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Wkładka-niespodzianka!

Mniej niżbym chciała
Rozmowa z posłanką na Sejm PRL
Elżbietą Prusino·wską
-

Od wyborów

minęło już
wrażeni·1

jakit> S'l pani pierwsze

kilka

miesięcy.

mie?
- Dopiero minęk1 jesienna sesja Sejmu .
moich doświadc zeniach mogę pawiedz;eć.
;e dopiero zdobywam.

u
że

Pa.mięta pa.ni chyba. .lak uodcz:is reda.Kcy.inej dyskusji przed wybor~mi profrsor u~o
'l'Yk Rafalst•i przestneg·aJ. ie może mirr tnnl
lrłopoh- z rezerwacja miej~cl'. w pociągu. a ; ,.
hotelu sejmowym 11'.\ wielkie wygorly ni~ m<iżua.

lkz.yć??

-

Pewnie. że o'amietam.

-

No i Ct', spra·wdzilo s1e?

-

są

Jakie to

1:1rzywilejt<?

z rracy w Sc i-

_ - Miej.;ca w w··1a;:u na n1.• nie czekają. Ja''
jest tłok to · trzeba oostać Żeby obsługa 'Kolejowa na stacji i w oodngu bvla szcz.ególniP 11przejma dla posłów też nie z:iuważyłam Raz
nawet z.darzyło m1 5ie żf' kierowca nie c'1::i:>ł
mnie zabrać do autobusu. bo też miejfr 1if'
było Zrf'sztll nie ·tar.am się z po~E'lskich 111·zy ..
wilejó\v korzy,tać. Chyba, że w interesie m0ich wvbor~6w.

W rzeczywistości żadne . Tak ,samo 5toie
w kolejkach. ·:ak inn0 kobiety. Raz tylko skorzystałam w Spółdzielni LekaEkiei w Lod d,
aby załatwić dla dziecka ooradę lekarską. ~ >v
rzeczywiście nie mogłam czekać. a !lumerków
b~·łn b1.rdzo mało. No i mamv wszystkie prz~
jazdy be-i:.płatne. a to duże ułatwienie.

-

Jak

się

mieszka w hotelu sejmowym?

- To jest stary hotel l nadzwyczajnvch wYgód tam nie ma. Pokoje sa kilkuosobowe Iłoz.
mieszczono nas już na .stałe i nie można te~o
zmienić Ja mieszkam w ookoiu dwuosobowym.
Ale inne posłanki i posłowie mieszkają w ooko bch czteroosobowych . A teraz zapo.i.viedzi;i:11)
nam. że oowstała konieczność dostawienia 10.
żek. Powstały różne grupy doradcze przy Sejmie i trzeba wszystkich pomieścić.
-

.Tak czi;sto

.Jeździ

pani do War-

szat\·y?

- SP.~dt.a1n
ciągu miesiąca.

tain

około

W lutym,

8

5-11 dni w
nie oY-

choć

TAM/l,RA ROSZA.K

Pod d c mi Paryża

(2)

(Korespondencja z Francji)
Foto: Grzegorz
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AN·D:RZEJ KUCHARCZYK
I

WłSTOM

JEST WSZĘDZIE.

Reklamy na elewacjach domów, drogowska·
bramy.
zy prowadzące wprost do fabrycznej
Wistomowskie przedWistom jest wszędzie.
wistomowskl klub· sportowy.
szkola, tłobki,
osiedla
włstomowskle
przystań' wioślarska,
mieszkaniowe, wistomowski dom kultury.
- Ktedyś - przypominają tomaszowianie -

pyłowych wyniósł

odpowiednio 22.147 m.

i 6344 t. Jak jest obecnie?
- Niestety nie mogę panu
danych.

-

Dlaczego?
Zabroniono nam.
Kto?

-

To nieistotne„ ..

sześc.

Nie można na
Jest dusz.no.
noC' zamknąć żaluzji ani drzwi
balkqnu. Przez całą otwartość
wchodzą gwiazdy, niby te sa- a paryskie.
me co zawsze
Nie zasypiam w świętym francuskim łóżku - jak batuta, zbyt
szerokim na sen. Siedem pięter
po<le mną malutka rue Clodion
zaparkowanych sa- pełna
do
mochodów, a prostopadle
też tylko
niej rue Desaix kilka domów i już bulwar de
Grenelle z jednej strony wypaorzeg Sekdający na prawy
wany przez most Bir Hakei:u, a
z drugiej pędzący ku dworcowi
Montparnasse. I to ona - tak
buczy.
druga,
Jest
Jest północ.
czwarta, a szum nie zmienia
swego natężenia. Buczy monotonnie jak telegraficzne slupy.
W Paryżu

(obowiązkowa) sałata codzienna
teraz
i ślimak - wjeżdżają
Widoc!znie
i buczą.
właśnie
można się do tego przyzwyczagranat
ić, bo kiedy wreszcie
nieba powoli zaczyna nabierać
się
świetlistości i obrysowują

konturem finezyjne, kute ba·
lustrady osłaniające balkoniki
głębokie na dwie stopy i skrzytylko ja stankę kwiatów oparta o zło
łam bezsennie
żoną we czworo białą laj{iero-·
na
waną drewnianą żaluzję balkoniku
tym parapetowym
wynikłym z konstrukcji dachu,
lub dobudowanego z chytrości
albo rozsądku. Ale jak pięknie
niegdyś dobudowywano! Z mojego siódmego piętra patrzę w
okna przeciwległych siódmych
pięter . Splą, Przyzwyczaili się
dochodzącego z
do buczenia
bulwaru de Grenelle. Też nie
pozamykali wielu okiennic.

podać żadnych

- To nieistotne. A w ogóle skąd
cyfry!?

BUCZY XX WIE.K
ma pan te

z
były nawet papierosy „Wistomy''. A koszule
fabryczm1m znaczkiem ,ępotkać mozna i. dztś.

AUTOBUS UNII „ 12"

Mii'lmv dwor7ee PKP. Na następnym przystanku mam wysiąść . przejść tory kolejowe. Nie
iabl'ld1ę Z dqleka widać główną oortiernlę.
Żółty telefon Po drugiej stronie linii czło
wiek. który zna odpowiedzi na wszystkie moje
pytania.
- Panie> inżynierze, w 1979 roku Wistom odprowao rnł 70 proc. wszv~tkirfi ścieków Toma~r.ow::i f'knł1• 7!\ tys. m . <;ZE'Ś'" na dobę . Of" Pilicy trafiało 101 ton S0 4, 7.2 t zawiesin, 12 ton
chloru 0 .4:~ tony cynku 0.16 ton dwu~hrukll.
W tym ~amym roku poziom emisji gazowych i

kursuje na trasie Dworzec PKP Tomaszów
Maz. - Dworzec PKP Piotrków Tryb . Trasę
25 km jaka dzieli 0 ba miasta pokonujemy w
pół godziny.
Ośrodek Badań I Kontroli SrodowiUrzędu Wojeska działa w ramach
wór! 1kiei:(o fl.!ie~tety nie mieści ~ię w
Nie
tym c;;imym okazałym biurowcu
bez problemów odnajduję mały, par-

7

Bo to już nie jest Paryż pa- to
nów Balzaka i Maneta
Paryż peugeota, citroena i importowanej konkurencji. Jest
tak wielki, że pokryły się miastem ~ranice całego departamentu Seine. · Trzy pierścienie
przedmieść, 2000 km kwadratowych i 10 milionów ludzi. Jakalbo
by cała ludność Węgie"
wybrała sobie
Portugalii I przeParyż na mieszkanie
mie5zcza teraz 5iebie i swoje:
torte
na
jeść . Każde jabłko
pomme i każdy befsztyk, każda

Około siódmeJ zaczynają mipostacie. Na
gać w oknach
szybą
wprost za największą
już w
jest łazienka. Ubrana
cyklamenowe róże rozjaśniona

blondynka szcwtkuje loki. Za
trzema oknami po lewej - biei:ało dziewczę w śladowych majtrawiastozielotkach i dużej
stronę
nej koszuli. W ,iedną
miała w ręku miseczkę z kawą
(bo z czymże może mieć F'rancuz rano swoją mL~eczkę?) upijając nieco po drodze, a wrapapierosem w
cała z długim
ustach. Kiedy za chwilę przetrzeci była już
bie~la po raz
do oołowv wpuszczona w spodcały
nie. W tle- z:a nią. przez
ten czas guzdrał się ze sobą
facet. Niczego jesz.cze nie wy-

'

Może jaki~
pil i nie zapalił.
imigrant i dopiero przystosoPewnie
wuje się do tempa?
zaraz zejdą na dół i uruchosamochody.
rótne
mią dwa
A może jedno
sprzed domu.
· pobiegnie do metra - tuz za

rogiem.
Grenelle jest
Stacja metra
naziemna. Juz przygotowuje się
do przefrunięcia Sekwany.
Przeurocze jest to moje

MIESZ.KANKO PRZY
RUE CLODl·ON
Kruszyna wściśnięta w dźwi
gary pochyłego dachu. W~zyst- .
kiego 28 metrów i pełny komfort z centralnym ogrzewaniem.
250 dolarów miesięcznie . Jeżeli
ma się je gdzie zarobi<' (!) to
tanio. Stawka mechanika sa·
mochodowego w firmie 6 doszeł
.;\le
larów za godzinę.
podpisuje umowę o pracę tylko na tydz!ęń i za połowę cenie namawia do
ny. Nikogo
zgody. Żeby zapłacić to mieszkanie, trzeba mieć pracę na 10
na
pienią-dze
dni i skądinąd
jedzenie.

mieZa ścianą
małżeństwo z
szka
dwojgiem dzieci. to
starsze ma cztery laciemnoMłodzi,
ta.
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Warunki prenumeraty: 1. dla
instytucji I zakładów pracy: zlokallz.owane 1v miastach woiewódzkich I pozostałych miastach
w których znajdują się siedziby
„Prasa
RSW
Oddzlał6w
Ruch" zamawiają
'Kslątka
prenc1meratę w tych oddziałach
instytucje i zakfady pracy
miejscowoś
w
zlokalizowane
ciach. gdzie nie ma Oddziałów
Kslątka
RSW „Prasa
Ruch" opłacają prenumeratę w
urzędach pocztowych I u dorę
czyC'ie!i. 2. dla indywidualnych
prenumeratorów: osoby fizycme
zamieszkałe na wsi I w mlejsCO·
gdzie nie ma od·
wościa,ph.
Książka
działów RSW „Prasa Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach poczto\ , eh i
u dMęczyclell: osoby fizyczne
slez.amieszkałe w miastach diibach Odd;i:ia!ów RSW „Prasa
Ruch" opłacają
Książka prenumeratę wyłącznie w urzę
dach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mie}
sca iamies1.kanla prenumerato·
ra. Wolaty dokonuje się używa·
. blankietu wpłaty" na rająr
chunek bankowy miejscowego
Odd11.ilu RSW Prasa - Książ.·
ka - Ruch" ::I Prenumeratę 7Ę
;leceniem wysyłki za granic(l
.,Prasa
RSW
pr1.v1rnu1e
Ruch'' Centrala Kol·
K;;i;:irl~a Prasy i Wydawnictw
portażu
ul. Towarowa 28 00-958 War·
sz.awa konto NBP XV Oddział
w Warszawie nr I 153-201045·
Prenumerata ze zlece-139-11
niem wysyłki ~a. ~ranfcę oocita
zwykłą test droższa od prenume·
raty krajowej o 50 proc. dla
zleceniodawr6w indywidualnvch
i o 100 proc. dla .1 lecających in·
stytucjf I zakładów pracy. Ter
miny orzyjmowania prenumera
ty na kraj I ta granice - do
dnia 1O listopada na l kwarta!
i p6trocze roku na•tępnego ora2
rok na~tępny - do dnia
cały
popne·
1 k:;iidegn młP.~iąca prenumerat)'
okres
dia t<icee.o
ro~u

bieżącego.

W go-spodarce naszej jest wiele zjawisk paradoksalnych. Największy paradoks chyba polega na tym, że mamy ponad 300 tysięcy wolnych miejsc pracy, a równocześnie zbędne zatrudnienie szacuje się na 2-4 mln osób. Wpły
wa to, rzecz prosta, na wydajność, hamuje rozwój stery usług, powoduje dewaloryzację prajest
cy. Każdego dnia nieobecnych w pracy
1,2 mln osób. A blisko 2 mln ludzi zmienia w
ciągu roku pracę. Z Huty im. Lenina, która
tatrudnia 34 tys. pracowników, ·aż 5 do 6 tys.
odchodzi rocznie do innego zakładu. Gdyby udało nam się zmniejszyć tylko o jedną czwartą liczbę osób nieobecnych w pracy, to zasoby
pracy wzrosłyby w kraju o ponad 300 tys., r:zyli o tyle, ile wynosi deficyt zatrudnienia. Niestety, wszelkie działania zmierzające clo poprawy organizacji i dyscypliny są mał<J sku trcwe
i spotykają się z niewielkim odzewem.

Zacząc

pokazać mi w Europie drugi kraj w dyskw;ji na XXV Plenum KC PZPR
w którym w Qodzinach
KaŻimierz Miniur
prudpoludniowych można spotkać tylu ludzi,
którzy na uLicach, w kawiarniach, dokonują
zakupów itp. Ktoś tych lud::i zwalnia, ktoś nie
dba o tę dyscypLinę. Niektórzy przelo~eni clicq
być dobrymi dla wszystkich. Z repuly 11ie ::est
się najlepszym dla tych, którzy riajlepiej pracuje, ale dl a największych krzykaczy. fi ależy
u:ięc zacząć od dyscyplinowania kadry; od mqjdryektora."
d<1
wydziału
kierownika
stra,
„Proszę

mówił

Ko, v:łaśnie. Ale co to znaczy kadra kierown;cza?
Według ostatniego ~pisu kadrowi:>go z 1[)83 r.
na stanowis kach kierowniczych zatrudnionych
było 984 tys. osób. Jakąś funkcję kierowniczą
prapełniła co czwarta osoba spo'ród ogółu
cowników na etatach nierobotniczych. W dodatku na jednego kierownika przypadało 2 specjalistów i 1 wykonawca techniczny Jeo;t to wiec
ogromna liczba ludzi. od których w decydują
cym stopniu zależy poz.iom organizacji i dy;cypliny pracy w Polsce.

