- Na wszelki wypadek go trza z:.ablć - zakończył popierany dzikimi wrzaskami sołtys.
- Panie Kobielak, po co to, chociaż pan jeden powinien pomyśleć racjonalnie, a nie pleść
bzdury.
-

Sołtys

-

nie

Księdza

dawał

by

za

wać.
Zapuścił się do piwnicy najgdzie za pobliższego bloku,
mocą wkrętaka o-tworzył kłód
kę w drzwiach najbliższej komórki. Było tam tyle słoików z
ogórkami. śliwkami i grzybami, że musiał wezwać na pomoc Januszka. Wynieśli łup

•

w pokoju

- Naturalne uło:ienie ciała szy odezwał się milicjant.

samochodu,

- Niekoniecznie. Ale moja
dziewczyna nie będzie głodo

kanister z
paliwo do baku auta skradzionego w Tomaszowie, znaleźli
bezpieczne miejsce na strychu
do szóstej.
i przespali się
do oobliskiego parku i zjedli
Potem udali się do kole:ianki
potłukli.
słoiki
wszystko, a
Oli, którą Cezar znał ze swych
Potem ruszyli w stronę dworlicznych wędrówek po kraju.
ca PKP. Cezar wszedł do jeszMiała szesnaście lat. była w
cze jednej komórki, skąd zaszóstej klasie i mieszkała na
truskawki w słoikach I
brał
stałe w pobliżu stadionu RTS
męskimi typu
torbę z butami
Widzew. Ola jak zwykle była
W ogrokozaki na suwak.
wolna, nie przywiązana łań
dzie zrzucił· swoje kapcie zacuchem do łóżka, bo teraz ropinane na przylepce i nałożył
dzice sa nowocześni i pozwaskradzione.
lają swym progeniturom · na
Wreszcie dostali się na bosamowolność, żeby te nie wpaisko szkoły podstawowej nr 14
dały w kompleksy. Cezar przeprzy ul. Ostatniej. Była nieto bez trudu wyciągnął padziela, mogli więc tam sookojzaproponował
i
domu
nienkę z.
nie pospać. Wieczorem zaczęli
pod namiot, na co
wyprawę
sąsiednie · ulice.
penetrować
Ola wyraziła radosną zgodę.
Trwało to dość długo. Marysia
Poszli więc we czwórkę do pooo zieleniała na twarzy, ze zło
rzuconego fiacika i ruszyli na
ści dostała . czkawki.
przejażdżkę po ulicach Lodzi.
- Czego ty szukasz. głup
Szczerze mówiąc, n;e była
ku? - nie wytrzymała nerwoto żadna kawalerska parada, bo
wo.
Cezar po prostu szukał drogi
- Jak to czego? Muszę was
na Gdańsk. Poza tym prowa- . czymś dowieźć do tego Gdań
jako tako,
dzić to on umiał
ska. nie?
ale z przepisami był mocno na
słowa
dotrzymać
Pragnąc
bakier. W pewnej chwili wjeCezar próbował włamań do
jednokierunko- samochodów, a gdy się nie uchał na ulicę
wą i zaczął pruć jak kamikadawało, wchodził do komórek
dze pod prąd.
po przetwory warzywno-owo·wrzasnął
- Ty, gliny!
cowe. żeby coś przegryźć na
znienacka Janusiek.
u.spoko jenie.
- Cooo? Gdzie?
Z samochodami było trochę
- Przyuważył nas radiowóz,
gorzej. Niektóre miały zainstabaranie!
lowane autoalarmy, które wyDziewczyny zaczęły przerasyreny stra:iackie i
ły jak
tliwie piszczeć i szlochać, ale
Sześciu
trzeba było uciekać.
kolega Cezar nie stracił z~m
otworzyć
się
aut nie udało
nej krwi. Wykonał iście cyrśrubokrętem. W siódmym zakowy skręt i uniknąwszy jamek puścił, odepchnęli więc
pojechał
kimś cudem kraksy,
Cezar rozmontował
kawałek.
z.a nim
równo z prądem, a
stacyjkę, ale nie mógł uruchoradiowóz. MO
ścigający ich
mić silnika. bo akumulator był
Cezar wydostał się szczęśliwie
wyłaczony. W
za słaby albo
na Pabianicką, ale gdy radion~st.ępnym aucie, _ które -.idawóz nie przestawał ich gonić,
blokada
ło się otworzyć, była
drogę.
skręcił nagle w p~ną
typu „laska". łącząca kierowPorzuciwszy fiacik, zaczęli unicę z pedałem sprzęgła.
ciekać w pela. Koleżanka Ola,
Sytuacja, jak to mówią, stachoć mieszkała przy stadionie,
rozpaczliwa. Robiło
wała się
była zupełnie bez formy, toteż
byli
Gigantowcy
się widno.
milicjanci szybko ją ujęli. Poi
wyczerpani
rozgoryczeni,
trójka wymknęła się
żostała
Przetwory owozniechęceni.
pcgoni i klucząc -pośród - stocowe tak ich czyściły, że co rusz
i zagajników
dół. ogródków
musieli ~dz.ieś kucać. a za niWsiedotarła do przystanku.
mi wlokły się koty i bezpań
dli do tramwaju linii 41 i oskie osy. Wreszcie . zamelinorano wylądowali
koło ósmej
wali się w komórce na terenie
na „Zielonej Górce" w Pabiaposesji i zasnęli
prywatnej
nicach. Byli zmęczeni, wystraj'lk oacjenci po lewatywie.
SZP.ni, głodni i bez pieniędzy.
Zbudzili ich milicjanci.
wokół,
się
Cezar rozejrzał
po czym oznajmił:
- Stójcie tu, a ja ju! nie
pozwolę nam umrzeć.
- Rozwalisz bank, co?

1paraliżowani

panujący

wkrę

gazową i
butlę
Przelali
benzyną.

łu.

W.szyscy, mimo it

-

fiata i Cezar
pomocą

innego

taka do

miejsca, w którym zza stołu wystawały, óbute
w filcowe bambosze, nogi. Kilku mężczyzn zbliiyło się do leżącej kobiety. Lekarz dotknął jej
ciała, ale wystarc~yło stać z daleka. by dochodzący stamtąd fetor zaświadczył, że staruszka
leży od kilku dni.
- Nie żyje - potwierdził lekarz.
- Zamordowali ją - z:.airyzykował ktoł 11: ty-

zaczęli

14

połączył

przewody elektryczne i urukieUsiadł za
chomił silnik.
rownicę, Maria z Januszkiem
zajęli miejsca z tyłu i ruszyli w pełen przygód długi rejs,
albo tak im się przynajmniej
Jedynym narzę
wydawało.
dziem zbrodni, jakie zabrali na
gigant, był wkrętak.
O drugiej w nocy znaleźli
się na peryferiach Łodzi.
- Słuchajcie, bl"acia! Jeśli
mamy dotrzeć nad morze, to
trzeba się postarać o benzynę
- oświadczył Cezar. - Chyba, :ie chcecie wracać do mamy.
- Dla mnie to się. jeszcze
taka nie urodziła - mruknął
Januszek.
- O, nie! Teraz nie ma jut

cc

- Po co księdza, wiadomo, to nawiedzonJ
dom, sam diabeł mógł przyjść w postaci tego
kota - śmiało wystąpiła młoda kobieta.
- Pani Wando,
żeby to powiedziała pani
babcia to bym„.
do gromady.
Dalsze słowa już nie docierały
Kilku mężczyzn rzuciło się w pogoń za pr~
rażonym zwierzakiem umykającym do sąsied
niego pomieszczenia. Znalazła się siekiera. Do
lekarza i stojącego
klęczącego nad zwłokami
przy nim milicjanta docierały odgłosy szamotaniny·, pisku i wreszcie śmiertelnego charczenia. Zaległa cisza. Krwawy strzęp kociego ciel·
ska położono przy staruszce.
- Po co to? - lekarz wzdrygnął się z obrzyzabezpieczyć
dzenia. - Lepiej pomoglibyście
ciało, Na milicję dzisiaj nie ma co liczyć.
Rozejrzał się po pokoju. Otaczali go niby ci
sami ludzie, których znał i którym pomagał od
lat, ale jakby trochę inni po jatce, w której
przed chwilą uczestniczyli.
- No, panie Zajdler - zwrócił się do mido
zadzwonić
lfcjanta - niech pan idzie
szpitala i po milicję. ·
- Mo:ie lepiej.„ - zaczął tłumaczyć funkcjonariusz. I nie wiadomo co miał na myśli, bo
zakończył za niego ktoś z tyłu.
- Panie doktorze, może i jej nie zamordowali, ale to nie jest taka normalna śmierć.
dochodzeniowej.
ekipy
- To należy do
doPrzecież muszą zabrać stąd tę kobietę ktor wyraźnie tracił cierpliwość. Ze stojącej za
dx.zwiami gromady dał się słyszeć jeszcze jeden gł~. który streszczał to, co inni myśleli.
- Może nie wolno jej stąd ruszać? Na wszelki wypadek trzeba to tak zostawić.
- Na wszelki wypadek? O czym wy mówicie! Przepuście mnie, ja pójdę zawiadomić
rzucił zdenerwowany lekarz i zaczął
milicję przeciskać się do drzwi.