Co zrobić, żeby ludzie pracowali wyda.inie?
odpowiedź
Z teoretycznego punktu widzenia
jest bardzo prosta. Trzeba tak zorganizować i
wynagradzać, żeby nię można było i nie opłaciło
s i ę pracować źle . Natomiast wszelkie apeie
a
słowne ponaglania mają niewielką wartość:
ponadto niepotrzebnie rozdrażniają robotnikó'.v,
którzy pod tym wzg!P,dem są najmniej w;nni.
.s„··

przegląd

prasy

autor raŁukasz Budny czej mniej znany, ale w sprawach Związku Literatów-· ?oi~·
skich dobrze zorientowany ·w „KULTURZE"
opublikował
(nr 11 z 12 marca 1986 roku)
artykuł pod tytułem: ;,Półpra
wdy i prawdy o ZLP". Miniony
zjazd ZLP, jak poprz:edzaj-ąca
go kampania w tej organizac.ii,
wywołały sporo różnych uwag
i komentarzy. Łukasz Budny
przeciwstawia się sądom wyra„Polityki"
żonym na łamach
przez KTT i J?aniela .Ę'assen
ta. Sygnalizowali oni zmianę
kursu w ZLP i przejęcie wpły
wów przez „le\vicę" i odsunię
cie od tych wpływów pisarzy
„centry.styczzorientowanych
nie". Za nimi poglądy te powtórzyli dziennikarze pism z;igranicznych akredytowani w
Warszawie, co doprowadziło de
pewnych zmek.sztalceń i zamierzonych przeimtczel'l.
Wydawałoby się, te w koi'lcu
literaci mają prawo wybierat
w demokratycznych wyborach
kogo chcą. że w końcu ich organizacja ma przede wszystkim
im służyć, że należenie lub menależenie do ZLP jest sprawą
pisarza, w końcu niewiele po.winno z tego wynikać. A tymczasem nadaje się tym faktom
określoną wymowę politycm'\,

którą

podchwytują

pisze P_,u„Konteksty te oaywi.ście
stano u; cą
i peu:no
istnieją
wlaclz,
przemyśteń
przedmiot

2 ODGŁOSY
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chętnie

dziennikarze zagraniczni, doszukujący się nieustannie jakichś
podpolitycznych kontekstów
tekstów.
kasz Budny

Zam. 760. B-2.

od .kadry

r

zaletWcią! przede wszystkim brakuje nam nej głównie od kadry kierowniczej - SJ'rawnej
organizacji pracy i sllnie motywującego systemu wynagrodzeń. .Jest t.o tym bardziej dziwne,
że mamy w kraju za-fc!ady, w których już samodr.ielnie stworzono właściwe mechanizmy stymulujące. Dlaczego zatem inni nie skorzy!tali z
dobrych wzorów? Najprawdopodobniej dlatego,
ani ekoż~ nie odczuwają takiego przymusu nomicwego, ani politycznego. Po co trudzić sil!
i ryzykować, skoro można jakoś żyć.
Zofia Makowska, na'ucz.ycielka warszawskiego
J:ceum ogólnokształcącego, i goryczą mówiła .:::ia
Plenum KC: „Naucz11liśmy się żqdać, nie nauczyliśmy się pracować i wymagać. Jest to piękn~ f
s:lachetne uczucie dawać wiei e z siebie innym.
konsekwencji ,
Nie nauczyliśmy się teQo, · ani
r:etelno.ści i uczciwości i dlatego teraz boryknmu się z tym, :e nie możemy nn.~zyc .li! tott:llrów «Made in Poland.» eksportować z du.mq.
±.€ to zrobii polski robotnik, że to wytworzył
polski przemysł, wykonal polski artysta. D!ar:zcgo ~polski» nie może znaczyć dobry, piękny,
podny s::;actLnku? Dlaczego naszym przedmiotem podziwu na świeci!' ma być ciągle tylko
mu:::yka Chopina i poc:ja Mickiewic:a ?". br.vsłowy: dlaczego
nowoc'!.esność?

mi

nie

możemy

wybić

się

na

Ni.,.któn.y sądzą, i.e wśród kadry klerowniczr j jest za mało ludzi młodych i stąd bierze
~i~ niedo;itatek innowacyjności i energii. Jak
to wygląda ,,,.. n:.eczywi~tości? Najmłodsł kierownicy (w wieku 29 lat i mniej) stanowią 10,2
proc. pracowników na stanowiskach· kierowniciych. a najsta1-.i (55 la~ i więcej) - 8.4. proc.
W grupie trzydziestolatków je'"t 37 proc. kad--y,
a czterdziestolatków - 32 proc. Sytuacja nie
przedstawia się więc źle. Najwięcrj kierowników
m~e~ci się ·w przedziale wieku od 30 do 3!! lat.
Są to z reguły o:;oby najbardziej dynamiczne
i pełne życia. a p:::zy tym nieźle wyk.;ztalcone
i już doświadczone. Pnw'nna to być d_emograficzna awangacda postępu.
sy;.temu
Poważnym m.a·1kamentem naszego
kierowniczego jest krzyżowanie się kompetencji
i brak jednoznacznych kryteriów oceny. Stan
taki sprzyja zawsze asekuranctwu i wygodnictwu, uniemożliwia identyfikację odpowiedzialnych. Za mało jest też konstruktywnej krytyki
i , walki poglądów. „Nie ma osiąQni~cia ani zc1po11iecl.banin, wkcesu ani niepowodzenia plenarnych
wiedział w podsum(1waniu obrad
I >ekrl"tarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski bez tuclzi z imieniem i 111zwiskitmi, funkc;c
i adresem." \\'szystkie uchv.;ały muszą więc b~-ć
rozpisane na konkretne z.adania dla konkretn-ych
ludzi.

E. L.

•

.

kiedy odrzucono u~tn'.•j
i tworz:o'lo warunki kulturalnego awansu dla tudzi pracy z miast i wsi. Glt;
&dy
ten awans się dokonał,
potrzeby kulturalne
wzrosły
dokona.no
nie
społeczeilstwa,
niez:będnych zmian i mamy na
przykład 14 tysięcy ludzi .zawoMam niekiedy takie wraże
do\\'O uprawiających plastykq,
nie, że przecenia się to ws'.~}-
a Związ~k Radziecki - kraj
stko, co dzieje się w środowisku
z Polską co
nieporównywalny
speł
do
ma
ZLP
literackim.
i li::zterytorium
wielkości
do
nienia niewątpliwie bardzo waż·-ną - roię . i .od -tego, }ak tę rolę
by ludności - ma ich 21 tysi~
wypełni, zależy byt pisarza 1
cy Zdaniem Ireneusza J. Kl\przyszłość literatury. A mimo
w Polsce jest za dumióskiego
tego, że doceniam tę rolę, io
żo„ si.kół artystycznych i teaprzecież mnie i każdego innetrów W ogóle model kultury
go czytelnika interesuje przec.!e
wszystkim jej wartość artystynie jest dopasowany do obe.:czna, jej filozofia. jej ranga innych potrzeb. Stąd na przyklad
telektualna. Od faktu, czy ktoś
ogóle nie rozumie s'ę istoty
w
jest prezesem czy nie wcale n:e
rewolucji wideo i nikt dokład
zależy wartość jego książek, a
do ZLP mogą należeć ludzie
nie nie wie, ile w Polsce je>t
różnych orientacji politycznych
magnetowidów: 200 czy 400 tyakceptujących konstytucyjne zawięc
Utrzymujemy
sięcy?
sady PRL I Związek Literatów
było, choć
wszystko tak jak
Polskich w jednakowy sposób
powinien troszczyć się o ich in- \ pieniędzy nie wystarcza nam na
teresy.
najpilniejsze potrzeby: „poligrafię i kanaly komunikacji audio~
Jeśli nawet uznamy, że 1 u;izualnej". A zatem?
teratura zajmuje centralne położenie we współczesnej kultu„A kto dziś podejmie decyt,Ję
rz.e, to występuje w niej tyle
;;likwido1vani.a np. uczelni plazagrożeń. że nie można całej ustycznej, zamienienia jej 11a zekoncentrować tylko na
wagi
spól szkól elektronicznych·? !{to
sprawach związanych z litera,10 trybie urzędowym, ze ic:gię
turą · Takie stanowisko w „KAdu nil. potu:orny deficyt, zamMENIE" (nr 5 z 9 marca 1986
knie kilka teatrów dramatyczroku) reprezentuje rreneusz J.
nych lub odda je w ajencję?"
Kamińsk{ w artykule po dwó.1- pyta nie bez racji lrenemz
nie zatytułowanym: •. Co w ku 1J. Kamiński. Mogę powtórzyć
turze rośnie? Mieć i być". Prz~
przekornie: no kto? Ale myslę,
nosi on w s!erę kultury filoże nie trzeba natychmiast zazoficzne pytanie: „jak :i:yć?" -i odpowiada na nie: „mieć i mykać szkół plastycznych. ty!.
ko może spowodować, aby ;eh
być", choć nie bez wątpliwoś
absolwenci za::?z:ęli chę1.nie uci, czy nie powinien powiedzieć:
czyć w szkole, podobnie jak i
„mieć. a.by być". Tylko z tym
absolwenci innych uczelni, nn
„mieć" sprawa nie jest taka
przykład muzycznych. Chyba tu
znów prosta. Wiemy przecież. zt~
przebiega obecnie front najwi~
przede wszystkim nie mamy, a
kszego zagrożenia przyszłości
kultura istnieć musi.
kultury, a do szkół idą uc::.yć
zupełnie ~urowi ludzie po maIreneusz J. Kamiń6l<i
Otóż
turze. O to zacznijmy się pn:e~
rozwija w „Kamenie" niezwyde wszystkirn martwić.
kle ciekawe, choć mocno kontroweri;yjne rozumowanie. Uważa on. że stworzony w PolLUCJAN BOGUSZ
sce model kultury odpow : adał
potrzebom rewolucyjnych przea[e wolno wierzyć, ii w ośrod
kach decydenckich obowiązujq
zasady dialektycznego myślen:<i,
a wtedy - nie lekceu:ażqc ani
prawych, ani lewych zagro±en
dostrzec trzeba rozlealość 1
lit11rackiego centrum,
mqdrośc
które określało i' ok'reslilo H'J·
Literatów
tuacJę w Zwiqzku,
Polskich".
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Trudna milośe
ujawniającll,
Nie z~odzilbym. się z postaw~, dość czę.< to sil'!
która niechętna Jest roztrząsaniu prawd tzw. oczywistych, poddawaniu analizie tych treści, które się w owych prawdach Z<Jże dana
wierają. Taka postawa ma na swą obronę argument,
jednakowe odspołeczność, jak np. naród, ma jakby wTod:i:one
czuwanie pewnych wartości wyższych - sprawiedliwości. wolności
patriotyzmu, od jakichś prapoczątków aż po wieczne czasy. Weż~
my jednak pod uwagę patriotyzm„.
_w da".'•no minionych młodych latach wz.bl1dziło moje wątpliwo
przedpowstaniości hasło powtarzane czę$tO przez rodaków w
wej Warszawie, że dla dobra Polski (czyli z motywów patriotycznych) w razie potrzeby powitmt oddać życie wszyscv Polacy.
Przyszło mi wówczas na myśl, że gdyby to patriotyczn~ wez.vanie m'.ułbv
nie potraktować do.słownie, to wyzwolonej Polski
klo doczekać. Słowem, założenie myślowe hasła było calkowic:e
absurdałne, a jednak należało je głosić z (udanym choćby) pnekonaniem i zapałem. kto bowiem zaczynał na ten temat „m~dr
kować'' spotkać się mógł z niechętnym lub nawet nieufnym oduważali za jedyną i
ruchem tych. co tli.ką postać patriotyzmu
doczekanie sie:
konieczną, a nawet ściśle mówiąc, ewentualne
wolno~"ci bez. poniesienia przez naród hekatomb\' o[ar uważ.al.by
·
za„ niepatriotyczne.
W obecnym czasie funkc·jonuje również - co prnwda odmienne, lecz podobnie pozbawione głębszej reileksji pojmowanie patr!olyzmu. Nie brak mianowicie ludzi, którzy uznają błędnie pasą to
triotyzm za całkowite p:·zeciwieństwo internacjonalizmu.
dla nich pojęcia jak gdyby wykluczające się wzajemnie. P i.uę o
tym ponieważ, jak wiadomo, takie właśnie nastawienie myślowe
miał dziennikarz paryskiego „Le Mondu'', który przeprowadzał
niedawno wywiad z Wojciechem Jaruzelskim.
Zanim przypomnę tym, co nie czytali przedruku wspomniane2'.0 wywiadu w polskiej prasie, treść odpowiedzi przywódcy na" 'ej p~r.t:i. ~ozwo'.ę sobie na własny rachunek użyć argumentow
hardz1eJ moze ~ubiektywnych. Otóż myślę, że do nonsensownych
kons€k vencii myślowych mu.si doprowadzać wielu ludzi utoż.sa
mianie . przez nich pojęcia patriotyzmu z nacjonaliz.mem, polega
to m. 111. na przyjmowaniu za główny sprawdzian miłości oj·
ez~'7.ny nienawiści do ,,wrogów narodu".
Błędem \Vyjściowym jest zresztą założenie, że wszyscy ludzie
przyuale7J1i do nacji, którą wydarzenia przeszłości ustawiały w
konflikcie z naszym państwem i narodem. bYli rzekomo zawsze
i bez wyjątkow naszymi wrogami, i.e niejak~ rodzą się oni z
w :o~ością wobec nas. Stąd też im silniejsze są nasze 11acjonaJi- s~y~z..1e czyli wrogie na.stawienia wobec owych nacji, tym jaś
n. eisz:ym blaskiem zdaje się świecić nasz pa trioty;m. Zresztą czę
w uczuciu
sto emocja patriotyczna wyczerpuje się całkowicie
nienawiści do innych i jut nie starcza energii psychicznej do codziennej uporczywej pracy dla kraju, a nawet niejeden czuje się
jakby rozgrzeszony, mówiąc .sobie w duchu: „Czego jeszcze - ode
nienawidzę tych,
te
mnie się wymaga? Czy nie wystarczy,
ta.ntych i owych?".
Pomijam 1akt. że. nie jest to filozofia najodpowiedniejsza w estl,1.ję .się_ 1.\·su:dz'e
pocf:' bron~ jądrowej,_ kledy .nak.az.em cz~~
narodami (z
wychowanie ,,,. duchu przyjaźni i pokoju międ?.y
c~,· :.11 . muszą .lub będą i;iusieli s i~ liczyć politycy). ale jest prz;ec1ez J~sz~~e mna kwestia. <?tóż, internacjonalizm, traktowany jako dąimosc do respektowania cudz.ego patriotyzm.u i szuknia z
wzajemnie nien im w~pólnego języka. staje się jakby sumą
s;:ir:ecznych patriotyzmów. Oczywiście, pod v.•arunkiem te nacjo'
nalir.'.n wyrzucimy za burtę.
Przypomnę lapidarne i jakże przenikliwe sformułoV.:1.nie uty·
Komu111te przed przewrotem hit.leiowskim przez przY\-,·ódcę
s•.vcznej Partii Niemiec, Ern~ta Thaelmanna: „Największy:11 wrog:~m każd~~o narodu ~t jege ·Włamy nac)<>nalizra". I rz.e-czv\'' ~cie. , ro-zpasanY. nacjonalizm niemiecki doprowadLJł do poparcia Hitlera przez większość Niemców i wzbudził wśród naroriów świata niena\viść do Niemiec, stając się źródłem kh bezThaelmann.1
przykładnej klęski, gdy tymczasem głoszony przez
prolatariatu ,
iaternacjonaliun, oparty na klasowej solidarności
da-.„;al Niemcom szansę zatrzymania się na drodze zbrodni i katastrofy, Właśnie więc internacjonalizm jest prawdziwym patriotyzmem, niesprzecznym z interesami żadnego narodu.
Ale wróćmy w podsumowaniu do odpowiedzi Wojciecha .faru7.el~k;ce:o. w której oświadczył m. in.: „Powiem wprost: niF- •\'idzę żadnej sprzeczności, aby być dobrym Polakiem czy tez dokntałtuj~
hrym komunistą. Patriotyzm i internacjonalizm nie
się przeciv. .·stawnie(.„) właśnie dz.ięki socjalizmowi, & wiec i intE'rnacjom1lizmowi P<>l.ska ma od ponad 40 lat po uz pienvszy
w swej 1OOO-letniej historii w pełni bezpieczne { prz~·jawe granict> .•Ma to dla nas wartość bezcenną„."
Moim zdaniem ci. którzy nie ch<:Ą tego zrozumieć in~· ą n;ecz:•<;te umienie w sprawach P<Jkoju i wojny.

JERZY KW\ECłŃSK1

Od „Podwójnej huchalterii' 9 do

•

„Spotkań"

Jubileusz czterdziestolecia obchodzi jedna i najpopularnielszych
'Gen łódzkich: Teatr Muzyczny. Wszystko zaczęło się jednak dui:0 wcześniej - do :r~odzi ZJE-Chał z Wilna teatr „Lutnia" i rozpoczął działalność jeszcze jesienią- llł45 roku, w budynku dzisieJ.
sz.eiao Domu Kultury Milicjanta. W tym właśnie budynku prr.y
ulicy Nawrot wy~tawioro „Podwójną buchalteri1f' A. Gruni1. Jut·
w marcu 1946 odbyła się premiera „Króla włóC?zęgów" pod nowym adresem przy ul. Piotrkowskiej, .który przez długie lata bił
~talym adresem łódzkiej operetki. Datę tej właśnie premiery U7,nano za . ,datę graniczną" między wileńską a łódzką „Lutnią'' i
stąd marcowy jubileusz Muzycznego.
A jest jeszcze trzecia, jubileuszowa data: wystawienie, rów-·
nie± w 1945 r. „Wesołej wdówki". Klasycznej operetki któr&
'
także uświetniła jubileusz teatru.
Było tych premier przez czterdzieści lat blisko 130, obejrzał:i.
~pektakle operetkowe i musicalowe przeszło dziesięciomilionowa
widownia„. O powodzeniu ,.lekkiej muzy" wśród łodzian mote
~wiadczyc fakt, 7.e zdar:rnją się i dwusetne spektakle jednego t~·
tulu.
Wc_ale _p;:ikaźny budynek- teatralny przy ul. Północnej często okaZUJe się za ciasny. Nie rnówiąc już o ciasnocie zaplecza. Dhlte,l(o ·też, z 0kazJi jubileuszu życzymy zespołowi MuzycznegCI .,d'.)wcdzonemu" z powodzeniem ·przez Rajmunda Ambroziaka upragnionej sceny obrotowej.
W sobotę 15 marca br- odbyła się w Teatrze Muzycmym jubileuszowa uroczystość z udziałem przedstawicieli władz politycz,
nych i administracyjnych Przemawiał członek J3P KC PZPR, I
sekretarz KŁ PZPR, Tadeusz Czechowicz.
Zasłużeni pracownicy teatru zostali udekorowani wysokimi od rnaczeniami: \\1odzimierz l\Jichalski i Krystyna Nyc-Wronko Krzyżem Oficerskim OOP, Wiesław Biliński, Barbara t\lichiewłez-Szrajber, Włodzimierz Traczewski i Jadwiga Dominiak
Krzyżem Kawa!t~rskim OOP. Duża grupa pracowników teatru w·
stała udekorownna Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Z;a,sługi, Odznaką i::J.onorową m. Łodzi, Odznaką .,Zasłużony Działacz Kultury". Teatr Muzyczny został wyróżniony Honorowa
Od~nak.~ m. f.odzi. Wieczorem odbyła się premiera „Wesołej
marc!l
otworzył w niedzielę, 16
wdowk1 . Ten s:,im s~ektakl
J:,?dzkie Sp?t~ania Operetkowe, które trwają do ko1'ica tygodra;:i. (Zam1;-scin1y !1-a temat spotkań obszerniejszy materiałl.
W foyer . teatru ogl;\dać można okolicznoseiow~ wystawę.