Za progiem niemy tłum r<lzstąpił się. Szedł
szybko, chciało mu się biec, ale wstrzymywały
go milczące spojrzenia za plecami Na progu
Dobiegł do
domu minął zaniepok'ojoną żC1tlę.
telefonu. Wykręcił numer powiatowego szpibo zobaczył za
tala. Nagle odsunął firankę,
oknem coś niepokojącego.
;mruknął i odło- Na wszelki wypadek
tył słuchawkę.

Nad mokradłami rozlała słę krwawa
Dom zielarki stał w płomieniach.

łuna.

•·

wygraną.

zapytać.
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ODGŁOSY

,.

/

•
bv? iu~ bal.<dzo da~ a ~
nadal nie móił m-obić kari.e-ry„.'

dzi~

w

"Wi.el"e1i6. at

złych

ziemie ! talk dłuro
z 21iemi' v.·s.z.v-

~rvMa

reszta?

silcie robaki.

Opom\ści

wschodnie

Cyrk reprezentacyjny
Perszerocli bvł zna;,ztuk wru:elą
k1ch. Mało. że oonierał artvstów. hoinie ich wvnae:radza1
i na 'Wi e le t><'.)zwalał. ale i es.z.
cze dbał. żebv m ieli okaz.ie pokazać swói k.imszt za are1·1ka
oraz. abv z · zaer;a,nicv nrz;v iip,ż.
diali różni wvbit11i artv ś~L dostarr.::zaiacv duc:howel?o obroku
obywatelom reiten~u.
Re~t

n.ym tnec:enasem

wvież·
Perszerońscv artvści
dża1i nawet z~ Ocean. Wr ..icah
svci sławv i z kiesami wvoeł

nJ.on..vmi zaoceankzna.
waluta.

•

,

twarda

Pierwsza skaza !'l..a oomvśl.nle
roz\viia.iacei sie w-vmianie kulturalnei bvta norażka newne&io
niekne.io · Araba \O wdziec2llwrn
i.J.nier1iu Christopher. P.Oiech.:i.l
oin bvł zs ocean szlakiem sweltO wielkiel?o imiennika Kari ~ 
ry wszelako nie zrobi!. Tiie i::-iimrxinował mielsco-..wm k':m·i .) n'\
i - w stvrl oowiedzieć - mus1 ał iarabi ać na ż v ci e fa.ka 7:\1tYklv koń 0-0ciae:owv,

Za:oomniano im w I'e'l"s„e!'(lniil o cał.ei st>rawie. kiedv na.da.r:zyta Slie okazia „odem-ania
s:ie" na wstretnei zar.ira·n icv. :zaore2entowaT'.ia im s'Ztuld takiel.
te oko bieleje!
Otóż ksie.9tWt> Zoofi!H za.wo.rilo ns. 2ości.nne wvstei:>v renre·
:i:enta-cvinv cvrk PerszeT001iil

Przvs:otowania trwałv bardz<>
dtmw. cvrk 1>0wieksz.vl swói
ze~oól o nowe Jlwiazdv. VlVszltolono .kilkadziesiat koni w
ta11cach na a.renie. uciesme zebrv wvsta:oiłv iako' clowni 11
kucvkJ ż01.1Jllo.waty talerzamL
Naiwvbitnieisi ner!zeTOt'i~cv ilu ...
ziemiści wvciagall małe koniiki
z cvlindrów. a osłv 6wk:rvł•r
na b~tucie lub na traoezie hen
wvsok<> zllwies7'onvm ood ~ama
koP'U1a.

O ie'Clnvm tyl.k„ t=n>omnieli
szefowie z Wvdzia.łu Cer~mo:1il
Wid.;;wisk i W\·śoi>!ów Wielkie·
ii:o Ur.zedu Kancler ~kieso. Otóż
k:;iestwo Zoptilii słvnel<i od l:.it.
iako ośrodek S7.tuki j'.'.Vr\<:'l(JWei
n;:i natw-vższv'n.1 ,i,wi atowvm noziomie i oublic;;mo~ć tamt~1sz'3
b:1rta bardz.o '"·vbre<l,nA.„

Tclei "'-'TStePv 'R"'nrez€n .
c:i-ine>!o C'r"t'ku Perszeronii za·
konczvlv się st,r:;..~zl.i'll:a k1ana.
artvstów wy;zwizdano i wvdr-wi-0114' !

bvł

w Za()CNnii w mieiscowei t>rasie nikt o iel!o zairrankimei karierze nie wsoominal. Pisa.li.
ows-zem. 'ie iest tam. ze wvstePtlfo. Ze kiedvś ·wróci.

korest>ondei}cje iert:n
rnakomit".
r.udowne.
wsnaniałe i óHniewaiare. ił 'OO
oowrocie dvrel<:eia Cvrku Re-

sławnv

Christo1'her

Tvmczase·m Christopher W'l"Ć
\ - o znozo! - 1'.l'rm'll'\'\al .
si.e do wszvstk\e!!-o. Pol\vi.ediial
ciekawYm żurnalistom. i:e nie
przvial sie na mieiscowvm rvriku. sukcesu nie odniósł. oieniedzv nie -zarobił. Worawdzie
cił

-

ni~\mel!o
l&ża la M

-z.daniem

A.raba -

l!lrl'!zE'nt.ac,·ine<t<>

Chvtrv zamiar ~palit 16dn-ak
na nanewce. a to z 1'0Wodu rutvnv w iaka nonadli oers·:r.erot'1scv żurnaliści. Z przvzwvczaienia narobili szumu. że ~to
!!w\a.zdor przez wszvstkich wvteskinionv zmateria1i.zuie sie na
nerszeroń s kich estradach sn~ł
ni marzenia nie tvlko mlndvch
kl ::tczek · i statecznvch st;irvch
kobvł. Podbiie nubllczność i rlristar.czv n-iesłvchanvch wraieri
całemu ludowi. Pe1:'szerooii.
Żebv uatrakcvinić ieszcze oonisv i;i w iazdorri oirło s wno rótne konkursv dl::i wie-lbi cielek
tettoż 01·az snrow;:idwno 11i.e tv-1!i!O samego artv:::te. R.le iesicZP.
ie!i!o 0ica i brat-a na dodrit<..•k.

Sukces bvl pełny! Nawet ieden z rozsadnieiszvch kxvtvków oochwalH owo ::irtvst.vczne
zero. choć zrobił to w sMe6b
nrzewrot.nv - nar>isal bvt że
w d11lekiei Amervce b:rł nienew\e11 wielki nleanlarz
s-dvś
Elvls Pręslev i oo ieeo śmierci
zrobH karioce n\eśnian nieco
mrne1szv ale bardzo "weiro
Elvisa nrzypomin;iiacv nieiak-'
Shakin Stevens. Bvła to ocawd::i. flle tak sie mial::i do orzv-.
nadku owel'!o 1i:wiazdnr~. iak
wsrhód slońc;:i do zan;ilniczkl.
bowiem w i"'tki artvst:;i które!!".>
ut,.,rować dr<'.>ite
śmierć miata
nowemu S!'.viazdorcv.>i. umart

~stała

rirh~~

regenta - teź nicze-go nieśwladomeit'O - uclekoir<l'W!tna z,~ota
Podkowa na: btekitne'i szy.l"fil!.
lteeein~nit

takż.e

d.;:i.sta.l na-

$!r'Ode. f "-''\S'.!:VStko iest dobrze.

oo staremu ...

iesto strowina n1!'
nie. oieknv bowiem iest i Jta·
1e.ntowam" nad oodziw. a!'!! 7.aoceańczvcv na tvm sie nie t>o·
znali. woleh własne produkcie
artv.stvcz11e (o Uei 2oraze. iiik
wiadnmo!). zainwestować też
nie chcieli W oersze-Nń<:k < eM
a:wi <1 zdora. A tam bez foirsv
ani rusz!
Wówczas 'vfad1,e kulttlralpe.
zaniepoko1one tvm faktem. a
szczel!:ólnie nienotrzebna
iuż
ssdatliwościa nlekl1('!!o rumaka. urzadziłv mu - iako refe~t~wal
całv
komnensate Produk~ie
twórczości.
ie1<0
ewiazdara niemal bez nrzenvv
transmito.wałv l'OZ!l!ł-ośnie t•adiowe oraz centralna telewizia
Perszeronii. Wvmvślono D011adto chvtrv S1P01Sób na ratowanie
wła·s;nvch:
artvstów
1m1enia
sorowadrono miano·wicie z zananicv · artvste nader miel"nieni e
oooularnościa
~<>. żadna
cieszace.eo sie we włas·wm
kraiu. ot. mizerna chabete. W
zamierzeniu miał to bvć bhmaż teti:oż za>traniczneizo ::irlvstv. kleska kompletna i uk.'łza
nie świ'l•u całemu. że nio. tvlk4'
u nas sa nieudaczniki. aJ<" takrn~osze. ot-0 m-;r,v'khd że zzĄ naidal.ązei e:ranlcv da s·i e
tei śc'lae:nać artvste tak mlerneeo . .że na.w et nal!-i sa le-osi.

Czer.<> ' smikaszT

TJYta

- Kija - i ODOw.iadam. eo
brmba z;robić. aby robaki same
I iak mv·
W'V'Szłv z ziemi. uvtam - wyjda?
śl.isz -

-

Gienek

mówi

Pewnie -

że.bv wbaczvć.

wierci dziure. w

oo za
l!tie,ni.

dureń

Niedawno znaromv ooowiada! m.i o -oewnvm małvm chtJnczvku. którv wvmvślil s1posób.'
a bv n•ie mieć kl""'° tu z 'Oasa •
niem ges.i. ów znajomy. 1 sdy
był ch!aocem. muS<iał bvć na- ·
stus-2lldem. Miał oo ied11ak .~:re
rokie zainteresowan.ia i br;:;ł z
!!-oba na oastwiR'ko ksia.żki. które namietnie czvt;;l. ;i 2'esi wlalliłv W nkocle. \.\Tzia.! wiec M•
bi~ nornocnika. W t!'li ~PN-ób
właśni(? rośni!? na oe.ó! zatrudnieni-a. Gęs i- 011slo ż:at<?.<m dwóch
malców . .Teden . w\ekszv. Zf!i'!l.·
teresowa.nv ks iażkamt. nełri i a.<:".'
role kil'rowruka. ~ dn1l'!i mnie1~zv . r>omoortik. 'Wvlmnuiacv ooiece·n ia st::irs-zel?o.
- Ka:r.iu! - K:rr.rez.~ kier""''11ik. 'D!Yl.noszac oczv mad ksia·
i'ki - eegi znów wlazły w ży
to!

Kazio

BEN GRUNDl1K

•

Na wszystko
jest sposób
' Cała noc &i"lilv ml &1e bara.n:v. A to z teJtc oowodu. że
mam zwvozai wieczorem czv·
tać w łózku nzetv. I wła-śnie
WYczvtałem · o dziwnvm s-oo.sobire walki z k<retami. Dziwnym
i

śmiesznvm.

Na wszvstko mo?ma maleźć
sie
1akiś .snosób. - Wvbrałem
na rYbY
kiedvś z kole!!ami
Mieliśmv laDać na cia_sta i na
błysk. Alf'! ani na ciasto. ani
na blvsk nic nie chci ało ;;!e
zfa.pać, Wtedv któryś wnadł na
.o omyst że zrobili ~ mv źle. bo
nie v:zieliśmv · robaków. Na rc'baki na newno bv brało.
Ił.oze.irzalem ~ie

oo lace. Li>t:J
Sllche. Laki raczei 1:>id~Z·
c:>.vste. bez tra'# No i nie mam'' l<matv. Ot. kfooot. Ale laka idzie starusz.~k.
- ~adku - ' mówoie - n ie
wiecie. iakbv tu zdobvć troche
r<lbaków. bo na ciasto nie bierze.

bvło

- Ano - mó·1vii dziarlek
trzeba nakouać.

- To wiem:v. a.le „i~ mamv
toDatv.
- W zasrodzie ie.st - mówi dziadek - ale daleko.

- Ano - mówie inaczei nie da radv.
mieć rooa te.

d.alek~.

trzeba

- Jest s'Ol>S6b - na to diziadek. - Trzeba wziać ki.1. wsa.-

'
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m-e

iedn.ak

r.h"rvco-n:v s;1voia. r-0la.

musiał

bie><ać

1.a

bvł

za-

dasle

i?łm'.l'imi

i<e.·
lazlv

siarni. a te be-2m.stanni.e
w. szk.ode. umiast Dą.ść sie $1!\0dOZ'-'"okrkoii~ie w mi eiscach
nych. Ta~i iuź i~t lr41 w·tk1Jnawców ooleceń kierownictwa.
Lubisz. nie lubisz. Mbie musi$,b. Kazio wolał sie ba ,,it. z.'1tniast !i!aniat Z!! l'!łu1'imi e:e"iami. · Ale star.szv ciai!le k:rzv·
i:zat

Toteż

bvlv

Felieton ·
pesymistyczny

Gienek.

I•

Na SZM;eście lud Pe<r$r.e;on:i
o t1i.czvm nie w ie. Znów dw~k1
t)e1·s.zern1\skim żurnali5toni. ')o
Zoofilii Clel~Etowa111ci lmmentatora telewizvirielto. którv w SW':>·
im słownirtwie ma tvlkn rztecudo,wriv.
nrzvmiot.11i.ki:
rv
W!»oan~::iłv ()Hn.iew;i i11rv. 7.1rnko1n.itv. si„~·nlctwn oo iV żadnei
mler1.e nie l'>TZVrl?tobv m11 ,;e
d<:> ol'>is~nia kleski r~mrezenta
c,·be1w cvrku.„

Pók.i

Za.cza.rem rozilada6 sie za hl. Jem.

-

-

Kazru,

~esi!

Wiec Kazio. ab:v mie~ llOOk6i. D()stanowil · u.sunać nrzvczv11e. która zakłócała mu zaba1we. Po p.ros.tu. ;!dy S!esii zn&w
wi.azł~ w ivto. wyłanat ie \
oou.krt::cał im Simie. Stanzv snolroinie czrtal ~sia:ike. mlndsz·r
. bawll sie. ale zai>."'ze iest iesz·
cze władz~ w·vźsi:;:i. Matka . czvli ~·laścioi elk!! e:esi. MnieP-0:lmkm.a nadzwvczain.'l ci.sza. znalazła do1~·o<lv zbrodni i.„ Lepie.i
1iie ws;pe>minać. co sie oóźn i ei
działo. Mói zn,:iiomv d-!>brze to
·
dó dziś pam~~tll; ·

No. i teraz motemv za1ać sle '
baranami. które śnilv mi s.ie
ea!a noc. Otóż. nrze.cl 1mem ''IVczvtałem w „Expressie Ilu.strowa1wm" lnfocmacie wla.sna nod
.Pri:ed
.sensacvi.nvm tvtułem:
mistrzostwami Euronv ow;:~ tunaniem wvołosza kretv". Przvznaie. że mnie to zaintere5owało. Czytam w1ec informac~e
własna POdt>isana Pr-z.ez (beii i
do'-'·iadu.1e sie:z niei o maiacvch
misti:-z".>odbvć sie w Lod~i
s.tw:s.ch Europy w lat<1niu precvzvhwrn. Maia one s•ie oobyć
w notowie sierpnia 1'986 1'0ku
i iuż od zettte~o roku Przv~o
towu.ie .lie do tvch zaiwodów
lotni.sk>0 na LubH-nku.
I tu iest wkoPUł. Otó:ł lotnisko nie iest w na·il~szvm stanie. a n.a dodatek iee:o oowi!!'·
rzchnie rvia krety. I wlaaze
Aeroklubu Lódzkieito W\.)adt:v.
na oomvBl. a-bv ze1wrzeć umo"'e z ieónvm z oobli~ki<'h r'}l-

ników. k:tórv bedzie uasł o-w~e
na nłvde loł:nl,s'ka. · kl>slł tra.we.
I bard-;o dóbrze. Lubie bo"Wiem
ba.ranine i cil'!sze siEY. l!dv ho·
· doWla owie<i roz,vii·a sie.