(AK)

•

NR 12 (1460), XXIX, 22 MARCA 1986 R.

„Kultura - oAwiata ł nauka stanowią rów·
cel ł silę rozwojową socjalizmu. Kultura bowiem jest sposobem, a zarazem treścią
wartofoi motywujące
życia narodu, określa

yskutowany aktualnie projekt pro·
gramu PZPI,{, to przede wszystkim
swoisty katalog szans i zadań, moż
liwości oraz konieczności. Wysiłek
podjęty przez partię sprowadza się
do zamiaru nakreślenia perspektywy socjalizmu w Polsce. Z przedsięwzięciem
tym nie sposób było dłużej zwlekać. Czas bo.wiem najwyższy, aby przełamywać skutki filozofii kryzysu, pora myśleć o przyszłości; jest
szansa na to, aby przestać żyć z dnia na dzień,
'
z roku na rok.

D

noczeAme

dzialalnóść

Od kultury 'więc zależy bardzo wiele: od kultury politycznej - kierunki i głębokość przemian demokratycznych, od kultury bycia
wystosunki społeczne, od kultury pracy dajność 1 organizacja produkcji, od kultury ogólnej - aspiracje i ambicje społeczne, et ceNie widzę więc przesady w
tera, et cetera.
stwierdzeniu, że kultura to sposób i zarazem

Ludzie zawsze• pragnęli znać prz.yszłość. Czynili wiele, aby poznać swoje szanse, aby wiedzieć, co ich w życiu czeka, na co mogą liczyć,
co jeszcze i na ile od nich zależy. Tak więc potrzeba spojrzenia dalej niż widzą to dziś oczy
codziennymi kłopotami i
ludzi udręczonych
zmartwieniami wydaje się być nie tylko naturalna, ale - wręcz niezbędna.

treść

1

są

tez projektu programu
Jedną z nacz.elnych
jest stwierdzenie, iż podstawową zasądą polityki pa;rtii pozostaje urzeczywistnienie powszechnego prawa do kultury. Wbrew pozorom za-

KA'ROl JOZEF S·TRVJSKI

zaś się

fyczy

doświadczeń,

jeszcze bardziej pogłębiły się. Kultura stała się
dla wielu niedostępna.
droga, a tym samym
Istnieje wciąż znaczne zróżnicowanie w dzied;r,.inie kultury także pomiędzy poszczególnymi
regionami kraju. Określenie „prowincja" w senw możliwościach
sie znacznego upośledzenia
zaspokojenia potrzeb kulturalnych, jest właści
we nie tylko dla wielu małych miejscowości
oddalonych od centrów kultury, ale w równej
mierze pasuje do licznych enklaw środowisko
gdzie
wo-warstwowych, wielkich aglomeracji,
niepokojąco zanikają aspiracje i potq,eby \'łJ'Ż·
W szeregu grupach społecznych
szego rzędu.
budżety rodzinne limitują w praktyce poważnie
owe postulowav.e szanse na „powszechne prawo
do kultury".

zamier~m ustosunkowY'vać się do caprojektu programu strategii socjalizmu w
Polsce. W jednej publikacji oyłoby to niemoż
liwe. Zatrzymam się zatem dłużej nad jednym
nad zagadnieniami
z fragmentów programu,
przyszłości kultury.

SPOSOB I TRESC

żVC:A

W programie PZPR znajdujemy potwierdze.
nie potrzeby zmiany aktualnych niekorzystnych
zjawisk i zahamowania niekorzystnych tendencji:

O kulturze w projekcie programu pisze sill
we wstępi-e do · rozdziału poświęconego kształ
towaniu postaw i świadomości społecznej: „Bu.down u.stroju. sprawiedtiwości społecznej jest
Tezu.ttatem ptanowych działań ludzkith. Wyma-

„Partia dqży do zapewnienia równości w doitępie do dóbr kultury wszystkich środowisk
społecznych oraz do rozwoju aspiracji i aktyw.

polityki,
ekonomiki,
ga zespolenia przemian
by~
świadomości (.") Stan .§wiadomości może
bodźcem przyspieszenia socjalistycznego pastę·
pu., ale i hamulcem". Wszystko to jest oczy-

tak

prawdz.hve,
·

n

at.

<

Co z powyższego trui:miu wynika? Mię'dzy
fnynrni i to, że wszystkie sfery tycia społeczne
go winny rozwijać się harmonijnie. Rzecz wyw teorii! Doświad
dawałoby się oczywista czenie podpowiada przykłady odmienne. Nasuwa się zatem · pytanie o to, jakle winno sil:
spełnić warunki. aby teraz: dziś (w kryzysie) I
na przyszłość, kultura przestała być przysłowio
wą kulą u nogi Komisjj Planowania i resortów
odpowiedzialnych za fin~nse, płace, inwestycje?
• Kultura nie może być traktowana ani jako luksus, bo stanie się elitarna, ani jako margines
i
życia społecznego, bo ludzie biedni ciałem
duchem, to prawdziwi nędznicy.„ No dobrze,
powie ktoś uparty. a jak się ma ów skądinąd
fragmentu
słuszny postulat do następującego
dokumentu:
.•.w drugiej polowie lat osiemdziesiątych odbudowany będzie poziom dochodu narodowego
i spożycia z . końca lat 71l przy jakościowe; poprawie struktury i szerszym wykorzysti;miu ja·
kościowych c:;ynników wzrostu.""·

I

W istocie - poziom rozwoju gospodarczego
determinuje bardzo ·wiele zjawisk sfery nadbudowy, ale ekonomika nie jest j,edynym czyn- .
Od ludzi
nikiem naszego: być .albo nie być.
wszak zależy wciąż niemało. Zatem nie może
być nikomu obojętne. jaki!? jest i jakie bedzie nas~e społeczeństwo, jacy będą ludzie, jak u~
kształtowani. wykształceni, o .jakich poglądach_
zainteresowaniach i potrzebach? W ten sposób
dotykamy sfery wartości, a więc i kultury, o
której F. Znaniecki pisał: „Swiat kµ.Ltu.ry jest
światem wartofri, wartości zaś są pierwotnym
niesprowafaktem ludzkiego doświadczenia,
dzalnym do żadnych kategorii przyrodniczych".

Swtat kultury ujmowany jako świat wartości
to pewna pP.rspektywa w spojrzeniu na nas sa •
mych i nas1e otoczenie, to także szansa n.i to,
aby - jak czytamy w programie - świadomość
stała sie „bodźcem przyspieszenia :iocjalistycznego

postępu".

Co zatem

uczynić,

- o poz.yskiwaniu „do realizacji celó_w polityki kulturalnej wybitnych przedstawicieli śro
dowisk twórczych, oj>ieraniu się na ich wiedzy
i doświadczeniu",
o popieraniu rozwoju ...:..

„zwłaszcza mło

ruchu amatordych talentów artystycznych,
skiego, twórczości. ludowej i folkloru., ku.ltywo•
wanie regionalnych tradycji kulturowych",

.-

czy

też 0

zapewnieniu

„wolności

twór-

cźych i swobody poszukiwań .:.. partia nie in-

'

jak l w najbliższej
danie to, zarówno dziś
przyszłości nie będzi~ łatwe do spełnien i a. Odtrudnej próbie
kąd kultura została t>oddana
mechani.z mu rynkowego, to istniejące już wc.zejej dostępności
śniej dysproporcje w zakresie

Nie

prawdziwe,

w sposób
programie nie określono
skali zaniedbań, które wymagają systematycznego i ciąglego odrabiania, poczynając
od kulawej bazy, a skończywszy na dostępie
„(„) W

•

- o otwarciu „na wszystkie autentyczne humanistyczne wartości, powstające z różnych in. spiracji światopoglądowych",

-

wyraźny

· „rozwoju bogatych tradycji

- o potrzebie
kultury polskiej",

geruje w procesy twórcze, nie wybiera okreś
lonych stylów artystycznych. Odrzucając instrumentalne traktowanie sztuki, . opowiada się
swobód
za możliwie najszersz11m • zakresem
twórczych w ramach socjalistycznego hu.mani·
zmu ł patriotyzmu".

Wszystko to jednak bynajmniej nie oznacza,
miałaby rezygnować z prawa do uzaideowo-artystycznych.
sadnionych preferencji
Jak głosi zapis IX Zjazdu: „PZPR będzie sprzy··
które
dziel sztuki,
jać powstawaniu takich
it partia

wspóitworzą soc;alistycznq świadomość społe
czeństwa polskiego, kontynuują działalność ku.Z·

turotwórczą polskiej lewicy, odważńie

cznie

podejmują

problematykę

i kryty-

historyczną

i

z punktu widzenia idealów · socja-

lizmu".

łości

wiście

O wiele mniej optymizmu znalazłem w materiale wydziału kultury KL PZPR, który został
sporządzony z uwag, nadesłanych przez POP
środowiska kultury. Oto dwa fragmenty tegoż

kulturowych dawały w prieszło.ki po-zytywne efekty. Coraz mocniej 1 powszechniej
przekonujemy się do słuszności kontynuowania
tej tradycji. Tf'~O typu deklaracj11 odnajdujemy
także w programie PZPR, gdy czytamy:

prądów

współczesną

w

banaln!!.

liczby wydawa-

Kultura Warunek
•
•
przysp1eszema

Program PZPR nakreśla perspektywy sięga·
w
jące granicy przełomu wieków i dalej
wiek XXI. O tego typu wizję przyszłości socjaPolsce chodziło w partii, gdy na IX
11zmu
Nadzwyczajnym Zjeździe przyjmowano uchwałę
w sprawie konieczności opracowania programu .
PZPR. Wtedy wydawało . się nam, delegatom
realne zadanie, aby qorobek odpowiedniej komisji - projekt pr-0gramu perspektYWicznego
:PZPR - przedstawiony zost,ał pod ogólnospołeczną dyskusję, a następnie był „przedmiotem
obrad krajowej konferencji delegatów". Cza1>
pok.azał, iż wykonanie uchwały będzie możliwe
dopiero teraz, w pięć lat potem.

KULTURA -

podwojenia do końca wieku
nych książek" •• itp.

wciąż

bardzo trudne,
to trudno byłoby ukryć. iż przeszłość „uzbroiła" na·
11ze społeczeństwo w pancerz nieufności i sceptycyzmu. Z drugiej strooy, co by nie mówić o
zobojętnieniu czy zmęczeniu ludzi, 'to jednak
nie sposób udawać, że nie ma u nas troski o przylub
szłość. Najczęściej pytania: „Jak dale;?"
„Co dale;?'', słyszy się przebywając wśród mło
dych. W tej też generacji upatruję głównych
adresatów programu PZPR.
społeczne

Co

napawają
W kontekście powyższych uwag
pewnym optymizmem sformułowania projektu
programu PZPR, o polepszaniu bazy material·
nej kultury, jak i o tym, iż „dążyć trzeba do

opracow~nia:
\

nieustannie· wzbogacaną ideologię, której uniwersaf ne zadania -urzeczywistniane 3ą z uwzględnieniem realnych warunków i doświad
czeń poszczególnych narodów", To prawda. że
ciężkie.

życia!

Nl E CZEKAJĄC NA LEPSZE CZASY

projektu programu
przewodnią
Za myśl
PZPR posłużyło stwierdzenie, iż marksizm-le·
ninizm rozumieć należy wyłącznie jako „żywą

warunki

ludzką".

niej - 1,4 proc. Było to wów<:zas, a pozostaje
i dz.iś wciąż za mało w stosunku do optymalnych potrzeb. Przypomnijmy jedynie, iż produkcja książek w Polsce pokrywa dziś jedynie 60
proc. zapotrzebowania społecznego (wg raportu
NRK).

aby szansy tej nie zmar-

I faktyczne
nować'? Jakie są realne warunki
możliwości kultury w dziele k~ztałtowania postaw i ooglądów postępowych, racjonal~ych i
pro~polec1.nvrh? Na pytania tego typu prtijekt
Może więc
programu odpowiedz.i nie udziela.
n'łlrżałf'lb.V ootraktowa<' je jako tezy do dyi<!rn- .
.Jeśli tak. to zrazu
sji nad dokumentem KC?
a mianowicie
zgłaszam pierwszą propozycję,
konirr.zność upowszt>chnlt>nia w społeczeństwie
oraz w kregarh władzv myślenia o kulturzl?
tak iak to zapisane zostało w uchwale Nad·
zwycza in~go Zjazdu:
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noAcl kulturalnej ludzi pracy. Za jedno z pod8tawowych zadań w dziedzinie kultury partia
' uw11%cs , -realiiiar:ję szerokiego prog1amu wycho·"Wania estetycznego mlodej generacji - dzieci i
młodzieży szkolnej. Jest to droga wzrostu potrzeb i aspiracji art11styczny~h spoleczeństwa .•." .
jest
Miarą rozwoju kultury społeczeństwa
wzrost oddziaływania kultury na wszystkie jemas w jej
go grupy i aktywne uczes'tnictwo
tworzeniu i odbiorze. Chodzi przede wszystkim
o szerszy dostęp do kultury środowisk robotniczych i chłopskich, dzieci oraz młodzieży. Celowi temu powinno służyć zapowiadane w pro.
materialnych warunków
gramie polepszenie
tworzenia i upowszechnienia kultury. Trzeba
jednak zastrzec, iż istnieją na tym ·odcinku na·
szego życia społecznego poważne zaniedbahia i
niemałe trudności (baza poligraficzna, przemysł
muzyczny, kinematografia, biblioteki, teatry).

Zaniedbania w kulturze sięgają lat siedemNadzwyczajnego
Już w uchwale
Zjazdu konstatowano: „Należy przerwać spadek
nakladów na kulturę („.) i zapewnić ich stały
wzrost". Postulowano wówczas podniesienie ich
do 2 proc.
z 0,6 proc. dochodu narodowego
Przypomnijmy zaś, że w 1970 roku wynosiły one
około 1 proc. dochodu 'narodowego, zaś w poło
wie siódmej d~kady - 1,6 proc., a pięć lat póździesiątych.

powszechnym do dóbr ~wiatowej kultury. To
przecież stanowi punkt wyjścia do nakreślenia
oraz
tych najpilniejszych
celów doraźnych,
perspektywicznych".

I drugi

C_Ytat:

„Sluszne decyzje związane z powołaniem i
funkcjonowaniem Fundus,zu. Rozwoju Kultury
faktycznie nie gwarantują zwiększenia nakła·
dów na kulturę. („.) Nieporozumieniem jest fakt
zwalniania przez Ministerstwo Płacy, Pracy i
Spraw Socjalnych i Ministerstwo Finansów naj·
(czytaj: największych)
bardziej dochodowych
przedsiębiorstw z obowiązku wpłacania okreś
lonych kwot na Fundusz, co w konsekwenc;i
wplywa na jego zubożenie i zahamowanie".

Dodam jedynie do ~go, iż według raportu
Narodowej Rady Kultury istnieje konieczność
proc. w
zwiększenia odpisów na FRK :i 13,6
1985 roku do 15 proc. w roku bieżącym. Jak
tego dokonać?
programu
projektu
W krytycznej ocenie
PZPR, dokonanej przez organizacje partyjne
Łodzi, znalazło się i takie stwierdzenie: „U ję
cie kultury tak jak to ;est w programie, tj.
jedynie do sfery książki i środ
ków audiowizualnych, glównie TV, jest chyba
znacznym zubożeniem punktu widzenia, złożo
noki kultur11 ;ako całości". Uwaga ta jest jak
ograniczając ją

a dowodem na trafność cytowahych sformułowań jest następujący fragment
programu: „ ...zasadniczo wzrosną zasięg i ranga

sądzę słuszna,

aktywnego uczestnictwa kulturalnego w faktycznym modelu konsumpcji, w rozwoju osobow
wo.ki ludzi, w spędzeniu czasu wolnego socjalistycznym sposobie życia".
Sformułowanie

zaczerpnięte

z projektu programu budzi mój sprzeciw I pewne obawy, o
zbyt wąskie i w gruncie rzecz.y instrumentalne
i utylitarne pojmowanie kultury przede wszyssposobu
„modelu. konsumpcji'',
tkim jako
„spędzenia

czasu wolnego".