A fak Mlubia tuoot O'Wiec'
I nie v.-vniosa sie? To. o0 bedzie?
sie

2 t~„ '00-

11wslu i p-Oźni ei orzez cała. no~
śnilv mi sie baranv i CYWce.

Dawniei. iak

ktoś chciał V.'1'·

k1-etY .z (}ll:t'6dka. to
11ł0-~zvć
1dowv
"·sadzał w kretowiska
oo śledziach. Kretv bard:i.:n te
it.<J uin:'lchu nie lubia i

wvn().

.sn sie. Bvl to 5'POsób skut~cz
nv. ale - dziś - może ok:i-z.ać:

sie zbvt kosztownv. Skarl '.vzia~
tvle 11łów od śledzi? Chociai
iakbv; sie chciało. to i n.Ił t u
zrnalazłbv sie soo~ób. Ale nie
oowiem. iaki. Ż:vcze no'.vocl:zenfa w obrzvclzaniu· kr.f'?1om ~Y
cia tunaniem owiec. Nie n z:leżv iednak koianvć te;i;o z tupaniem mew.

ZENON
POROWATY

szesnasta„.

•

I

-

Ależ

daj pan spokój

brot'l.iłem radosne.i telew!zy jnlij
i:irzecież to dla
twórczo~ci ludzi. je~t niedzielne popołud

nie. niech każdy ma oare l'(Odzin relaksu.„
- I ~ musi by~ w tnkim
stylu?! - zasyczał maEtistPr. Pati.•zc pan ca tiei1 Kaziu wyrabia! I Andrzej Dabrowski. kt óteż
reJ:to tak kiedyś lubiłem
W$pina sie na szczyty chałtury.
Jeszcze tylko zespołu .Bclter"
brakuje z pięknym przeboj;im
„Daj mi te noc"„.
Domysłami

to rze·
naiZle
' tęgo ' wtraclla sie siostra nrzełażo
na. ~Niechby na · ten przykład
nowes:i:o,
coś
zapropono>\v.ali
choćby \vyl!lory „Mister Studia
l" . Scia(nełabym paru dobrych
Jaroszynskiego,
satyryków
Kaczmarka. Drozdę . .5molenfa.
Pietrurka. Manna. :Mateme sypala naz.\vil'>kami jak z ~
kawa. - A może nie maj-a ochoty tu się bawić? Nawet ten
nie7Jy „Omnib\ls" już sie skoń·
-

Ale

:i:

czywiście 11ie

Szanown~·

Panie :Redaktorze!
W pierwszych sł<>wach mego
listu musze Szanown.a Reclakcie orzepro~ i ć. i± dosć dłu;i;o
sie nie oelz:ywałem. ale zmogły
mnie. fak i wieh1 innych . ku·
rai;,µis:zy. eksce~y aury, Dopadenidllrnia ;i:rypy
ła nas tez
zdziesia tkowaJy
„ wiatrówki".
katary. an11,ir1.y i inne niesympat.rc:me infekcJe. Na nez.eś~
cie. najb!orsze m::i.my iu:i.: za !\Oba. niezastąpiony I:,ysol i jego
!i!!kipa 11aszpikqwe1li nas oe:romnymi ilościami pi 1mł. :rastrzyk.ów. niektórym nie szczędzo
no n.:;v..>et .. baniek". toteż szybko stal'lęliśmv na no):li. z niżej
podpisanym na cz:el~.

czył...

- Jakieś epotka.n·i a 1 cieka•
wymi ludźmi bym wrl(aniz.o·
wszedł Jej w ~ł-OWo rozwał grzany nipspodz.iewanym poniekomai;iiste-r parciem
niecznie ze sportowca.mi wyłacznie. a zwłaszcza z Pziekanowsk.im. które~o wszyscy
tak O!tatnio hołubią. że tvl ka
patrzeć jak Nobla dostanie. ja.kiś kacik polityki. od kąchn.\ ;
z Broniarkiem. J)al"\ł
choćby
dobrych aktorów bym :z;aprosi.ł,
retyserów. Jednak chłopaki z
„Jarmarku': sa o wiele lepsi ,
n iby ze.łożenie ood01bne. program ~ż z:wariowa1w. a iedz
nak lepiej zor~aniz.owany,
klasa. nie s-ch1ebiaia tak naszym n.ajniżEZYm imtynktom„.

Nie ukrnvam , te wiele zawtelewiz.ii. ~
~ź;
dosko11ałej. cyklicznej audycji „Studio l". Klaudiuszem niewiel•J ma <izansę
zostać <eh. ten Kali~ula to był
kawalarz.„). ..Panem na żuławach" można sie nie >:achwywybije godzina
cać. ale i;idy
szesnasta w niedzi!'lę. · i:aist.e
trudno sie dopchać przed telewizor w naszym klubie. Wiemv doskonale. iż' śmiech to
- Cicho. de choler.r„. - :r;azdrowie. bohater()\V'Je „Studia"
wYt z przodu jakiś kuracjun l!
też z.dro\vł. zad o~ 10Jeni. zawsze
uśn1iechnięci. widać. te katary
na
widocznym! . WYDi!!kami
-ich sie nie imają. A ciesza sdę!
Za1"1lz mcz.ynamy.••
twarzy, Jak dzieci...
No i rzee:i:ywiiście. A ee to,
D~iś r6w11ież ei najwytrwalsi
gorsi jesteśmy! Treym.ająn tez p„c)entów blokowali · co lepren drujtiego za biodra. ufor·
sze. mie}sca. od południa. ocl
1nowaliśmy pięknsg.o .,węża" i.
„Robin Hooda" . \Vielu z.rezygna etą.ny przez pana Dąbrow
110'.\'ało nawet z obiadu. byle
skiego zn.ak pomknęliśmy tni.ę
tylko. zaraz !'o znanym dobrze
dzy stolikami. drąc się !?O sH
s.<·gnale: „Bą, ba. ba. ba.„" pow płucach: „Szał b<tj nait.
kiwać z bliska. z pierwszego
piękny . slajd. pawie l"Jióra.„".
rz~du radosnej pani Zosi. panl
W telewizorze też tańczyli. jeEdycie. panu Markowi.
szeze , bardziej radośn.~-·
Zaj~liśmy z ma~lstrem B. JeA na korytarzu ciekał jut
dyne wolne mieisca na korvta- .
1anitariusz Józio. Z zastrzykar:iu. tuż obok siostry or:z.eł0źa
mi...
nej, li<Vinki. która z wypiekami na twarzy oezekiv.tała na
Mi~s
wiadomości o wyborach
STEFAN żVCIOWV
Studia 1. która automatycznie
wchodzi do trzydŻiestki najładn iejszych· dziewczqt w kra.iu. nie mówiąc o na.J:(rodach.
uściskach dłoni i innych rnlendorach. Dla ordynatora l.y--0la
miejsc już n ie stało. prz_y°tiył
:z;a późno. więc jeno zaryrnował.
„Niedziela. i(Od:r.i·
zgryźliwie:
na szesnasta. cie-zą się ze wsl,
cieszą sie z miast.a ... " i wsciekły popędził do swego l{abinetu.
bv zaliczyć najlepszy od wielu
lat pro!!ram rozrywkowv ttasi;ej telewizii na SwYm orzenoś
nym, małaobrazkov;ym odbiorniku.
dzięczamy
rwłaszc:za

•

• •
Spo1rzen1e
znad

szachownicy

A

tu działv !!ie rzeczv nie-

do łez
rozczulające
niemal. Oto oani Zoi;ia prze·
pytuje pania Urszule B. na
okoliczność pobytu tej ostatniej
iakl"!ś
Japonii. Oe:ladaia
w
souveniry. zach\l;J'CaJac się niczym malle dziewczynki:
zwykłe,

Jaka
to r<ecmik

'„Przewidu1e me. ż.e !eh t'!łu·
srctrwałv tuPot znudzi sie ·.vree.zcie kretom. które maida &O ...
bie inne tereny".