TRADV'CJE -

P.REFERE!NCJE -

ZADANłA
Kultura polska powstaje w warunkach rów·
nouprawnienia rozmaitych nurtów ideowo-artystycznych i światopoglądowych. Owa różno
przenili:anie odmiennych
rodność i wzajemne

wciąż aktualna.
Sądzę, iż teza ta pozostaje
Potwierdzeniem tego są odpowiednie fragmenty .
programu PZPR, a mtanowicie te, gdzie mów!
się m.in. o:

„twórczości bliskiej probleczerpiące; z ich klasowych
doświadczeń i mądrości, odważnie i krytycznie
podejmującej problematykę historyczną i współ
czesną z pun~tu widzenia ideałów socjalizmu".

-

wspieraniu

mom ludzi pracy,

Wszystko to, co oczywiste, przy jednoczesnym
zwalczaniu „antysocjalistycznych treści kultury,
jej wykorzystywania przeciwko interesom pańs
twa i społeczeństwa; wszystkiego, co zaprzecza
wartościom humr;.nistycznym, poczuctu. jlOdności .
narodowe;" jest logiczne i zasadne.
się być
Natomiast niezbyt jasne . wydaje
rozwoju
mówiące o potrzebie
bogatych tradycji polskiej kultury, w którym
to jednocześnie zastrzega się, że „partia będzie
poprze:
tworzyć warunki ich kontynuowania
powstawanie i upowszechnianie dziel na miarP,
znaczenia socjalistycznego okresu o;caystej his·
·torii". Jest w tym i antydialektyka i megalomania. Bowiem, po pierwsze - nie bąrdzo jasne i
nie dość precyzyjne jest określenie: „na mia"'l
znaczenia" itd. Domyślam się, że nie ctiodzi tu
0 modny w dekadzie gierkowskiej tzw. selektywny stosunek do historii, bowiem, wydaje się .
że dla każdego jest już dziś pczywiste, iż dzie·
je należy badać, a wiedzę o nich upowszechniać
w całości. Każdy 'okres historyczny, nawet ten
najtrudniejszy z punktu widzenia nauki i potrzeb edukacyjno-wychowawczych, badany i upowszechniany w ujęciu marksistowskim, przyczynia się do tego, że pełniej poznajemy siebie
i świat, a tym samym lepiej rozumiemy współ·
czesność ! przyszłość.
sformułowanie

Po drugie - należałoby zapytać o to, jakież
są owe „dziela na miarę znaczenia soc;alistycznego okTesu. historii"? 'Rozumiałbym, gdyby chodziło o jasno sprecyzowane preferencje
dla dzieł o wartościach ponadczasowych, uniwersalnych, cennych również i dziś, i na przyo utwory artystyczne poszłość, wreszcie i podejmujące ważne,
wstające współcześnie
.cenne dla teraźniejszości i przyszłości problemy.
Tylko, że tego rodzaju pojmowanie powyższego
sformułowania nie narzuca się od razu.
to

Przy sposobności rozważań o znaczeniu poszczególnych okresów historii można przytoczyć
myśl F. Engelsa o tym, iż „każdy stopień (w
rozwoju społeczeństwa - przyp. aut.) jest ko-

nieczny, a· więc usprawiedliwiony w czasie t
warunkach, którym zawdzięcza swe pochodzenie;' sta;e się on jednak przestarzały i nieusprawiedlfwióny wobec innyc1i, 'Wyższych warunw jego
ków, które rozwijają się stopniowo
własnym lonie". Tak więc podobnie jak ludzkie
poznanie, kultura. „tak też t historia nie może
osiągnąć ostatecznego kres~ w jakimś dosko·
Doskonale
nalym stanie idealnym ludzkości.
spol:eczeństwo, doskonale państwo są to rzeczy,
które istnieć . mogą tylko w wyobraźni".

Po trzecie - w analizowanym tu sformuło
waniu zaczerpniętym z projektu programu kryje się niebezpieczeń$two hołdowania szczególnego rodzaju utylitaryzmowi, który w praktyce mógłby oznaczać preferowanie jedynie tych
dzieł, które uzasadniają słuszność bieżącej po·
lityki, a więc - kultury apologetycznej, dworskiej.
Wszystkie powyższe uwagi nie pozostają w
opozycji do mego głębokiego przekonania o po~
trzebie odmiennego, bardziej nowoczesnego. racjonalnego spojrzenia na metodykę nauczania
literatury i kultury ..
historii. w tym historii
Potrzeba nam innej, właśnie „na miarę socjalistycznego okresu. ojczystej historii",,

wymagań

i przyszłości analizy całęj spuś
cizny kulturowej od romantyzmu po ~ocrea·
lizm.
współczesności

Na koniec - będę uparty (ktoś może zarzuci, że droJ?iazgowy, a niech tam) i przypomnę
iż w tej części programu. gd.?ie pisze się o oś
wiacie zakłada 'flię. że nakłady na nią do roku
1990 powinny przekroczyć 5 procent, a na nau·
3 proc. dochodu
kę, w tym samym okresie narodowego. Nie iest to wcale duio, to fakt.
Kulturze jednakże nie obiecuje się nic. nawet
tyle, co proponował IX Zjazd, czyli owe 2 proc.
dochodu narodowego. Szkodal

•

. ODGŁOSY

3

• ~nawet stlnłej w obecnej ehwll1.
stosuje
monopolowe roxwiątania gospodarcze
(lub usiłuje forsować) administracja gospodarcza, rządu i jego organów nie wyłączając. Prt!'•
to, co tu ukrywać, rządowy pro!ekt ustawy o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
bez złej
w g~podarce narodowej można
woli - traktować jako objaw roz<lwojenia jaź
ni.
najdalszy
z.łych skojarzeń
Mimo wszelkich
negatywnego oceniania
jestem od wyłącznie
tego stanu rzeczy. Jeżeli gotów jestem przyjąć,
goże jakieś przedsiębiorstwo czy kt>rporacja
towa jest realizować przede wszystkim własne
egoistyczne cele, to przecież nie sposób uwie·
rzyć, aby rząd działał wbrew interesom społe
cznym. Gdybym zwątpił w szczerość intencji !
celów administracji, ~przeniewierzyłbym się w
w życiu publicznym
ten sposób koniecznym
Zresztą funkcjonowanie
standardom. zaufania.
gdzie nalefałoby
w schizofrenicznym świec i e,
podejrzewać wszystkich o brak poszanovyania
dla interesu wspólnoty, byłoby niemożliwe dla
przyzwoitego obywatela.

tt1mł,

1.
Monopolem - na równi s coca-col- i gen~
MacArthurem - straszyliśmy łitt nawzajem przed laty na zebraniach 1 w pochodach.
Wszystko było proste wtedy: monopole tam, na
Zachodzie, b~ły szczytowym wykwitem buriujstosunków społecznych; u
imperialistycznych
nas - w ustroju doktrynalnie czystym - poza
Zaoswojonymi: Spirytusowym, Tytoniowym,
pałcŻanym i Loteryjnym, inne niemoralne monopole istnieć nie miały prawa. Zresztą wszystkim zaprzysięgliśmy krwawą łaźnią po zwycięstwie -wszechświatowej rewolucji.
No i co? M inęło trzydzieści parę lat - MacArthur spokojnie. umarł na emeryt,µrze, na coca-colę narzekamy, że się ostatnio popsuła (a w
co jest
<igóle isprzedają · ją w stanie ciepłym,
A
występkiem przeciw' globalnym obyczajom).
monopole? Zabieramy się za zwalczanie Ich we
własnym domu.
Nei oznacza to przecież, że zmieniliśmy ustrój
ciekawych
- wprost przeciwnie: od tamtych
skądinąd czasów nasz ustrój okrzepł. Za to naświecie
rzędzia walki we wciąż podzielonym
stały się bardziej finezyjne, odwołujące się raczej. do sfery intelekt„ niż emocji. No i bardzo
dobrze„.
Okazało sill że
Ale co z t ymi monopolami?
praktyki monopolistyczne, c_zylt tendencje. do
koncentracji, zdobywania wyłączności, narzucaarbitralnego ustalania
nia swej woll innym,
cen i maksymalizacji zysków kosztem innych ,
są typowymi właściwościami homo oeconomicus
No I
- niezależnie orl ustroju anl doktryny.
u nas przy okazii niejako zaprowadzania po·
rządkÓw w gospodarce, odkryto znien~cka, że
kwitną sobie w najlepsze owe obrz:y-dhwe praktyki. Każdy uważny czyteln~k „Życi8; Gospo;
darczego" czy paru innych pism gotow Jes.
przytoczyć dziesiątki przykładów, często absurewidentne
dalnych, i zawsze wyrządzających
at.."l<ody społeczne.

rałem

2. .
Po Hilarym Mincu 1 jego pilnych, a bezkrynastępcach odziedziczyliśmy gospodar, kl'! wysoce scentrali:itowaną, zbiurokratyzowaną
i sztywno shierarchizowaną - · a .ponadto głę
boko rozkojarzoną w wyniku kryzysów i woluntarystycznych koncepcji rozwoju. Na takiej
pożywce naturalne tendencje monopol1styczne
rozwijały się szczególnie bujnie. I nie ma co
oburzać się na domniemaną l'!iemoralność ta·
kich praktyk - w istniejących wtedy waruna często
kach one były po prostu skuteczne,
na, ?arzucow~
ze względu
jedynie możliwe,
przez Ceu.trum, polltyczne i ekonomiczne warunki gospodarowania majątkiem narodowym,
że o przemożnych, zakuliSO'':v.ych wpływach politycznych czy szantażach roznych partykularzy
branżowych nie wspomnę.
W warunkach reformy praktyki monopolisnowego
tyczne są sprzeczne z samą filozofią
modelu gqspodarowania, skierowanego na celo:
we zaspokajanie potrzeb społecznych. Jądro .te)
filozofii stanowi iC:iea samorządnego, 11amo<iz1elnego i samofinansua;icego . się ~ocjalfs~yczne~o
przedsiębiorstwa, które z mnym~, rówme autonomicznymi jednostkami ma się ~.ontaktQwać
wyłącznie za pośrednictwem mechanrunów rynkowych. Sądzi się bowi.em, że tylko .P~awld~a
gry rynkowej, gry w miarę swobo?ne~ 1 uczcireahzacię społe
wej, mogą zagwarantować
cznych celów reformy.
Pneto jedną z konsekwencji tego m1:1i~mania
jest przymusowa obrona samorządności i samo·
nawet przed
dzielności przedsiębiorstwa
nim samym. gdyby mu na przykład przys~la
ze sw01ch
ochota własnowolnie zrez~gnować
,,esów" na rzecz „wspólnego kotła" albo o:i;anu
założycielskiego. Idzie bowiem o to. aby me dointeres ..oznał uszczerbku interes społeczny bywateli i konsumentów. że o interesach pańs
twa i imponderabiliach ustrojowych nie wspo-

4.
ro premier ZbiZapamiętałem dokładn i e,
gniew · Messner pov:iedzi;ił podcz:is pienn:>:ej
konferencji prasowej w Urzędzi r Rady Minis-

my stf) w fazie dyskusji, możemy pozwolić soprz.ynajbie, prowizoryczn!e i hipotetycznie
mniej, na zwątpienie w tę intelektualną omni·
potencję rządu„. Ale nie ro-zwijajmy dalej tej
dygresji.
Monopol to nie tylko organizacja gospodarcza, .
konce-ntrująca dominującą część lub całość produkcji bądź obrotu jakiegoś konkretnego a1·tyczy wszystkiego na określonym
kułu, branżS>
terytorium. Monopol to nie tylko prawo, ustanowione na rzecz państwa lub jakiejś organizacji czy przedsiębiorstwa - ptawo do wyłą
czności produk~ji I handlu lub świ dcz.enia usług (nawet tak specyficznych jak za.•pokajani:'.)
czym zajmuje ~ i ę
namiętności do hazardu,
państwowy monopol loteryjny.„).
to przede wszystkim ! po s 6 b
Monopol
d z. i a ł a n I 11. .Jego 0 snową mu~i b:vć egois+yczna intencja czyli wyraźna wola działania w
zamlśrze pogwałcenia czy zlekceważenia intere~
rn społecznego w sferze gospodarki. po to, b •
osiągnąć nienależne korzyści . I nil" zawsze rhodz.i o dodatkowy zysk\.- istotnym celem monopoli w naszym kraju na przykład jc5t świę·
ty spokój - najmniejszy wysiłek. żadnych innowacji. fałszerstwa statystvczne„.
Innymi słowy monopol i stą mriżna zo•lać w y łącmie z własnej woli. I nie należy tego m~·
lić np. z pozycją wyłącznego producenta czegoś
najczęśc i ej gigantot1J m. skoro jest to efekt
mańskiej polityki inwestycy jne] . Np. postanovio:10 zbudować jedną wielką fabr~·kę żarówek,
dziesięciu m1zamiast czterech średnich czy
łych. Pai1stwo samo wykreowało w ten spo;ób

Antymonopolowa
·
krucjata

gczególną uwagę posłowie

l tycmych

mnę.
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przeciw praktykom
Instrumentem obrony
monopolistycznym w gospddarce winny być saczyniące
me mechanizmy gry ekonomicznej,
praktyki owe nieopłacalnymi. Ale, jak się ·wydaje, nie jest łatwe zaprojektowanie ta~iego
realnie wielce
systemu wobec istniejących
zarząd~nia i wyskomplikowanych struktur
twarzania. „Eksperymentalnie to mozesz swon
poradził mi zaideę przebadać na myszach" przyjaźniony ekspert-teoretyk ekonomiki makrosystemów. Przyznał w ten sposób pośrednio,
że projekt ucieleśnienia 1dei „czystej gry ekonomicznej" przekracza wyobraźnię i możliwości
intelektualne fachowców.
No I nie ma chyba takiej potrzeby. Mamy
bowiem do dyspozycji inny regulator - mianowicie prawo. A prawa ostatnio ustanawiamy
łatwo i chętnie. Z punktu widzenia ekonomiki
spolecznej. czyli kosztów I rozmiarów za3ngażowania sił działających w życiu publicznym.
regulacja stosunków ekonomicznych przy pomocy ustaw jest ta1'lsza o tyle, o ile skuteczne
jest powściągające działanie prawa. Można bo·
wi.em liczyć, że część podmiotów, gotowych np.
do praktyk monopolistycznych. zlęknie się sankcji i od praktyk tych odstąpi bez zewnętrzne
Gdyby stosownego prawa nie
go przymusu.
było. zapewne próbowaliby wszyscy.„
Kwestię tedy postanowiono załatwić ustawą.
są
Sam pomysł i bogata argumentacja „za"
dziećmi reformy, tvk że co nieco przenoS1onybę
mi. Projekt systemu antymonopolowego,
gosdący częścią prawnych regulacji reformy
podarczej. urodził się aż z czteroletnim opóź
nieniem; zabierano się do niego. jak do podminOW§mego jeża. Nie tylko dlatego, jak sądzę, ŻP
nasza praktyka gospodarcza była dotąd (i nadal
jest. jak wskazują poczynania niektórych resortów. np. hutnictwa) wybitnie promonopoloże wiara w skutecrnoś~
wa. Także dlatego,
prawnych barier przeciw monopolom nie jest
zbvt wielka, iRk się wydaje.
ie monopolistxczne
Godzi sie też za u ważyć.
tendenc.ie zrlradzaja nie tylko podmioty gn~po
darujące, czyli przec:isiębiorstv a. Na r0wni z
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TOMASZ SAS

Chciałbym

znać definitywną i

jednoznaczną

odpowiedź na te kwestie. Tymczasem posłużmy
dla rozważenia
się hipotezami, przynajmniej
pierwszej kwestii. Jeżeli wprowadza si.ę istotne
(w tym również o wyograniczenia reformy
raźnie monopolowym charakterze), reklamując
ich koniec:mość niemożnością zrealizowania w
zamierze11 społecznych ,
inny sposób istotnych
np. ochrony poziolllu życia, zabezpłeczeń somilcząco przycjalnych itp., to tym samym
zinaje się, że . cele te są nie do obrony podc1.as
pełnego działania mechanizmów reformy. Przyalbowiem tak w każdym
najmniej czasowo,

przypadku , argumentuje się na rzecz ograniczeń, zakładając, że w miarę .upływu czasil mecharrtzmy reformy doprowadzą do zgromadzenia zasobów, pozwalających na bezkonfliktowe
prowadzenie polityki pełnego zabezpieczenia socjalnego między innymi. Można wobec tego w
czy bardziej spekulacyjny prosposób mniej,
gnozować. jak długo potrwają te czy inne blokady na trasie wielkiego pochodu reformy gospodarczej. Nieuprawnionym czarnowidztwem byłoby mniemanie, te owe prowizoryczne ograni·
czenia mogłyby się jednak utrwalić„.
Co do drugiej kwestii też, jak sądzę; nie mowyżna wyrokować w sposób prawomocny dąje się bowiem, że przynajmniej niektóre mosą społecznie ko nopole czy takież praktyki
rzystne, aczkolwiek sprzeniewierzają się doktrynie reformatorskiej. .Monopolem niewątpliwym
jest na przykład prawo państwa do ustalania
cen urzędowych na artykuły pierwszej potrzeby. a przecież nikt przy zdrowych zmysłach nic
z.akwestionuje tego prawa tylko w imię doktrynalnej czystości idei reformy„.
Wydaje się, że zarówno w pierwszej, jak i
drugiej kwestii niezbędne jest podejście nieskonwencjonalizowane, nie skrępowane dogmatami i definicjami, a za to po prostu skuteczne. Koszmarną bzdurą bowiem byłaby hka
reforma za wszelką cenę. której koszty społe
czne byłyby \Viększe niż koszty braku reformy
w ogóle.