śmiałem

Niedziela,-

-

Ale. ozvtam da·led :

Dtuiro

piosenkarzy, troche jaz.
też bym zostawił. Ale

zu -

ładna

makatka. ezy

może? ...
- Nie. nie. to bluzka. ręczwz.ory, o tu
nie malowane
kwi.at wi$ni.„

- Piękne. a ta
ka kolorowa.„

świeczka.

ta-.

- Tak. śliczi;.a. to akurat pozytywka iest.„ A ieszcze :ozmawiałam z matka Michaela
Jacksona„.
.iuż

Jedziemy da,le'j. I naGrubba z Dziekanowskim. i kolejny odcinek tasiE~m
cowego „Banknctu". a w t,lę
przygrywa „Don Wasyl i jeg c
Cyganie'' . a za chwile byc mnże wystąpi mlodzie:i;owy z-espól
„Trubadurzy f!5 " znów uciesz ·
sie przekomarzać
nie beda
Kowalski :z: Nowakiem. Zado·
woleni wszyscy. radośni. euforia udziela się telewidzom. wybuclw śmiechu pani Edyty wyw
wołują oclważnv rezonans
studio i wśród lmracius:i:y. Tylko ma!l!ister. wieczny malkcmtent. mruk. urod1.0nv newrnista - narzeka iak zwykle:
I

r1ow1e

- Panie. co oo.i wYPrawi<:ją!
Jakie to infantylne] Te uśriiie
chy. ukfany, mizd r zenie się do
publiczno.k i. No. oowiedznw te
1ra:fików, paru nie·
'"'Ystępy

Rogalik LEX
1.
Do~ć długo byłem nieobecny
na łamach. mam j-ednak solidne usprawiedliwienie w postaci ślicznego druku L 4. który wręczono mi przed wvpuszczeniem na wolność. Formaln ie ,iestem ter,az zdrcwy, choć
czuję się nad wyraz kiepsko,
w szpitalu czułem się lepiej,
chory,
choć formalnie byłem
wszystko to Jednak nic nikogo
nie powinno obchodz.h\ waźny
jest bowiem druk, nie samQpoczucie.
Łatwo
kładzie

tQ sprawdzi ć na przy-

szachów, które
\Yiertcie mi. pro s zę - są niepomiernie bardziej okrutne niź
tak zwane • źywe życie. W ży10iU moźna się bowiem tłuma
usprawied li wiać, a naczyć,
wet złożyć samokr)· ty kę, gd y
w szachach samokr.vtykę moż
na składać. nic \o jednak ni e
pomaga. Podstawiona figura to
mat to
podstawiona figura,
mat, przegra na to przegrana,
a kioś. kto bredzi o „rnoralnarażony
11y111 zwy cięstwie"
jest na pośmiewiska.

2.
jednak mogłem
w nieszczęsnej
dz1ennikar.skiej drużynie „Ka·
ja
Jakże
grać dobrze

czki", gdy pom1JaJąe fatalne
samopoczucie wciąż chodzi mi
po głowie sprawa rogalika? A
opisywana
szeroko
ściślej
przez pra sę spr.a\'Va inwalidy
Kazimierz.a S,, który wpa.dł na
Prz.emy·
pom y sł do)l'ożen i a z
buświety ch
śla do Stubna
łek i rogali, czego oczywiści!
n ie ro-bił ani uspołeczniony,
ani E;półdzielcz.y handeL
S., przypon-Ul~
Kazimierz
,; tego niejakie zys.ki,
przeto - m imo iż działał na
czerpał

prośbę

współpracownikó"''

i

z.a

został
skazo.ny na dwa lata więzie
nia :r; zawieszeniem, grzy wnę,
zwrot ko,sztów · sądowyeh oraz
oszczędności WY•
przepa-dek
rok, aci: zgodny z duche1n U•
staw wymierzonych prz.eciwko
s.pekulacji, n ie . zy skał ;;polecz•
nej aprobaty. z.wlaszcz.a iż !ąd
n ie był '"'ładny orzec, iżby d4
Stub11a świ eże bułki dowoził
ktoś inny.
zgodą

przełożonych

3.
dawna.
od
Niety jący juź
prof. Jerzy Sa'h·ic'ki (navna•
· sem mó'.Viąc podczas semina•
rium przezn~czonego dla „, te•
atralnych rece11ze11tów) mocno
akcentował, iż żaden kraj na
anachroświ ec ie n ie ma tak
Wielka
jak
nicznyeh praw
Bry tani a, "·Ezelako w oparciu
zdrO'NJ'
- i o
o te prawa
angielscy sęclz.io
rozsądek '""ie potraf i ą ferować wyjąt.ko·
wo mądre wyiroki.
W y szuku .ią. po·Niedzm.y, pre·
cedensowe orzeczenie z cza•
Zdobywcy I
Wilhelma
sów
wychodzi im nagle, iż smacz·
n iej jeść rogaliki niż phck!
owsiane, co pozwala uniewin·
nawet U•
n i ć o·skarżcnego, a
sen·
pochwały w
dzielić mu
teucji wyroku, ewentµalnie z
pouczeniem, iż w przyszłości
zainteresowany powinien na
dow62 ro.galików wyk.u~ie &pe•
cja.lną lkencją.

Otóż w szipitalu, w redak~
i:?ji, a nawet za i;zachov.rnicą
nle tylko łamałem sobie gło
jest jakiś precede11s w
wę g.prawie rogalików. czy go· me
ma? Skutki były fatalne. b-0
ani Porządnie . nie wyzdrowiawyrót11i•
łem, ani niczym nie
na.wet
łem s ię w pracy, ai1i
nie v;·ygrałem tak :r;wanej wyjednak ...- i10
granej partii,
znala1..łem! Co praw·
pros1.ę da nle w orzecznictwie sądo
wym, lecz w .felietonistyce,
dobre ,l<!dn.ak i to, zwłaszcza
że mo,gę powołać się na nuto·
rytet Antoniego Slcnimskiego.

4.
· Dawno,· dawno temu. bo w
1931 roku, • • Słonimski o.pisał
barwnie dtiałalność niejakiego
nie tylko
który
Cynjana,
kmiotkowi kolumnę
&przedał
Zygmunta, a komuś tam in·
nemu wydzierżawił Dworzec
Główny w Warszawie, ale ze·
migiem rozehral
brał ludzi i
wąsl{otorową kolejkę.• rnbie za~
a miejsc~wej
b i erając szyny,
darmo rozdając
bie-docie 2la
czym zresztą
podkłady. Na
wpadł, bo urz~dn ~k państwo
wy tak by nie postąpił.
Zreferowawszy to v,-sz.ystko
konkluduje:

Słonimski

„Powinno

powstać naw~ praLEX": Ilekroć

wo. „CINIAN

mą~
sfą
oko.mje
d1·zejszy od pro.w, które 1ui.ru·

przestępca

uyl, l;lezkarny jitst. Jeżeli łn.o·
ma przy,jść sobie rano, z.wo·
kolejkę,
1ać ludzi i rozebrać
to oclpowiadcrć powinien nie
o.le ci,
ten, który to zrobił,
to pozwolili, a je>żeit
którzy
spec.ialnie
był
rozbiera,iqcy
zręczny i pom.yslowy, nikt n.ie
•po wini en ·odpowiada6, 11 rozdostać
powinien
b1 ernjqcy
państwową posadę i order",

na

Z orderem to może przesada, Antoni Słonimski zapalił
s i ~ troch~. ale byłoby całkiem
sposób
nieź le, gdyby ktoś .\„
zechciał
odpowiednio uczony
ROGAsformurować P.RA WO
ROGALIK
inaczej
LIKA,
LEX. Stanowiłoby 0110, iż odsiadk<! z; zaw ieszeniem, grzyw·
or az przepadek mienia na•
ną
leży za s ądzić temu, kto odpowiada za dostawy świeżel5t'
swoich obopieczywa., lecz
wiazków spełniać n.ie racz~'>
wolny
Ten, kto do s taw iał jest, co .najwyzej z pouczeniem„. i tak dalej, patrz fragment o v;,·uhelmie Zdobywcy.