5.
nieumiarkowanie słowami
żongluję tutaj
„monopol". „praktyki monopolistyczne" - był
by więc czas najwyższy określić. co one właś
ciwie znaczą. Z punktu widzenia bowiem projektowanej ustaw~ definicja nie jest okoliczergo: praktyką mononością bez znaczenia polistyczną jest w zasadzie tylko to, czym
- zajmuje się ustawa. Wygodny
zwalczając
alibi rządowi,
ten chwyt dostarcza zarazem
albowiem ustawa dotyczy wyłącznie jednostek
gospodarczych, ich zrzeszeń i innych związków,
monopolistycznych
zupełnie
nie obejmują<;
praktyk rządu.
No i bardzo dobrze - musimy się bowiem
zgodtić z założeniem . że rz.ad \\'ie lepiej. co iPst
dobre, a Co nie. A ponieważ na razie znajduje-

dziesiątki potencjalnych monopolistów. Ale staną się nimi dopiero wtedy, gdy zaczną realizosprzeczną :i: interesami
·wać własną politykę,
państwa.

Jak się wydaje, twórcy projektu ustawy uważają. że jedynym miejscem działania monopoli jest rynek, bowiem w preambule piszą tak:

„w celu ochrony krajowego rynku oraz jego
uczestników przed praktykami monopolistyczNiech i tak
nymi jednostek gospodarczych •••".
będzie; przyjrzyjmy się
przeciwdziałania.

zatem owym propozy-

cjom

. 6.
sobą

druk sejmowy nr 36, zawieprojekt tej ustawy. Jest on gęsto
upstrzony znakami zapytania i wykrzyknikami,
sygnalizującymi wątpliwości, kt6re nasunęły si-:
na
po.słom już w trakcie pierwszego czytania
posiedzeniu 30 stycznia 1986 r„ a także moimi
Nie sposób, jak sądzę
własnymi uwagami.
zrelacjonować wszystkich wątpliwości, ale niektórymi wypadnie zająć się szczegółowo.
Według projektu ustawy praktyki monopolls· ·
t_vczne dzielą się na groźniejsze i łagodniejsze.
Te pierwsze są zakazane z mocy prawa - niezależnie od faktycznie wywieranych skutków
gospodarczych i społecznych. Te drugie podlegają ocenie co do skutków i mogą hyć rnkazane przez organ antymonopolowy, ale nie muMam przed

rający właśnie

7.
w tym projekcie
Rada l\'linistrów uzyskała
dwa istotne uprawnienia .do ograniczania siły I
skuteczności prawa antymonopolowego. Właśnie
ustalanie. kto jest zwolniony z obowiązku zgbszauia zamiaru połączenia i prawo do wyłącze
nia stosow;inia całej ustawy wobec określonej
dziedziny działalności gospodarczej ze wz;?lędu
na szczególny interes gospodarki narodowej.
Właśnie na obydwa te ograniczenia zwrócili

Sejmowe raporty i refleksje

trów, w dl.leń po \vygłoszeniu sejmowego i;xpose. Na jedno z pytań, czy rząd nie dąży dG
nadmiernej kon~ntracji kompetencji w swy..ch
że najchętniej
rękach, premier odpowiedział,
rząd pozbyłby się wszelkich kompetencji gospodarq.ych. Ingerencje centralistyczne wynikaj::i
nie z filozofii działania rządu, ale są dyktowane koniecznościami ekonomicznymi. Istotą działania rządu jest~bowiem służenie zaspokajaniu
że
celów społecznych. Nie ulega wątpliwości,
będzie miała Charakter
część tych ingerencji
monopolistyczny, sprzeczny z istotą reformY' gos-_
podarczej.
czy niektórych
Powstają tu dwie kwestie:
celów :społecznych nie możną zaspokajać p.rzy
-czy
oraz
pomocy mechanizmów- reformy
praktyki monopolistyczne zawsLe, a priori :.ą
szkodliwe społecznie?

gdyby mogłe
sprzeciwu jest obowiązkowe ograniczenie konkurencji !
ono spow(}dować
gdyby nie przynosiło wymiernych korzyści gos•
podarczych, polegających na obniżeniu kostt6w,
poprawie jakości i zwiększeniu inno\vacyjnośc1
łączących się jednostek.
hipotetyczną
Można zatem wyobrazić !obie
sytuację, gdy zezwolenie organu antymonopolowego p0trzebne będzie do zawarcia„. związ.ku
małżeilskiego. Gdy np. właściciel szklarni zebudki z
chce ożenić się ze spadkobierczynią
kwiatami, to st\·1rorzą nową jednostkę gospod3.rc.zą zajmującą się produkcją i sprzedażą detaliczną. Można sądzić, że dla rynku_ takie połącze
nie będzie korzystne, ze względu na możliwą
obniżkę cen dzięki wyeliminowaniu gangsterskich pośredników, ale formalnie będziP wymagało zezwolenia: ..
sytuacje,
Projektodawca przewidział takie
dając Radzie Ministrów delegację do określenia
- w trybie rozporządzenia - rodzajów jednostek zwolnionych od obowiązku zgła5zania połączenia, ale w tym przypadku bardziej bać si,
należy, iżby z tej szansy nie skorzystały wielkie i silne firmy, działające w szczególnie waż
nych dla gospodarki narodowej obszarach. a
rzeczyw~ _\,..ir:
l'ię byłyby
skutki ich łączenie>
szkodlh•:e dh ;·'·1".ku i konsumentńv.·.

zabierający

gło·

podczas pierwszego czytania projektu ustawy.
Prze;o; pierwsze z nich zapewne zechcą przecimąć !ię wielkie lobbies gospodarcze ...- górn:ctwo, hutnictwo, en_ęrgetyka, organizacje han·
dlowe, a drugie może zdezawuować projektowaną ustawę w ogóle„.
Gdy chodzi o ikwestię łączenia jednostek gospodarczych, to chyba można podjąć trud ustawowego zdefiniowania tych podmiotów, które
byłyby wolne <id obo\viązku zgłaszania zamiaru połączenia. Zgadzam się bowiem z opiniami
posłów, że przyznanie Radzie Ministrów pnwa
dowolnego oceniania, kto może się łączyć swobodnie; byłoby nazbyt szerokim i niekontrolowanym przywilejem. Wprawdzie, jak już wspomniałem, rządowi należy okazywać pewne zaufanie, co do szczerości jego intencji i woli dżia
łania w interesie społecznym, ale bez przesady,
pozwalającej na uleganie partykularnym pokusom„ ..
Istnieje te! gpo.sób na wyeliminowanie do·
do wy)ączania całych
wolności prawa rządu
dziedzin gospodarki spod działania ustawy sposób na poddanie takich procederów kontrali społecz·nej, a przynajmniej kontroli Sejmu.
\vyłączeni!
Otóż z punktu widzenia prawa,
stosowania ustawy antymonopolowej do jakiejś
jest niczym
konkretnej dziedziny gospodarki
innym, jak ustanowieniem monopolu - jakn
lub swobody praktyk
prawa do wyłączności
Powinno tedy dokony~vać
monopolistycznych.
$ię -to- w drodze 1utaw.y. To znaczy, że gdyby
rząd chciał wyłąciyć jakąś część systemu goo·
podarczego państwa spod działania prawa przeciwmonopolowego, musiałby wnieść dQ Sejmu
o ustanowieniu państwowego
projekt ustawy
monopolu w stosunku do jakiejś gałęzi gospodarki czy sposobu działania.
I to właśnie byłaby - jak sądzę - właściwa
bariera przeciw odradzaniu się woluntarystycznych praktyk administracji w sferze gospodar!Q narodowej. Nie absolutyzowałaby ona bowiem wszechmocy sameg9 prawa antymonopolowego, ale pozwalałaby na krytyczne podejście dQ zamiarów rządu, przecież nie wykluczając z góry ich celowości: przydatności i s!'nsowności.

8.

szą„„

Zakazane bezwględnie są:
- narzucanie bez uzasadnionego powodu uciążliwych warunków umów, przynoszące nienależne korzyści; typową praktyką tego rodzaju
jest upowszechnione ostatnio wymuszariie odstąpienia od odbioru jakościowego dostarczanych towarów lub usług;
·- uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia
lub spełnien,ia innego świadczenia, z przedmiotem umowy nie związanego; to po prostu zna,
na od lat sprzedaż wiązana ...
- nakładanie na stronę umowy obowiązku
czy zawierania
wyłącznego zakupu, sprzedaży
innych umów tylko z jednym określonym partnerem; ostatnio spotkałem się z klasycznym
tego rodzaju monopolizacji
przypadkiem
w
Włókiennicza Spółdzielnia Pracy „Polkana"
Łasku produkowała kapy i narzuty, większość
sprzedając na eksport za pośrednictwem kilku
central i organizacji handlowych. Nagle w umianowicie
biegłym roku .jeden z partnerów,
CHZ „Coopexim", uzyskał wyłączność na obrót
kapami w eksporcie. ale za to nie potrafił ich
sprzedać i spółdzielnia została z towarem war·
tości 100 milionów złotych w magazynie.„
dotyczących po- zawieranię porozumień
działu rynku, ustalania wielkości produkcji lub
z rynku jednostek,
~przedaźy, eliminowania
które do porozumienia nie przystąpiły.
Ponadto zakazane bezwzględnie byloby porozumienie. co do specjalizacji produkcji lub
wspólnej sprzedaży. gdyby prowadzilo do istotnego ograniczenia konkurencji i nie przynosiło
korzyści gospodarczych.
Grupa „łagodniejszych" praktyk monopolistycznych według projektu ustawy to:
- pobieranie rażąco wysokich cen;
lub zbytu
- ograniczanie produkcji skupu
prowadzące do podwyższenia ceny danego towaru;
· - porozumienia specjalizacvJne;
w projekcie ustawy
Osobno potraktowaną
praktyką monopolistyczną jest łączenie jednostek go~podarczych. Zamiar połączenia musi być
w każdym przypadku zgłoszony 01·ganowi ;łnty
monooolowPmu. Organ ten ma dwa miesiące
na wniesienie sprzeciwu, przy czym projekt ustego
gdy \\'niesienie
ta\\ y określa sytuacje,

Istota skuteczności prawa antymonopolowego
obraca się też wokół wymyślonego w projekcie
Organem
ustawy organu antymonopolowego.
tym byłby Pełnomocnik Rządu do Spraw Prże
Monopolistycznym.
Praktykom
ciwdziałania
Autorzy projektu nie mają zamiaru powoływać
specjalnego nowego organu administracji
już.istniejącym
~hcą powierzyć te obowiązki
najprawdoi.;ndostrukturom organizacyjnym,
bniej w resorcie handlu wewnętrznego i usłuP..
Z powodów tylko oszczędnoś~iowych jest to .
Ale gdy zważy si~
rozwiązanie godne uwagi.
społeczne skutki takiego rozwiązania, może okazać się. że byłby to błą.d, przekreślający w ogóle sens stanowienia praw przeciw monopolom.
Nie ulega wątpliwości, że rząd i administracja w ogóle w jakiś sposób uwikłane są w powstawanie praktyk monopolistycznych w gospodarce. Byłoby przefo błędem danie rządowi
prawa do rozstrzygania spraw. w których b,·ł
by - może nie stroną w sensie ścisle prawnym - ale na p·ewno siłą sprawczą zakaz:anych
i ściganych praktyk.
Jedynym wyjściem jest ustanowienie organu
Niekoniecznia
nie:ąależnego zupełnie od rządu.
musi to być organ nowy; obowiązki takie moż
na powierzyć na przykład strukturom Najwyż·
szej Izby Kontroli, podległej Sejmowi. Jednocześnie można rozbudować uprawnienia pańs
twowego arbitrażu gospodarczego - w kierunku stworzenia autonomiczne~o systemu sadonależy też wyposa7,~·ć
\vnictwa gospodarczego;
nie tyl~o
w prawo skargi antymonopolowej
i organy administracj:,
jednostki gospodarcze
czy organizacje konsumenckie. ale i obywateli"
(najlepiej za pośrednictwem prokuratury).
"Mam wiele obaw i wątpliwości co do przysza'htymonopolowei;to.
prawa
łej, skuteczności
gdyby projekt ustawy miał się ostać w stanie bliskim proponowanego przez rząd. Nie są
nam bowiem potrzebne żadne P:>pierowe tq;rysy.
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ter?wY. ba.rak, który Ofr_odek dzieli z Gm;nn ą
Społdzielmą. Moją rozmowczynią jest pan; w.
I o.na zna odpowiedzi na wszystkie moje pytania.
Proszę o podanie danych dotyczących całko·
witej emisji ścieków z terenu Tomaszowa.

-:- Di;ne mówiące .o ilości ścieków są obję t e
ta3emmcą. Zresztą nie ma danych calościowych.

- A czy
wych?
-

są

dane o

ilości ścieków przemy s ło

Jak już mówiłam to tajemnica.

- Cóż, trudno. Jakie związki chemiczne odprowadzane wraz ze ściekami do Pilicy stano,
wią największe zagrożenie?
Skład ścieków objęty jest tajemnicą.

-

Przez cały czas na twarzy pani W. lekki ironiczny uśmięszek. Dowiedziałem się także ż e
tajemnicą objęte są informacje dotyczące glównych grul? .~anieczyszczeń, dane zbiorcze dotyczące emisJ1 pyłowych i gazowych, ich składu .
Z podobnych powodów nie udostępnia się także
liczb ob.razującyt:h rozkład poszczególnych klas
c~ystośc1. wód. na różnych odcinkach biegu rzeki. O W1storrue dowiedziałem się tylko tego że
nie dotrzymuje zaleceń wodno-dobowych opar.
tych na pozwoleniu wodno-prawnym dla wód
powierzchni<;>wych. P~ni W. potwierdziła wysnute na teJ podstawie przypuszczenie, że wistomowska oczyszczalnia źle pracuje, i że zanotowano przekroczenia dopuszczalnych norm.
są

to przekroczenia i czego

dotyczą?

-

Jakie

-

Nie mogę odpowiedzieć, to infoymacja ob-

tego gazu. Kilka lat temu podano
naszego lekkoatletycznego wundertimu, rekordy świata jakie padały na spalskiej bieżni były wynikiem wpły
wu dwusiarczku. Z notatki opublikowanej w
„Głosie Robotniczym" wynikało , a potwierdziły
to ponoć badania, iż CS 2 w małych dawkach, a
takie występują w Spale działa jak środek doczyli

stężenie

informację,

że osiągnięcia

pingujący.

Rok 1970. Wistom emituje do atmosfery 450
kg/h CS 2 i 175 kg/h H,S. Odprowadza do Pili· ,
cy zanieczyszczenia, które jeszcze w 1974 roku
ograniczały możliwość organizowania w Tcmaszowie kąpielisk. Przez następne lata obraz prawie się nie zmieniał. Rok 1979. Scieki z Wistnmu - 75 tys. ms na dobę. Mjmo redukcji przekraczano od dwu do pięciu razy dopuszczalne
normy dl.a wód o II klasie czystości. Ilość cynku była 50 razy wyższa.
R Jk 1979. Pobity zostaje swoisty rekord." Z::i -

notcwano dwudziestokrotne pr zekroczenie NDS
dla CS 2, rok później podobny rekord padł ' w
dziesięciokrotne przekroczeprzypadku H 2S
nie.

Od.z ysk
zyny, rozpuszczalników w emisjach.
ton benzyny. Opracowanie metod neutralizacji
automatyzujące
Własne Tozwiqzania
cynku..
pracę oczyszczalni, .J•>dnoszące jej niezawodność. J esteśiny parasolem, pod który chowają
dla
się inni. Mit o szkodliwości Wistomu jest
przed karami
wielu lepszym zabezpieczeniem
niż nowoczesne urządzenia oczyszczające.

Dyrektor tomaszowskich szkół specjalnych Roman Sowik mieszka na peryferiach miasta .

W MAŁYM DREWNIANYM DOMKU.
Już na wstępie podaje mi
regiem cyfr.

-

Żebyśmy

mia -

kartkę zapisaną

sze-

ta. Tak jak pan

się też

'·

dlaczego jest to ta-

:t:J a dokumencie, jaki udostępniono I mi w jedneJ z tomaszowskich instytucji

J?ok';1ment nosi nazwę: „Ocena przejmowanp
i instytucje na
dz1ałan przez zakłady pracy
r.zecz ?chrony środowiska i zmniejszenia uciąż
Zawiera
l1wośc1 dla miasta, ludzi. otoczenia".
w sobie od~owiedzi na większość pytań, które
b~zskuteczme zadawałem. Są w nim informa··
CJe, których tak pieczołowicie strzegła pani w.
„Ogólem na terenie Tomaszowa zlokalizowanych, jest ca 40 zakładów i obiektów przemysłowych stanowiących źródła zanieczyszczenia
które: emitują do powietrza atmosferycznego
ca 22 tys. ton substancji
(dane za 1982 rok)
gazowych (głównie dwutlenek siarki, dwusiarczek węgla, siarkowodór i pyl nietoksyczny) co
stanowi 51,5 proc. wielkości emisji z terenu calego miasta i 39 proc. z terenu wo.iewództwa.
Ca 8 tys. ton pylów co stanowi 77 proc. emis i i
z terenu miasta i 42 proc. z terenu wojewódŻ
twa".

Jak przedstawia się sytuacja
ków przemysłowych?

odnośnie ście

„Ton;aszowski przemysł wytwarza ok. 55
tys. m sześc, na dobę, lącznie z terenu miasta
do wód powierzchnio, odprowadzanych jest
wych ca 80 tys. m sześc. ścieków, co stanowi
5~. ogólne{„ilości - odprowadzanej w województwie".

„Wistom" przedstawia się w świetle tego doWprawdzi ~
niezwykle, korzystnie.
kumentu
„emituje do powietrza atmosferycznego cn 4j
proc. zanieczyszczeń z terenu miasta, w tym
dwusiarczek
szkodliwy dla zdrowia
i siarkowodór, odprowadza do wód powierzchniowych 77 proc. wszystkich ścieków z
terenu miasta" to jednak „z obowiązków w zakresie ochrony środowiska wywiązuje się dobrze".
bardzo
węgla

Po raz drugi
telefonu.

sięgnąłem

po

słuchawkę żółtego

SPOTKALIŚMY SIĘ.

Usiedliśmy naprzeciw siebie w przestronnym
Gdy
Zapaliliśmy pierwsze papierosy.
kończyliśmy rozmowę powietr7e . .mimo otwartych okien było niebieskie od dymu , kontui:y
w oparach nikotyny.
twarzy rozpływały się
Gdy na początku rozmowy przedstawiłem „akt
oskarżenia" nie przypuszczałem , i:i wvpełn 1a.i ą ·
podstawy do osk ar:ień
ce . go pytania dadzą
skierowanych pod zupełnie innym adr~sem.

pokoju

dotyczących zanieOpracowywanie danych
trwa latami, a ujęc : e
~zyszc1.enia środowiska
ich w kompleksowej pracy czas ten pomnaża.
kolosalne znaczenie
Wiele dziedzin mających
przy udzięlaniu odpowiedzi na p,vtania szczegółowe._ dotyC'zące wpływu konkretnych zanieczyszczen na konkretne. rozpatrywane w mikroskali środowisk,a nie doczekał~ ~ię wyc~.rrnu ją
c~ch. opracowan. Tomaszów miał być ·jednym z
niewielu wyjątków.

Ze takowa
Szkndliwośc< dwusiarc7,ku węgla.
istnieje nikt niP wątpi. .Jednak niewiele oowiedziet" mo7na n me<'h;ini1mac:h wpływie na uWiarinmo tylko, że taki jest
kład nerwowy.
Ale jaki? Konkretnie! Albo inna sprawa. Ilość

- Rok 1980. ·Ogółem 1325 urodzeii. l,1 waga.
urodzeniowa do 1500 gram. Zgony 1,1 procent.

Tomaszów:
- Rok I98l byl ciężki. Urodzeń 2066 • .Wcześ
niaki - zostanę przy takim określeniu dla nis1<iej wagi urodzeniowej 1,4, zgony 1,6 procent.

Pabianice:
- Rok 1981. Urodziło
Do 1500 gram ków.
procent.

się

nam 1325 dzieciazgony 0,6 ,
0,7 proc.,

- 1982 rok. Ogółem dzieci 2386. Wcześniak!
0,9, zgony 1,5 proc.

-

1982. Ogółem dzieci 1652. Wcześniak.i 1,4

Róża
cuchnących
,

Tomaszów:
nial~i

1983. Urodze1l. 1671.
ny 0,8 proc.

wiatrów

Wcześniaki

1,25, zgo-

Tomaszów:

.

1984 r. Ogólem urodze1'i. 2007 . Wcześniaki
0,5 proc„ zgony 1,04 proc.

•

Pabianice:

się mo'rderq.
staje
Fabryka z truciciela
Wszystkie zestawienia na to wskazują. Także i
te najbardziej wstrząsające, bo dot y czące umie·
niedorozwoju
rali?ości noworodków, dotyczące
umysłowego u dzieci.

WINIEN JEST WISTOM I

1983. Liczba ogólna urodze1i 2005. Wcześ
0,69 proc„ zgony 0,69 proc.

Pabianice:

„,

'f

&•

liczbę dzi~

wpływ Wistomu na
upośledzonych wzrusza ramionami.

Na . pytanie o
. ci

Trudno mówić o naukowych wnioskach,
bo takowych nie ma. Ale na podstawie moich
doświadczeń nie mogę podpisać się pod stwierdzeniem wskazującym na istniejącą jakoby zależno.5ć. Badałem środowiska z jakich wywodzą
się dzieci, miejsca pracy rodziców itp. Było dużo dzieci z Kaczki, ale to t'rochę bardziej skomplikowana sprawa.

w tej sprawie raport PAN.

Był kiedyś

Nie ma nawet
„tajne" czy nawet „poufne".
„do użytk)l wewnętrznego". J est
wskazówki
natomiast podana rozstrzelonym drukiem nazwa instytucji, która dokument opracowała·
OSRODEK BADAŃ · 1 KONTROLi
URZĄD WOJEWÓDZKI
ŚR O D 'O WIS KA,
·
w Piotrkowie Trybunalskim.

f'.a bianice. Dr Bartkow:

proc„ zgony 0,6 proc.,

J

IRAX ADNOTACJI „SqSLE TAJNE",

- W roku 1980 na 2.108 dzieci zanotowaliśmy
do 1500 gram.
urodzeniową
1 proc. z wagą
Zgony stanowiły 0,5 procenta.

Pabianice:

jęta tajemnicą służbową.

Nie· dowiedziałem
jemnica.

Wągrodzka:

Tomaszów:

oznajtu. jedynie dzieci z mias-

o tym nie. zapomnieli -

uwzględniłem
pro s ił.

Tomaszów. Dr

- Jak można w ten sposób stawiać sprawę.
To, że na danym terenie śmiertelność noworodków jest w·iększa może być równie dobrze uzalężnione od zapJecza szpitalnego, stanu. służby
zdrowia, wreszcie od możliwości komunikacyjnych.
Druga sprawa. Czy można wydawać tego typu oceny w oderwaniu od poziomu produkcji'
W tym kontekście wychodzi na to, że przez te
Ż e dopiero
lata nie robiliśmy detalicznie nic.
tak drastyczne zarzuty zmusily nas do podję
cia jakichkolwiek kroków. To dbsurd! Wystarczy pqliczuć inwestycje.

Uczeni sporządzający ten raport uwzglę
dnili jedynie liczbę dzieci. N ikt .natomiast nir'
przeprowadzał badań z samymi dziećmi. A w
czasie, który obejmuje raport w szkole specjaldużo normalnych.
nej znajdowało się bardzo
dzieciaków. Trafiały do mnie nawet takie któnormy' był~
od
rych jedynym odstępstwem
zwiększona liczba blędów ortograficznych Nie
było wtedy Poradni Wychowawczo-Zawodowej .
me były prowadzone badania. Do szkoty specjalnej kierowali sami nauczyciele.

- 1984. Urodze1'i. 1714.
1,34 proc.

Wcześniaki

1,35, zgony

Zbieżność. - Różnice mieszczą się w granicach
p o równywalności. Potwierdza się smutna praw-

da, . jaka stała się upziałem dwóch województw
Zamykają one
- piotrkowskiego .i łódzkiego.
krajową listę sporządzoną według procentu umieralności noworodków. Województwo piotr{Owskie znajduje się na 49 miejscu.
Obrazu miasta, jaki jawi się w szczegółowej
informacji Prokuratury Rejonowej nie można
i nie można ukryć. Uświadomienie
roz1asmc
sobie rózmiarów zagrożenia powinno poruszyć
może
tomaszowskie społeczeństwo, które być
nie wie, że. w Tomaszowie przypada 27,5 litra
alkohoiu na głowę _. przeczytałem w „Diien-

niku

Łódzkim".

/

I

Woda. Wistom posiada. obecnie jedną z naiwiększych i najTJ,owocześniejszych oczyszc.zal ni
ścieków w Polsce dzialającą w oparciu o l i ce11cję Lurgii. Przekroczeń nie notuje się. Cynku,
który praktycznie dyskwalifikował wodę z Pi-

licy dla celów gospodarczych nie sposób wykryć przy użyciu dostępnych w kraju urządzeń
pomiarowych. Zakładowa oczyszczalnia przyjmuje także sporą część miejskich ścieków komunaln:ych. Owe przekroczenia, na jakie powoływała się pani W. z Piotrkowa dotyczyły zawiesin biologicznych. Zadna tajemnica.

z wistomoW kilka tygodni po rozmowie
wskimi specjalistami odbyłem rozmowę z szewodę dla Łodzi .
fem zakładu produkującego
Jako największą trudność i przeszkodę w produkcii podał on wysoki stopień zawiesin w.„
Zalewie Sulejowskim.
W 1982
Powietrze. Rekordy już nie padają.
roku zanotowano najwyższe przekroczenie
3, w 1983 - 2. To jeżeli chodzi o H 2S. Aby
obraz był pełny dodać należy, iż próby, w których zanotowano przekroczenia stanowily analogicznie 9,1 i 8,8 proc. wszystkich. W ostatnich
latach nie notuje się wyższych niż 2 przekroczefi CS2, a i one . stanowią minimalny procent.
prawie
Tylko na oczyszczalnię wydaliśmy
Podłączenie wszystkich
pól miliarda złotych.
a cq za
oddziałów do centralnej wentylacji,
tym idzie radykalne zmniejszenie emisji wiąże
się z k!wotą prawie miliarda zł. A jak dotychczas wszystkie 'UJydatki ponosimy sami.· Jedynie
17 mln. z 40 przewidzianych na instalację do
regeneracji cynku refundować nam będzie wojewódzka ochrona środowiska.
dlaczego nikt 0 tym głośno nie
Nie wiem,
mówi. ale przy okazji wspominania o dewastacji i degradacji obszarów leśnych, a nasz zaklad jest uważqny za taki wlafoie, nie wspomina się o węglu. Dostajemy węgiel coraz gorszy.
I w zasadzie wszelkie
Zresztą nie tylko my.
które powinny
nowe rozwiązania techniczne,
spowodować ograniczenia emisji S0 2 slużą tylko do tego, by niwelować nadmierne zanieczyszczenia• paliwa. Bo gorszy .węgiel, to nie tylko
mniejsza kaloryczność i idące za tym bard.za
ich
obniżanie
szyl;ikie zużywanie się kotlów,
swawności, to ' także wyższe zasiarczenie.
Nie wiem czy zdaje pan sob i e

sprawę

z tego

iż już teraz zauważalne są u nas emisje z ele:
ktrocieplowni
konto.

bełchatowskiej.

Idą

na nasze

- Od kilku lat nie ma specjalnych różnic .
Ale jest za to coś innego. Proszę zwrócić uwaod
gę na niesłychany wzrost Liczebności grup
klasy IV wzwyż.
W klasie I - 9
Porównuję dane z kartki.
dzieci, w II tyle samo, w III jed)rnie 8 za to
23
w IV już 14, klasa V jest najlic:uniejsza ' dzieci. do takieg'J
doprowadzający
Mechanizm
liczb można przedstawić następująco .
Dziecko otrzymuje opinię z Poradni: inteligencja w normie, opóźnienie rozwoju selekcji slu.chowej, wzrokowej o 2-3 lata. Opóźniony rozwój cech grafomotorycznych. Konieczne zajęcia
Poradnia kieruje dziecko d-0
wyrównawcze.
normalnej szkoły. Zalecane zajęcia nie są przeprowadzone. Po 2-3 latach różnice w rozwoj!J.
są tak duże, iż nie może być mowy o normalBrak specjali:jłów.
ny"'.1- k_sztalceniu. Powód?
Da1e się on bardziej we znaki niż dwusiarczek .·
-

rozkładu

Podsumowuję dane z )rnrtki. Ogółem w szkouczyło się w
łach podstawowl{ch Tomaszowa
1985 roku 9500 uczniów. Do szkó·ł specjalnych
uczęszczało

158.

Wskaźnik

protentowy dla miasta 1,66.

nr telef.onu 15-58-83 :-"" Wydział Oświaty i WyRozmawiam z panem inspektorem
chowania.
Wasilewskim (imię niestety nie zostało w trak- ·
cie rozmowy wymienione). Po długotrwałych
tłumaczeniach, iż tego typu dane nie są objęte
ani ,
ani tajemnicą państwową, ani resortową
służbową mój rozmówca rezygnuje z z,c;miaru
odprawienia mnie z kwitkiem. Nie żąda nawet
podania z wyszczególnionymi danymi personalnymi.
Notuję liczby. Dzieci ogółem -

do

Wskaźnik

szkół' specjalnych

SIĘ

BRONI.

7954. Uczęsz
139.

procentowy dla Pabianic -

Spreparowałem

WISTOM

-

cyjny .

l,i5.

swego rodzaju korespond en-

.„.
POJEDYNEK

. Od
sławę.
Tomaszowskie parki mają złą
wczesnych godzin wieczornych są starannie omijane przez wracających do domów tomaszowian. Na ławkach grup~i zdrowo · podpitych
młodzieniaszków. Między stopami butelki z winem. Pretekst zawsze się znajdzie. · Wystarczy
by
„złe spojrzenie'', „nieodpowiedni" wygląd,
w ślad za wyzwiskami poleciała opróżniona bu'telka.
Godzina 15. Centrum miasta, Lokal „Tomamłodych
szowianka". Przed wejściem dwóch
ludzi prowadzi rozmowę. Padają słowa coraz
głośniej&ze, coraz bardziej wufgarne Kończą się
argumenty. Dochodzi do bójki. Jeden z młodych
ludzi pada na jezdnię, Pisk opon. Kierowca białego fiata zatrzymuje samochód· kilka centyme.
trów od głowy leżącego.
. W~kół codzienna krzątanina. Kobiety niosą
siatki z zakupami, odprowadzają dzieci do domów, stateczne rodziny oddalają się godnym
krokiem.

PABłANICE

czających

Na parterze reprezentacy~nego lokalu miasta
„Pod Niedźwiedziem" i w cuchnących moczem
budach z piwem. Latem pije się na łąkach, nad
Czarnej, pije się
brzegiem Pilicy, Wolbórki,
leżąc na plaży i. siedząc na ławkach w rezerwacie Niebieskie żródła. Zimą pije się w bramach, w pi.wnicach, par,kach.

ORDVNATORćW

stoiska monopolowego.
Długa kolejka do
Przed sklepem oczekują spragnieni. Nie trzeba
daleko · odchodzić. Na Placu Kościuszki stałe
miejs.ce picia - Arkady. „Pod Arkadami"
galena. Przy wejściu dużych rozmiarów afisz:
KANTOR.
KANTOR KANTOR . - Teraz to jest spokojnie. Kiedyś, · ·jeszcze
kilka lat temu strach było wieczorem wyjść . z
dom1.'-. Wlóczy~y się. panie, cale bandy. Bili się
- ci z PoineJ z tymi z Niskiej. NieTaz szli
przez cale miasto. Ulica na ulicę. Szli z noża
mi, deskami. Palki jakieś mieli porobione. Ludzie uciekali do domów.
Spożycie

alkoholu w Tomaszowie

wzrosło

w

1984 roku o 16 procent w porównaniu z rokiem
1983. Wstępne obliczenia za miniony rok wskazują na dalszy wzrost spożycia. Nic nie wskaby rzeka
zuje na to, by liczb:y zmieniły się
'
wódki przestała płynąć.