JERZY P.

•

ODGŁOSY 15

I

Nic z tego obrazu nie było prawdziwe - ldnlc,Y nie posiadali
broni służbowej, a jeśli jut mieli broń, gdyi należeli do kółka
wieckiego, nie wolno im było jej nosić· w czasie słutby. Rdzewiatrąbki l rzadko który miał lornetkę. Coraz mniej spotykało
ły
1ię takich jak stary Kondradt, z. małym gospodarstwem, koniem,
dwiema krowami, maciorą l pasieką; osiedlali lai ludzie podobni
do Stęborka, z tytułami, ale bez ochoty na babranie się · w gnoM
ju, w ziemi, oprzątanie choćby stadka kur. Zreszt~ ani tamci, ani
ci co przyszli teraz, w niczym nie przypominali bohaterów leś
nych powieści. W takim, który przez kilka lat obserwował jak z
głuchym łoskotem walą się na ziemię wspaniałe sosny, . graby
czy buki, Jak kończą tywot potężne dęby, też się co~ zawalało w
duszy, rujnowało, obojętniało na piękno, które musłał niszczyć
motorowymi pilami drwali. Coś więc w nim umierało, ·ale czy
/
coś się nowego nie rodziło, powstawała jakaś nowa wartość mo„/
ralna? Masłocha nie zauważył jej ani w sobie, ani w innych.
Niektórzy jeszcze przez jakiś czas potrafili grać komedht przed
turystami i przybyszami t miasta, wraz z • nimi zachwycać •ill
pięknem sosnowego starodrzewu, lecz gdzieś· w głębi duszy, pa1
trząc na starodrzew, już obliczyli w myślach, kiedy ~dzte można
ZBIGNIEW NIENACKI
przystąpić do zrębu, ile też zrobi się tarcicy, a ile przeznaczy na
opal. Jak długo można mordować piękno bez skazy na duszy? w
odruch
końcu, aby istnieć i pracować, trzeba w spbie wyrobić
gardzi~
samoobrony, zacząć po trosze lekceważyć lub nawet
elcho powiedział 1trałnlk łowlecld umłuł 1tawi4 sl• tutaJ w sobie pewien rodzaj wrażllwo~cl. I to n1uypięknem, stępić
walniając nadgantkl dzl8WCQ'D7 • uicisku swoich palców.
wał Sobota „pozbawieniem się duszy".
Wstała sztywno l wyazła • kancelarii. Tak samo utywno weO dziesiątej rano panna Marylka, sekretarka Masłoch;r, robaszła do salki konferencrjnej, wyminęła siedzących wokół stołu
ezyła przed swoim biurkiem strażnika łowieckiego, Józefa Maryludzi w mundurach i u 111czytu stołu· podała nadleśniczemu kartna, w mundurze, z raport6wką przewieszoną przez ramię. Nie
kę od Maryna. Maslocha niedbale położył tę kartkę przed sobą,
pamiętała, czy strażnik łowiecki znajdował się na lijcle osób unawet do niej nie zajrzawszy, Zaniepokoił go dopiero widok stoi:>roszonych na naradę do nadleśnictwa, tak jednak musiało być,
jącej wciąż prz;y nim Marylki i łez, które zaczęły się zbierac w
skoro zjawił się w sekretariacie nadleśniczego, choć 11>6:!niony o
jej oczach. Marylka bala. 1i111 wracać do kancelarii.
dwie godziny.
- Co się stało? - u.pytał ją szeptem, a potem zajrzał do
- Nadleśniczy nie lubi spóźnialskich - odezwała si4 cierpko
do Maryna, zaraz jednak uśmiechnęła się mile, gdyt bardzo sit:
kartki.
na
IA:śniczy St111borek widnie mówił o usychaniu modrzewi
·
Jej podobał ten mężczyzna.
jego uprawie. Zastanawiał sit. dlaczego j~den z modrzewi jednak
Była drobną blondynką. miała dwadzieścia trzy lata i uwatała,
te znajduje się u początków swojej kariery życiowej, Urodziła rośnie, zieleni się, gdy inne uschły. Obiecywał, że w następnym
roku znowu dosadzi modrzewie, gdyż jego zdaniem siedlisko jest
r;ię w zaszytej w lasach gajówce i od maleńkości marzyła, aby
odpowiednie i on, Stęborck, pracuje przy pomocy metod naukowyrwae się w wielki świat, który oglądała na ekranie telewizo·
wych.
ra. Obiecywała sobie, że nigdy nie wyjdzie za mąt za ·człowieka
Nadleśniczy wstał od stołu - i razem z Marylką opuścił ~alę
w leśnym mundurze, nigdy nie da się znowu sprowadzić w lasy.
kon!erencyjną, choć na końcu języka miał radę dla Stęborka,
Tak się jednak stało, że na prośbę ojca, gajowego, nadleśniczy
aby wydupczył żonę na swojej uprawie. Taka luźno wtrącona
zgodził się zatrudnić ją w swoim sekretariacie w Bartach. Lecz
uwaga wywołałaby zapewne rechot radości u innych leśn~czych,
nie przestała marzyć. że ktoś porwie ją do wielkiego miasta.
Masłocha chciał mieć opinię człowieka \Vesołego i bardzo fodzO strażniku łowieckim, jak wszyscy w nadleśnictwie, słyszała
kiego.
wiele plotek. Nawet i tę, że być mote zmieniał si~ w wilka, któMaryn pod.nić.sł się z krzesła i pr:iez chwilę stald .naprzeciw
rego ślady odkrył Masłocha. Przyjmowała tylko te plotki, które
siebie, Maryn wyższy od Masłochy o głowę, ale szczuple.1szy.
były jej wygodne i stwarzały szanse wyrwania się ·Bart. A więt:
Nadleśniczy był krępy, rozrośnięty w ramionach. jego wciśnięta
przede wszystkim interesowąl ją fakt, źe strażnik łowiecki przyw 'kark głowa sprawiała wrażenie jak gdyiby miał mały garb.
był z wielkiego świata, prawdopodobnie za karę, jak wielu których
- Czego pan właściwie chce ode mnie? - zapytał ostro nad~
tu przysłano z innych nadleśnictw za jakieś niedopatrzenia, ns.,
leśniczy.
wet niewielkie kradzieże drewna. Masłocha zwierzył się jej, te
Maryn podał mu cztery kartki papieru z oświadczeniami, które
dla Maryna stworzono specjalny etat strażni4_a łowieclciego, gdyż
czterech ludzi napisało dla niego tej nocy. Masłocha przybliżył
żaden strażnik łowiecki nie był w tych lasach potrzebny. Znado oczu pierwszą kartkę owym tr-0chę non,szalanckim gestem, z
czyło to, że kiedyś ów Maryn powróci tam, skąd przybył I kto
jakim zazwyczaj przyjmował podania i skargi od leśnych ludzi.
wie, czy nie m_pgłby zabrać ze <iobą także Marylki. Kilkakrotnie
Potem ..-. plerwszy1 raz odkąd tutaj pracowała - ujrzała Marylka
przyjeżdżała niby to służbowo do leśniczówki Kuleszy, bo tam
jak palce nadleśniczego zaciskają się mocniej na krawędzi kartki.
mieszkał Maryn. Nigdy go nie zastała; a niechęć jaką jej okazj'N'ic się nie zmieniło w postawie Masłochy, a przecież Marylka
ludzi
wała Weronika (objawiała ją zresztą wobec wszystkich
b;;:ł czymś
wyczuła, ie nadleśniczy poczuł strach. ów strach
związanych z lasami) odstręczyła ją od dalszych przyjazdów. Poniewidzialnym, lecz Marylka miała wrażenie, że gdyby wyoią
tem Maryn wyniósł się do Horsta Soboty. Marylka bała si!:
~ęła dłm\ i wsunęła ją w przestrze1\ między dwoma mężczy
wszystklch
starego Horsta, gdyż od ojca, od nadleśniczego i
znami, dotknęłaby czegoś tak twardego jak stal.
. Jeszcze
leśniczych wiedziała, te nienawidzi lasu i jest szalony,
- Pan pozwoli ze mną - rzekł nadleśniczy i wskazał Marypóźniej Weronika odeszła od Kuleszy I wróciła do Horsta Soboty.
nowi- drzwi do swojego gabinetu.
W nadleśnictwie plotkowano, że spodobał się jej Maryn, ale KuNadleśniczy Masłocha nie uważał s!ę za człowieka łatwo uleże
le~za temu zaprzeczał. Kilka razy szczerze wyznał Marylce,
gającego lękowi. Bez odrobiny strachu nocami przemierzał pieWeronika nie była prawdziwą kobietą i dlatego mote, · aby Kuszo swój wielki fas, lubił na polowaniach zabijać zwierz~ta i palesza przekonał się jaką ona jest prawdziwą kobietą, pozwoliła
'trzeć jak się wykrwawiają. Twarzą w twarz stanął na zrębie z
mu nocować w Bartach w swoim wynajętym pokoiku. Po jakimś
oszalałym od wódki robotnikiem, który wymachiwał siekierą l tę
w drugim
czasie Kulesza post-arał się o stanowis!\o leśniczego
siekierę wyjął z jego rąk. Przed zwierzchnikami czul niekiedy co
końcu kraju i zaproponował Marylce, aby za nim pojechała. Wa, paj~y~j lekką oba.wf;,, nigdy strach. A jednak, gdy przec7ytnl
hała się. nie cierpiała tasów tak samo ~cno jak Horst Sobota,
Teraz stał przed ·mą Jóżd Miu•yn, stra!nik łó.WieckC i ·~rarylce · owe· cztery kartki wręczone mu przez Maryn,. przeniknał g::i
}akis' dziwny rodzaj odrętwienia od czoła aż do palców 'u nó~.
· · ·
zadygotały kolana, ukryte pód biurkit'!ro; ·
Opanował go w .sobie i prz)"Jzedł nie znany mu dotąd rodzaj
- Nie przyjechałem na naradę. Chcę się widzieć z nadleśni
uczucia, chyba właśnie strach. Te kartki oznaczały rozmowy z
czym. l to natychmiast - powiedział i u§miechnął się ładnie.
prokuratorem, sąd, degradację, zakaz zajmowania kiedykolwiek
dwudziestu
Miał piękne białe zęby, u Marylki taś mimo Jej
kierowniczego stanowiska, ponieważ jak to zostanie powied.:iane
trzech lat, niemal wszystkie zęby były mniej lub bardziej dziuw sentencji wyroku „mocą swojego stanowiska wymuszał na
rawe, trudno bowiem dbać o zęby, gcly mieszka się w leśniczów
oświadcz4:ń".
fałszywych
-składanie
podległych mu ludziach
ce zaszytej w lasach. Mogła je zacząć leczyć już w Bartach. ale
Strach więc był tak konkretny, że można by go chyba nożem Wyleśnicy mieli też pop~ute zęby i nikogo takie sprawy nie razjły.
kroić jak wątrobę z dzika. Ow strach takte zaciskał mu się na
- Z nadleśniczym każdy chciałby się zobaczyć l to natvchgardle jak kły dzikiego zwierzęcia, choć Masłocha nie wierzył w
miast - odrzekła Maryllra, kokieteryjnie przekrzywiając swoją
bajdy o samotnych wilkach atakuaących w lesie ludzi. To czło
To jest jednak niemożliwe, gdyż ma naradę. Proszę,
główkę. wiek, kt6ry siedział przed nim, taki delikatny i jasny, miał wilniech pan usiądzie i zaczeka at narada się skoi1czy.
c:?:e kły. Od kil~u miesięcy przemierzał samotnie wielki las, przeWskazała mu krzesło obok swojego biurka i nawet zapytała.
ważnie nocą, aż upodobnił się do snmotnego wilka. Jak '>l'iele taczy nie chce herbaty. Właśnie zagotowała się woda w elektryczjemnic kryje jeszcze wielki las i' jak trzeba być wciąż ostroż
nym czajniku. który stał na podłodze przy biurku.
nym i nieufnym wobec swojej wiedzy o lesie.
Maryn odmówił poczęstunku i usiadł na wskazanym krześle.
. Podniósł wreszcie głov1ę znad .czterech kartek i spojrzał na
Marylka powinna była ostrzec Maryna, że narada może potrwać
Maryna, który siedział w fotelu po drugiej stronie biurka.
at do popołudnia, chciała jednak porozmawiać ze strażnikiem ło
- Czego pan :l:ąda ode mnie? - zapytał rzeczowo.
wieckim („zapoznać go". jak to nazywała), więc przemilczała tę
A Maryn odniósł wra-żenie, że znowu jett Bullowem i pokwestię.
raz setny słyszy po-dobne pytanie. Tał<lie małe k;n'tec7.ki, oświad
- Pewna kelnerka z Gaud chwaliła się kilku leśnikom, ie wczenia, fotografie zawsze czyniły ludu posłusznymi i miękki
zaczęła rozmowę Marylka, przyrządza
stała pana narzeczoną mi.
jąc herbatę.
-:- Pragn41 mieć w panu przyjaciela - poMe&iał Maryn tak
- Nic o tym nie wiem - wzruszył ramionami Maryn.
1amo jak mówił to dzi!!$iątkl rar.y..
- Pomyślałam, te ona kłamie. Twierdzi. że była ·\V dornu
- To dobrze. I ma pan już_, we n1n!:e przyjaciela.
Horsta Soboty. Pan ją zaprosił.
- U Horsta Soboty rządzi młoda i ładna kobieta. Nie pozwala
ml nikogo zapraszać do siebie.
- Weronika? - Marylka uśmiechnęła się niedowierzająco. Znałam jej· męża, Kuleszę. On mi wiele o niej opowiadał, To nfe
.
jest prawdziwa kobieta. ·
- A ja nie jestem prawdziwym mężczyzną - odparł troch41
szorstko Maryn.
Nie wiedział dlaczego, ale fakt, fa wstydliwą tajemnic41 Weroniki znało aż tyle osób, poirytował go.
- Ta klenerka mówiła zupełnie co innego. Zresztą, Weroniki
mi naprawdę żal. Tylu ją miało, ie takiej kobiecie trudno jest
żyć. Ukryła się u Horsta Soboty i w końcu zwariuje tak samo'
jak I stary.
'--·
- Sobota nie jest.wariatem.
- Pan tak mówi, bo pan u ·niego mieszka. Ale nadleśniczy
,,f •
twierdzi co innego.
- Wiem - skinął głową. - Ale to prawda, że Weronikę po
----·~
prostu zgwałcono. A pani nie miała żadnego mężczyzny?
- Nie wolno pytać o takie sprawy - zachichotała. Marylka.
- A mówić o innej kobiecie wolno właśnie w taki sposób? zapytał Maryn.
- Myślałam. te pan ma się na tartach.
- Tro11zeczkę się znam. Przyjedzie pani do mnie'!'
- Weronika mi nie pozwoli - roześmiała się nteco ntucznie.
Z urody przypominała mu o wiele 'bardziej Erykę niż kelnerka
z Gaud. Tylko że Eryka nie miała zepsutych zębów. Myśl o
Eryce nie budziła w nim jednak pożądania. Zresztą, czy nie
szukał miłości wielkiej I prawdziwej? Wyobrażał sobie oczy Weroniki, gdy być może powtórzy jej słowa Marylki. Ujrzy w nich
wstyd, cierpienie I ból. Dlaczego już sa.ma myśl o tym, podniecała go?
Wyjął z raportówki notes, napisal na kartce kilka słów i podał
kartkę Marylce.
- Proszę to podać dyskretnie nadleśniczemu - popi:osił.
-A jeśli nie? - znowu kokieteryjnie przekrzywiła główkę.
Przepadł ów ładny uśmiech z twarzy Maryna, zacisnąły . mu . si~
uczęki. Znieruchomiały oczy I straciły blask, przez co upodobnny
się do oczu martwego zwierzęcia. Poczuła na swoich nadgarstkach palce Maryna. które zacisnęły się z ogromną siłą. Z trudem powstrzymała okrzyk bólu.
- Idź mała do Masłochy i zanieś mu tę kartkę. Ma natyćh-
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ltomuł stała 1141 k!'rzywda, bo ktoł Inny UCZY'-111 bardu> fle.