Przejeżdżamy pod mostem. Górą biegnie trasa szybkiego ruchu Warszawa - Katowice. Nawet z tej odległości kominy Wistomu są ·doskonale widoczne.

J est zbyt dużym zakładem, by pozwolić sobie
na bezczynność. Do listy zrealizowanych inwestycji mol rozmówcy dorzucają kolejne.
- Własnej konstrukcji, opracowana przez zaklndowych specjalistów instalacja do reg e11eracji gazów odlotowych. Efekt? Nikle ilości ben-

oddzi ałów

noworodków szpitali miejskich w Tomaszowie i Pabianicach. Zadawałem te same
pyta nia. Notowałem liczby po przeciwległych
stronach linii dzielącej kartki notatnika.
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ANDRZEJ KUCHARCZYK
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„.„Zapożyczymy od niego ~idru,
mierząc Polskę m19ta i p!1.1.1a,
Towarzysze! G ięboko pochy!my

nad

trumną

sztcmdary
Andrzeja Struga„."

WŁADYSŁAW

Piłsu dskiego,

wybrany
senatorem z listy. PPS.

legendy,
legionowej
pionier
przez lat wide jeden ;; !:>liskich pn:'yjaciól Marszałka.

został

dyktaturE:.
oskarżał
o kongresie „Centrolewu", w którego prezydium za.
Strug

Polsce Strug prędko :::nai.a~ł ~ię
poza nawiasem kół rządo wych
inni się
gdy
Pozostał · sobą,
przeobrazili...".

Pierwszy raz wystąpił z atakiem n.a obóz rządowy w 1920
prwciwko
roku, protestując
internowaniu w Jabłonnie janiepewnego",
ko „elementu
grupy oficerów i żołnier;;y polskich pochodzenia żydowskieg'1.
Wystiipił tu Andrzej Strug japrzeciwnik
ko zdecydowany
·rasowej oraz
dyskryminacji
rzecznik praw lud7kich 1 obywatelskich.

W MASOŃSK IEJ LOŻ Y

podobno za
wiedzl! i zgodą Józefa Piłsud
skiego utworzono Wielką Lożi:
"Jej „Suwcrene:>i,
Narodową,
1920 roku,

Komandorem Rady Najwyższej
i Wielkim Mistrzem .13 Stopnia" został Andrzej Strug. Tym

co przyciągnęło go do wolnomularstwa była podstawowa
zasada filozofii masoń~kiej kult wolności człowieka. .J\a
Struga była to sprawa najważ
niejsza i dlatego starał się, aby
kierował miał
ruch, którym
charakter apolityczny. Nie było to proste. Od początku znalazło się w Loży wielu wpły
legionistów,
byłych
wowych
którzy przyjmowali ·określone
postawy wobec niesion~h przez
życie zjawisk i procesów.
Kult wolności- człowieka auzakła
niejako
tomatycznie
dał wrogi stosunek do wszelkiej tyranii. Po przewrocie majowym, w warunkach narastapróbował
dyktatury
jącej
Andrzej Strug ratować iriee T.oży. Usunął z niej wielu 1.WOlenników sana!:ji, czym na dobre popsuł swoje stosunki z
Piłsudskim i wreszcie po wypadkach brzeskich zrezygnował
z kierowania wolnomulantwem.
Wierny zasadom nie chciał dalej firmować s\\·oją os:ibą ruchu, który coraz bard1iei musiałby iść na pasku dyktatom.

BRONIĄC

DEMOKRACJI

tezę oskarżenia,
siadał, obalał
że „Centrolew" dążył do zmi-;lny ustroju silą. Kongres by!

Jego działalność parl::i.mentarna przypadła· na bard z'l ti udny okres . Kadencja, brutalnie
skrócona, trwała zaledwie rl v:a
lata. Rozpoczął ją najazd policji na obradujących postó-.v,
~

zakończyło

Sejmu i Senatu,
sprawa brzeska.

jego zdaniem
.~trożną

temu -

W tym krótkim i trudnym
okresie Andrzej Strug, jako
człowiek komisji o 'wiaty w Senacie walczył z calym poświę
ceniem o szanse studiowaniH
i
młodzieży robotniczej
dla
chłopskiej, pra\va do be7.płat-

Myśl

•

c::e nie przyszedł do teg'> bannaszych czakmta komornik
sów, nie wyrz11cil go :: jego
ban1~óv;
olbrzymich twierdz akcyjnvr:i .t\.11!
i to1oarzy.,tw
on mu.ęi ~ię wynieść, zqrm 'ir>tlO
i to na pe:o··
musi nastąpić -

że

,,konieczn·l jest
zdziczeniem moralwalka u
nym, jakie szerzy faszyzm. Faszvzm deprawuje ludzi".

W. tym samym roku wybrano Andrzeja Struga prezesem
Oddziału Warszawskiego Związ
ku Literatów. Dodać tu trr.eba,
że po przewrocie majowym, w
zrzekł się funkcji
1927 roku
prezesa Związku Literatów na
znak protestu i dla zadokumentowania trudnej sytuacji śro
dowiska literackiego.
Jako

prezes

warsza·.vskiego

odd;;iału otwierał w 193:) roku
akademię w dziesiątą rocznicę

(2)

Rzecznik
społecznej

Stefana

Żerornskie.rn.

Scharakteryzował czas poma}ojako czas pełnego roi.ej"''Y
ścia się interesów władzy i ludu i stwierdził, że proletariat
nie będzie cze.kał na nowego
Cezarego Baryk~, i proletarhitu
bo•Yiem już wychodzą przy\\'Ódcy, którzy pokierują nim,

odmienił

swój los.·

wy 3 toso\\'a ł
rok u
W 1936
Anrlrzej Strug pismo d,) rnini··
!trn :oprawiedliwości. Przedstadokumenwiając przerażającą
t::ic.'ę' dokonanych przez policję
:rn bój~bv i pacyfikacji, z:wrócil
się w imieniu Zarządu Głów
nego Ligi Obrony Pra'.V Czło-'
wieka i Obywatela o:

lewicy

„ I. przeprowadzenie możli.wi e
najszyb.;.cego i n.ajbardzie"i ener~·ir neoo dochodzenia,
i
2. zar:ądzenie ekshumacji
sekcji zwlok zabitych, któr:;ch
o--61na liczba p r zekrac::a 40
osót>,

nego lecznictwa i świadcze~~
społecznych. Ogromne wrażenie
- także na jego przeciwnikach
politycznych wywarła replika
na wymierzony w lewicę atak
marszałka Senatu Juliana Szymańskiego, twierdzącego, że cała jej działalność utrudniała i
utrudnia odbudowę nir>podlcgpamiętają o prc.wach
„Nie
policjanci aresztujący bez powodu komunistów i socjc:!iszow
- replikował Strug - nic pamiętali też ministrowie, któr::::.1
w 1923 1oku kazą.li,. strzeloc da.
rqbo!pokojo.~ej . .manifestacji
nzków krakowskich .„

4. v.•yc1armiecie w stomnkn
do osób. względem kt6r:ir:h cło
do1c!ld!!.
zbien:I"
chodzemro
1cłqfci7l•11ch

n11ch'\

„Jest przedwiośnie -

Także w 1928 ro\rn ukazały
się wspomnienia AndrzeJa !:>truga związane z dziesiątą rocznicą
niepodległosci.
odzyskania
Stwierdzał w nich: „Jeże~i wra-

cam do owych dni li.stoµarl.o-

twierdził
narodu - ka.ide bowiem oszustwo u.-ali rykoszetem w tych, eh . otę
go dopuszczaJą. Widzimy to 1

w partii, gdzie nie wszyscy móto co myslą, gdzie c~yny
ko1iczą się często na has!acl!
rewoiucy)nych, gdzie •J.nLcka;e
s ię czlonków, a wybiera się d.ogodniejszą dlii siebie 1.1rnucJ?.
a zaniedbane nadzieje mszczą
s ię potem nie tylko na .Jrganizacji, 11.a ogóle jej czlon/<,:iw,
lecz i na ufających pcil-t;i ma~ach ".

wią

AndrzeJ
prz:eżyl
Głęboko
Ntrug proces hr ze~ki. Był 'ednym 7. nielicmych s·v1adków
- horla ) czy nie .ieoy11y111
któremu ~ędzia nir nd \\ al.yt się
to
że
Pamiętano,
przery wa ć.

kat;-

,.

mólVil

ivie:i stycznia 19:16 ·roku r~ymy, że będzie 11tę 1votc:11ć

przestępsti.i:o".

własnego

'

w

11racy, dopóki swobodn<! sloi.oo
1ltvożane bę.rl7. i e za najc1ę::s.;e

i pntawi-

kQ1~s1>J;,u;1:mi::.u

" ,.

Z jf'go inicjaty\yy odbyto ~i~
1936 roku wiele zebraó o:o<trzegających przed gro:i:bą faszyzmu i piętnujących óykta~u ·
rę w Polsce.

Lewica będzie :zawsze .podopóki '11iE'teczną opozycją,
podległość uchodzić będ<:i•! ;:a
drogi luksus, dopoki głodni luti;:dq
szukać
dzie na darmo

wych przed dzie.sięciu Laty, ktedy to historia pisała „Mane,
Tek.ei, Fares" r.:eczom dawnym, nasuwa mi się porownanie z dniem dzisiejsiym. Wówczas, przed dziesięcioma i<ity
poczyna.niacn ·
wszystkich
we
staliśmy ramię przy ramie1·:u
my i ;J<;owiacy
jako bracia do.wni legioniści.„

'

3 przesłuchanie poszkodowanych znajdujących się przy iyciu i świadków w warur.kac'i
::abezpiec::ajqcych swobodę !Ch
ze:nawi:t'l1ia, pn;; ::upelnym ·:cii
wyeliminowaniu spod ewentuaL miejne~10 wpływii i naciskn
-X01cych czynników admrnistra. cyjnych,

lości.

Krytyczny wobec przeciwnitolerował Andrzej
nie
ków,
Strug zła i na własnym podwórku. „Nie wolno osz.1iki wa~

6 ODGŁOSY

„Po co ta poniżająca komedia sqdowa„ Po co to blauierstwo o konstytuc3i, o demo~:ra
cji, o narodzie.. („.). Oni nie
wierzą w c;:lowiel<a, wier<:ri t ;1>
ko w g1ealt, w więzieni1t, k11!t1
t armaty".

Podkreślał,

aby

broniąc

1

ludności pracy, nie może wyży
wić swoich niewolników„. Jesz-

powieaział:

polityczna A.ndrzejl Struga

wierne
~obą,
zosta.ly
które
dniom listopadowym roka 1918.
PodjęU z nami walkę. D::ie3e
rozstTzygną, jaki będzie jtj wynik.''.

Przewrót m::ijowy - a dnto, co po nim zaczęl<J
stanowiło
dziać "ię w Polsce dla An lrzeja Struga niemały
wstrząs.· Razem z PPS poparl
prze vrót 5ądząc. ii ma on rzecz..ywiście na celu uzrl ro•xienie
Razem
~t·osunkow
panująrych
z roart.lą tak7t> pr7P~7Prll w i 9Z7
roku do pełnej opozycji wobec

runkach trwającego ciężkiego
kryzysu, Andrzej Strug v.ygło
odczyt „Między
sił w Lodzi
wczoraj a jutrem''. Odc;;yt by!
ostrym atakiem na system Jrapitalistyczny. Kapitał - stwier„nie daje ju:i:
dzał Strug -

$twowego, mnmżące si~ ekscesy bojówek nacjonalistycznych
- wszystko to sp owodowało,
Strug stanął na
że Andrzej
czele Ligi Obroni'! Praw Czlo\vieka i Obywatela. Utworzenie
ligi nastąpiło z jego inicjatywy.

śmierci

li przeciw sobie mas11 ludowe,

kłildn ie.i

12 grudnia 19:32 roku, w wa-

'

lrLt
okres
a Taczej
dziesięciu ewolucję,

W !lprawach dla siebie zas;idniez.yl·h nie uznawał kompro1r1i<;1J Tym się kierując odwołał, rnimo protestów ;Jrawicowych pisarzy, doroczne \valne zebranie Clłonków Oddziału \Var•pawskiegn Zwi:v:k11 Literatów wyznaczone n::i lll grudni;i 1922 rnku, a w to miejsc<;!
zorgani~r.wal wi1~c pisarr.y dla
:::ap rnt„~towania przeciw tyrn, 7
ktńrych inicjat wy 7.ał1Vlrdow;i
nn prelydenta Rzec1.y1)os9oiiteJ.

co

skazujących

W 1921 roku stanął Andrzej
Strug na czele Związku Literatów w Warszawie. Ohowiązki
swe wykonywał z pełnym oddaniem. szczególnie angażując
się w boje z działającą przy
WewSpraw
Ministerstwie
cenzurą,

o-

A po procesie, po wyrokach

a nastP,pnie

1·ewolucję przekonań

nętrznych

„niezmiernie

przeciwdzi e,;łanic1
spadlo na Polskę".·

formą

rozwiąz an!P.

Odbyli przez · ów

przede wszystkim młodych, niedoświadczonych pisarzy.

PRZECIW
FASZYZMOWI

Mówił

BRONIEWS~G

Dymisja rządu Ignacego Dad1a
stanowiła
H;ynskiego
Andrzeja Struga począt~k stopniowego wycofywania się z obozu pilsudczvkowskiego. Jeszcze wierzył komendant.owi,
ale - jak to określi! ·vłady
„w ?~OWl?j
słctw Sumplowicz -

W

:! w v:yborach 19213 r„
ty.eh wyborach, które przyniosanacji i samego
sły porażk~

rządu,

W jednym i.e skonfiskov·atemat
na
nych artykułów
ta
Brześcia pisał: ,..„sprawa
niebawem ·zaciąży na sumienia
Naród 1Jolski
całego narodu.
musi poznać calą prawdę w
publicznym dochodzeniu -- w
Sumieme
jawności...
świetle
spolec;;eństwa będzie si~ doma·
1\thosprawiedliwości.
galo
człowiekow:,
wiem każdemu

godnemu tego imienia zarriw1:1)
krz11wda,
niezawiniona
ciąży
jak i bezkarność ibrodni. Z'lda
ochrony cześć Państwa !"oloczach
skiego zha1ibiona w
własnych obvwateli t w obliczu
opinii szerokiego świalu„.".

Dramatyczny rok 1930 schaAndrzej Strug

rakteryzował
następująco:

„Sutuacja staje się
tragi-farsowata„. Wytwarza s i ę
jakieś ponure i zatęchłe !Jetto,
w który1n coraz głębiej po~rą
ża się komendant".
Chciał przeciwdziałać

klęsc~

legionowych 11 sierpnia
1930 roku, otwierając zjazd legionowej lewicy, ktorej to organizacji władze sanacyjne zremósztą nie zalegalizowały idei

wił:

•

z
„Zebru.nic nasze wyro::;>o
do urzeczy1m~wienia
t.ę.~i:noty
celów naszej mlodości.. Wiele
zlud ?eii padło. Dnt pJmCLJOUJe
wiei.kim zawobuł11 dl.a nas
dem. Rozpoczął się odwrot nn:<z
od tych, co się sprzęrili z ,1zisie3szą rzeczywistością ...
za ,1!uąa
Polska jest nasza.
legionowa jest nasza„. My fps~
;clenteśmy przedstawicielami
logit Legionowej i .Iumni 1e„teś
my z tego. ie tak jak Law11i'!j
odsqdzaU na~ 'Jcl czci i wic.ru,
tak. <lzi~ia1 orl<'!d n.11i. ·Jd c:c i i
dalej, wierni
wiary, id::iem11
naszym s:itandarom„,",

no będzie jutro„.". I dalej mówił Andhej Strug, że „dawne
pr7.esioł'.I
rzqdieni.a
sposoby
irystarczać, :'e trzeba sie bvlo
jqć nou:vc;Ji„.". Taką nową for-

przeszkodzi;; pomającą
wszechnemu buntowi młodych
widział w fasi., Ltnie.

mę

Gdy w kilka tygodni póż
niej doszli w Niemczech do
socjaliki i
władzy narodowi
faszyzm dał znać o $Obie w
bardziej zwyspo~ób jeszcze
przypadku
niż w
rodniały
coraz częsciej
włoskim, Strug
będzie deklarować sit: w obronie demokracji, w obronie praw
ludzkich i obywatelskich.
W 1933 roku ukazała się K~ię
ga Jubileuszowa PPS 1892 1922. W napisanym rlo ni(>j
\Vstępie zawarł Andrzej Strug
myśl

następującą:

nie
przemi1a3q
ale od waga, harr '
siła ivytTwania, kt6re znam~o
nowaly działacza rewoluc1;jnego, walczącego o socjalizm. w
epoce carct.i
najokropniejszej
muszq być wzorem dl'l m.lod.ego pokolenia„ C.::asy są nnienne, czasy mogą być różpr! i kt'>
wie, czy, aby ~tawić lm cwla.
nie trz1?ba będzie obejne~ s:ę
wstecz i sięgnąć w przesz1osć . .".
„„.dzieje

wracają,

Także w 1933 roku odrzucił
godność członka Polskiej Aka-

demii Literatury Nie chciał -jak to oświadczył - jakn pr:r.eci wnik r;;ądu, należeć do ak;;i'Cl.emii, przez ten rząd finansowanej.
Uchwalenie konstytucJl kwietmówe.J i93:'l reku, narastanie
elementów fa~z yzaeji życia piń-

o µ!'lną amnestię, ze będzie się
srrir:ar' walki. z faszyz111.em, zr
poczyna się budzić w spoleczeń
srwach odruch su.mientn, tęs
knoty do w olno.ki, do czynneao przeciws.tawienia się falt zal ernajqce; 'Hultnrę barbarzynBereza.
że
Mwa, wierzymy,
Kartuska stanie się n!ernofospo!l!że
wością. Wierzymy,
czeństwo naprawdę zbud2i ~ię,
ze dynamika wydarzeń kieruje
n::t
nas do walki o prawa do zwycięstwa''.