-

napraiwlć i. kr:z.ywd~ i ukarać człowieka, który r.:rohił
tle.
- I tak sic lłani• - ośwladc:r.ył cicho Mułoeha.
Wtedy 'Maryn bez iłowa wyszedł r. iiabinetu nadleśndaego,
w milc:r.eniu minął MarylkC nawet nie 1po-jrzawszy na nią. Po
chwili opu~il swój gabinet takie i Masłocha.
-- Zawołaj do m:ttle Wojtczaka - ro:dtaz.ał.
Wskazal Wojtczakovvi swoje miejsce u biurkiem, podeunął
podanie
napisać
mu arku• prośbowego papieru i polecił
o wc·uśnieJ1124 emeryturę. „Na własnlł prośbę" - dodał iroi-

Trzeba

nie.

Po południu, kiedy narad& w nadleśnictwie unier:tała ku koń
cowi, Maslocha poprosił o głos i wobec dwóch in.spektoirów .
Okr~gowego Zarządu r. prawdmw• przykrością po.info.rmow~ł
leśników o Ul.iszczeniu starego cmentar:z.a na Wiłczym Rogu,
a takte konsekwencjach, ja.kie .z tego faktu wynikajl\. Na kos:z.t
nadleśnictwa odbęd:z.łe 1i~ 'ekshumacja upchniętych do bagna
ko-ścl lud'llkich i zawiez.ie.'lie ich na cmentar:r. wia&kowy. „Nadleśnicty Wojtczak poprosił o przeniesienie go na wct.eśniejsUł
a trwała dluga chwila ruzakońc&ył. Potem emerytUlrę" „ pełnego milcr.enia - Maałocha pr:r.ebie-ił oczami po twa·rzacb
zebranych pr:r.y stole ludzi, których fała:iywe oświadczenia miał
w szufladzie swojego biurka, i sycił się etrachem jaki dostrzegł
w ich OCUl(:h, W nim samym strach zupełnie j•ut ustąpił, ale
każdego
zrobienia
świa.domość, te ci lud:.ie zdolni są d-0
draństwa na rorz.ku swego ?:wierzcbnika, dawała mu nowó.i
władzy.
gormcą wiedva o
swego
Wiccrorem nadleśniczy Maslocha zatelefonował d.o
zwierzchnika, z którym niekiedy wspólnie polował l zapytał,
co by się .stało, g<iyby pr~słał do okręgowego z:arz.ądu plsmo
s:(l
stwierd;zające, że na terenie tutejszego lasu nie z.auwaźa
dz.iałalności kłusowników, w z.wiąz.ku z czym eta•t strażnika łc>
wieck1ego może być pnydat.ny w i·nnym nadietnactwie.
- Nie .rób tego. - powiedz.i-0.l mu ten c:dowjek.
,
- Dlaczego?
...- Nie rób tego - padła ta sama &dpo.wiedt. Usłyszał tel
h·;r.ask odkładanej słuchawki. Wówczas· dotarł do Masłochy jes.i.„
cze jeden .fragment wieazy o świecie: pl'7.yjaciół mlewa si~
nie tylko ze świadomego wyooru i symo>atH, lecz tak~ % przypadku i r..e strachu.
Tego dnia póź.nym popołudniem Maryn powrócił do domu na
zdrożonej klaczy, zaikurwny i wyraźnie zmęczony. Od razu skierował swoje kroki do szopk' ,. gdż.ie leżał Horst Sobota. Ro:z,...
mawiali i.e sobą kf'ótko, ale Weronice wydawało slę, że trwało
to bardz.o długo. Nie po'tfałuchiwała, wiedząc, :ie i ta~ dotrą do
n'.;.-?j dobre i :cle wieści. I stary Horst Sobota wstał :i trumny,
na zdrętwiałych nogach przyszedł do kuchni, kazał sobie podać
dobry obiad. Mary'n zaś pognał klacz na łąkę i. choć :z.apraszała
~o na posiłek, położył się u siebie i z.asnął.
- Odnaleziono stare mapy Wilczego Rogu ..:.. op()wdadał podczas oiJiaóu Horst Sobota. - Na t:i'ch mapach iest uwidoczniony cmentarz i nikt jut nie moi.e uznać mnie ,za. szalonego,
Zgodnie z przepisami, le~i ludzie zbiorą szczątki ludz.r!de do
trumien i prz.ewior.!ą na wioskowy cmenta.rz. Wojts:i:ak :z.aś,
który był winien w tej sprawie, poprosił sam o karę w postaC: wcześniejszego przeniesienia na emeryturę. Ma·ryn .:..'lowu
z.wyciężył la.,-; i musimy mu jr.koś okazać swoją wd'Z.!ęczność.
- Po pro-stu znaleziono stare mapy. - Werouika starała si~
:-;bagatelLzować zasługi Maryna.
- O tak, Weroniko. Ale trzeba było ch~ieć i.naleźć te l'na?1
Dlatego pój-dziesz dzisiaj do Gaud .i z.a- rzekł Horst. pro,<;isz tutaj tę, co jui u nas była.
- On jej nie chce.
- Dlacz.ego?
- Powiedział mi, te s1JUka miłości.
- Miłość też można kupić. WeTOniko, a Ja :nam bardzo duło
p!eniędz.y. Widz.i ml się, te gdy trochę wypoc.z:nę po tej nocy
w trumnie, będę musiał wyjechać gdzieś do miasta i ku!)!t
dla Maryna nie tylko piękną kobietę, ale i jej miłość.
- O tak, moi.na fą kupić w sklepie, albo na bal.<:~, w kolorowych pudełkach - za'ą>ila Weronika.
- Co ty wiest o świecie albo o życiu? - v.-xu-szył ram:onami Horst Sobota. ~ Nigdy tak naprawdę nie wychyliłaś, nosa po.za swoją __wioskę 1 pą:za na$Z dom ..w !~je. ~!Jłość k;1,1pu.le
czy wóz. Gdybym w ll'tWim cia~il!
się tak , sarno jak konia
1.echcial sprzedać ten ·dom· i -gad; kul)U 11.ynow! tiiEl'ltny r,3moc'nód
i przeniósł s'.ę gd:z.ie iinOC.:ej, miałbym i miłość tony, i miłość
syna. Jutro pojadę clo miasta w tej .i;prawie. ll!u~zę to z.ro·bić,
gd ·i n:e chcę utracić Maryna.
w:;- N\e mio-sę w tym demu ża-dne! innel kobl.ety buchnęła żalem.

- Rozumiem cię, nic jednak na to nie mogę porad:r.ić. Kocham cię jak córkę, ale kiedy odeszłaś do Kuleszy, miłość w~
mJtie ostygła. Przykro mi t.o powied?.ieć. lecz. od s...,-ojego powrotu stałaś się w tym don:u podobna do bard-z.o cen1I1ej i potrzebnej r~czy. Gdyby nmie • faryn o cleb:e' po:)roe!ł, darov;ał
bym n1u nawet c:ebie.
- Nie jestem nkr.yją włamośc!ą. Odejdę st!'td - oswfa(ic~yla
Weronika.
- Dokąd pójdz.iesz? - zapytał. - Chc~z., teby mowu świat
cle: skrzywdził i pohańb!l. Tylko tutaj jesteś bez.piec:u1a. Jeiitetrny obydwoje be~iecz.ni, dopóki j·est z nami J ózwa. Zres~tą,
bądź spokojna, on Innie o ci~b:e n\e poprosi.
:-- Skąd wiesz.?
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