Zdecydowanie przeciwstawia!
siE: ra~izmowi. W '<c\\.ietl'liu
odezwie Ligi
1936 roku w
stwierdzono:

grciba fas zyzmu, widisiał P"trze be: współpracy z komu!'listami i podejmował tę \::spólpracę . „Nie jestem i nie liędę
mówił do
chyba komunistą Juliusza Burgina - ule zgadzam się z wami, gdy pruwiidzicie 1va.~zq walkę. Srwacja to
nec~
lo
faszyzm, a faszyzm
nieludzka, będziemy ra.:e-m c· y nili naszą powinność".

POZOSTAŁA PĄMIĘć

11 grudnia 1937 roku w7ru-

kondukt żałobny z uli 1·y
powązkov:ski
na
Topolowej
cmentarz. Wyruszył w SWć\ 1)szył

w!paniały

drogę

statnią

Czło

wiek i wielki Polak, bojownik
rewolucji, żołnierz Legionów,
kawaler Virtuti Militari , wielki
odcianv
patriota bez reszty
sprawom ludu i . Ojczyzny. A
był postacią tak piękną, ie hold
oddawała mu nawet część jei;:o
przeciwników. Szanowali go, bn
jak pisała Wal'ld.a Wasilews~a:
Anc!i·zej
zawsze
„„.rzuci
Strug na szalę. swoje ·nai11•isko
w kaidej siusznej spraw•e. :V;.:
co się d::.ieje nie 3est •wi obce
i nic, co dla kogokolwie/~ Je~t
ważne nie zostanie przez riteg:i
zlekceważone. -:'Vie pójdziP. ni.gdy
Andrzej Strug na żaden /(otr:promis, nawet na ten na;latwiejszy - kompromfa z sam:;m.
sobą„. l\"ie zaprze ~ię niczeyo,
;;e swatch prawd, zaw>zP. ży 
ciem swoim da prawdzie .iwia.niec ~"7iylna.,
Pewność
dectwo.
i
honor nieugięty, wytrwam('
.4ncfrzej
jest
to
wiara

Strug".

„Polak
pisał

w

każdym

Marceli

calu

Handelsman

wyglądu , ;: p~ychiki,
lowań i temperamentu,

z

rqcym

patriotą

-

!ee::: czyn i sprawa

z um.i··

li 1;: go-

ni.! slou:a
Po!sl~i hyła

czymś, co nie wv;na~. alo
nigdy dowodzenia, A prz._, .y·m,
moie wła.!:nie. jako praw;; r,a.
stępca Polaków po'kolen~a poprzednirpo, mioł jak r:;cdho
kto glębokie u wyro;;u1nou;a"e
poczucie solidarno.fri 11w1d::y-

d!ań

11ar.o(l.owe.J. Ni-a fra.us mi~dz11,narodowy i nie mędTk.uwa;·,ia.
lecz szczera łą~zność ze $•L»at em pracy w Polsce t pozn l'olską .~tanowHa częśc i3totną jego
psychiki".
Odszedł Andrzej Strug, pozo5tała pamięć Pozosts.ly z3p1~&
ne w niej jego czyny 1 J~go
w
przemyślenia. Jedno z nich

szczególny
ostrzega:

sposób

poucza

„Można pr~e!ać morze krua
dla szczęścia ludzkości i 1''iożyć pokotem wszystkich, co do
jednego wrogów s·prawieii.liwego
ustroju, a nie wytępi się ciemnoty, gwaitu, chamstwa 1 orud•t i
tysiąca absurdów, które wejdą
::e zwycięzcą przez prÓIJ ne> wego domu i rozgoszczą ~!~ tam
na dobre i na d!ugo, Jeteli m e
orirodzi się dusza w cz!OWtC'ku".

APEL

„W

Polsce wzbiera. fa~11 niercuowej, Jej podstawą
duchową jtat wzajemna obcośt
Polaka i ż11da pracowicie i umitjętnie kultywowana- pruz
nawiści

W . grudniu 1962 roku, w 25
Andrzeja
smierci
Struga, ·I sekretarz Komitetu
kler obu wyznań i wychowaŁódzkiego PZPR, Michalina raora7.
tarkówna-1\Iajkowska
nie. W czdsa.ch normalnych żv
i
pis1n·zu
wielkim
po
wdo\va
cie $cie r a najostrzejsze oojaw11
działac;;u Nelly Strngowa -:lokoantagonizmów. W okresie pr;e··
tabhcy p;;.odsłonięcia
nały
wleklego krvz~u wzmaga sii:
stanowiącej wyraz
miątkowej,
człowiekowi
oddanego
budzą eię i·n- ' łrnłdu
konkurencja. i
którego związki z robotnicz~
.~tynk.ty a.ntyspolęczne. Pot-wubardzo
były przecież
Łodzią
jqca się rozpacz swka privc.::vbliskie.
ny

rocznicę

klęski.

Nie ma

już

dzisiaj k:1miieni-

U świadomtony proletariat wicy na rogu Piotrkowskiej i
w gospoC:c.Tce
dzi przyczynę
Andrzeja Struga. Nie ma wię,c
kapitaLiswcznej i walc;;il o ini tablicy i trudno powiedzieć:,
ny ustrój, l<lasy pośrednie ttajakie były jej clal~ze l0sy.
tomiast, nie mniej od 11ro!etnAle w roku następnym przyprzez kry:?l/S .
rtatu gnębione
śmierci
roczmca
50
pada
nie mają tej ideologii i stan
Andrzeja Struga i właściwy
się żerem wszelkiego zriacharto czas, by stara tabhea - EJ
stwa i szalbierstwa pot1,tyczn~
ile jeszcze je!t - bąd·i. nov.(a,
QO . Wroga podsuwają tm ldasy
pragnące <dla. wić
wierną kopię poprzednieJ ~ta
postada3qce,
rewolucyjny, • nowiąca , przypominała lndzianaraseający ruch
nom o człowieku. który całe
one rozpacz 1ta. n1eKieTują
·w swoje życie poświęcił walcP o
S<kodliwe dla siebie tory.
n
sprawiedliw:-iść,
społeczną
Polsce tę rolę spełnia antyselepsze jutro ludu robotniczego
mityzm".

Nie był
munistą 1

Sti:ug kowiele u vag
lu·ytycznych pod adresem Komu.\le
nistyczm•J Partii Pol <:k'
szczególnie w ostathirn 11kresie
swego życia, gdy n;:irastala
AndrteJ
miał

ZENON J. MICHALSKI
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Jakimi

jestcze sprawami
komisja, do której pan.i naldy?
- Dyskutowaliśmy nad pro-.
jektem ustaWY ,o in\1,'alidach !
lud7!iach niepełno·sprawnych. Wizytowaliśmy szpitale. gdzie z:;ipoz.naliśmy się z działaniem ośrodków rehabilitacji. Zaszokowała mnie tu przede wszystkim
wiadomość, że płaca specjalistów od rehabilitacji jest tak
niska, że w najbliższej przysz.łO~ci
nie będzie miał kto
przywracać ludziom sprawnoś
ci. Strach nawet o tym myśleć.
- Jeśli ma pani jakąś sprawę, która nie mie~ci sle w 'Porządku obrad
komis.ii, a pani
zdaniem jest wa'żna i powinna
pani .i<l podnieść, co może uat>i
zrobić?
'
- Na każdym pasiedzeniu s·-i
omawiane również sprawy bieżące. wtedy można o tym mózajmowała się

lo. sesji 1e}mowej, to pi-acowa1y
komisje. Nasza komisja rozważała problemv związane z modelem opieki społec2)!1ej.
- Jaka to jest komis,ła?
Jest to Komisja Polityki
Społecznej, Zdrowia i Kultury
Fizycznej. Poza tym mamy ieszcze spotkania ·klubów pos~lskich i podkomisji.
,
- Czy pan.i sama wybrała
sobie tę komisję?
- Myślałam o dwu komisjach. których problematyka
pokrywałaby sie z moją pra!:ą
zawodową: mogłaby to być komisja rolnictwa albo właśnie
ta. do które; mnie przydzielono.
- Poseł nie może sobie wybrać komisji?
- W zasadzie przydziela si;:
posłów zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą lub doświadczeniem. Jeśli jednak komuś taki przydział nie odpJwiadał. to mógł prosić o zmianę komisji.

wić.

-

Czy ma pani

taką

spra-

wę?

Owszem. mam. W Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego
w
Bratoszewicach.

Te uunkty
widzenia bardzo
często nie pokrywają się ze ,;obą, szukamy więc takich rozwiązań, które mlefoiłyby sie w
ramach istniejący.eh możl.iwości.
Poza tym powinniśmy bywać
na uosiedzeninch sesji Rady Narodowej Miasta Łodzi oraz rad
dzielnicowych, jak też na posiedzeniach komisji rad narodowych. Ja na przykład mam
przypisany kontakt z radą na
Balutach.
- Była pani już n~ takim po siedzeniu?
- Z przykrością i zażenowa
niem mus~ się przyznać, ±e
nie. Ale to n•ie wynika ze. zlej
woli. Po prostu na wszystko nia
starcza mi cz.a.su. A wiem, że
taki kontakt jest n1i bardzo potrzebny, bo dostarcza spo"!'o
wiedzy. Poszerza punkt widzenia
na różne sprawy. Muszę więc
znaleźć czas na takie spotkania.
Liga Kobiet Polskich zorganii;ował.a niedawno spotkanie posłanek
z kobietami radnymi.
Bard:z..o to było 0 ożyteczne.
- Praca zawodowa. jeszcze
pani nie przeszkadza?

u.Jest

.--

ZBIGN IEW KORZENIOWS,KI
1

„Oglądam z tęsknotą ostałe chaty
ze strzechami kwitnąr;ymi
grzywami już maloprawdopodobnymi

(„.)
Trwają jeszcze chałupy pamięci
podparte buntem wrośniętym w

ziemię
drągami chłopskiego przywiązania.

Wiersz, z którego pochodzą te fragmenty, pow lipcu 1982 roku. Czy już wtedy Tadeusz Michalski - nauczyciel języka polskiego
w Zasadniczej Szkole Rolniczej i Wieczorowym
Technikum Rolniczym w Przedborzu -:- nasil
się z zamiarem poświęcenia swego czasu wolnego na zbieractwo przedmiotów kultury materialnej, tego sam nie wie. A jeśli nawet tak,
to sprytnie pokierował zainteresowaniami swoich uczniów, bo dziś są święcie przekonani, że:
organizacja „Izby ludowej" to ich inicjatywa.
wstał

Mów[ Marysia

-

Były

takie przypadki?

około dwudziestu
słów zmieniło komisje.

po-

.
- Jak pracuje sejmowa komisja? W telewizji I w prasie
przedstawia siQ głównie sesje
plenarne. Obywatel na og6ł 7.Upełnfe
albo -prawie zupełnie
nie wie, co dzieje się w komisjach.
- Tak. to prawda, źe obyW)ltel najcześciej
ogląda lub
czYta doniesienia z plena·rnych
sesji Sejmu. A tymczasem największa praca dokonuje sie w
komisiach seimOWYch. Tu mówi
się o wszystkim i nieraz bardzo
ostro formułuje się zdania i ~ą
dy. Tak było na przykład, kiedy rozpatrywaliśmy projekt waloryzacji emerytur \ rent. By.
ło nawet kilka WYStąpień wręcz
wzruszających. Warto, aby ludzie o tYm wiedzieli. Podniesiono sprawe tak zwanego starego Portfela. Zwrócono uwagę na sprawe dzieci kalekic.h,
które nigdy nie będą z.dolne
do .Pracy, a które przecież też

z ··czegoś musż:i żył:. Dziś są
dziećmi, ale za kilka- fat staną
sie dorosłymi ludźmi i co wtedv? Aż dziw, że do tej pory
nikt o tym nje
- Czy pani

pomyślał.
tei zabierała

głos?

-

N a pierwszym pasiedzeniu

nie zabrałam ~losu. Ale na drugim - już tak. Pytałam o renty dla rolników. Wiem przecież. że spotkam się 'z rolnikami. a oni mnie o to spytają.
Muszę więc dokładnie wiedzieć.

•

jak ten problem wygląda. Zresztą na każ.dym spotkaniu pa·
dają teraz pytania o renty i
emerytury. Ludzie mało na tein
·temat wiedzą.
- Pisze o tym prasa, m6wi się
o tym w radiu i telewizji.
To prawda. Ale mimo
wszystko mechanizm obliczania
rent i eme·r ytur do waloryzacji jest dość skomplikowany.
Sama. żeby go dobrze poznać,
musiałam kilkakrotnie . studiować mat.eriały. A i to. na spotkaniach musiałam korzystać :.
pomocy specjalistów ZUS. Zr~
sztą na spatkania z roln.ikami
też będe chciała zapewnić so. bie taka pomoc.
- Miała pani tremę zabierając głos na posiedzeniu komisji?
~ Tak, ale na szczęście nie
taką paraliżującą. Musi.ei" o0wiedzieć . że pytania posłów zadawane na nasiedzeniu komisji
są rze.czowe. często uzasadnione zebran'Ymi orzykładami, ba-rdzo konkretne.
- C'Zy wszyscy członkowie
komis.ii sa .icdnakowo aktywni'?
- Nie. Różnie to ire~ztą bYwa. Są tacy, którzy po prostu
chcą iakoś zaakcentować swoją 'obecność. są tacy. którzy u'ważają. że ieśli nie mają nic
istotnego do oowiedzenia. to lepiej nie 7.ahierać czasu.
Kto hierZt> udział w obradach komi~J'i '!ejmowe.i Jloza .le.f rzłonkami?
- W zależności od temat.u
przed st a wicie ie
odpowied.nich
mini~terstw. Wysłuchaliśmy na
przykład informarii orzewodniczącego
Głównego
Komitetu
Kultury 'F'i?.vcznej i Turystyki.
Bnle~ława Kapitana. W czasie
obrad nad nrojektem . waloryr
zacii rent i' emerytur obecny
był
miedzy innymi minister
' nrary . płac f spraw soc.ialnyr:h.
a także przedstawiciele róż
nych or!!anizacji społerznych, a
wier OPZZ. Związku Eme:-y' tów i Rencistów, Związku Inwalidów.

~R 12 (1460), XXIX, 22

wspólnie z Instytutem Wzo.rnktw"i Przemysłowego z Warsz'l.- .
wy, zrobiliśmy wystawę odzieży
ochronnej dla rolników. Byiy
to wspaniałe wrory, ładne i
funkcjonalne. Niektóre z propozycji odzieży roboczej . można
nosić nie tylko do roboty. Teraz często i:-olnicy pytają mnie,
co się z tymi wwrami stab.
Chcę więc takie pytanie zadać
na pasiedzeniu komisji. Bo nie
wiemy, czy przemysł przyjął j<:
w ogóle do ·produkcji. Jeśli ni ·~.
to dlaczego? Czy z powodu kosztów, czy też z braku tkanin
lub .z innych powodów? A może przemysł w ogóle nie wl~.
że coś tak·iego istnieje. Myśu~.
że rolnicy chętnie kupowalipy
taką odzież,
gdyby była w
sklepach „GS".
f

A jak to było z protestem
posłów
przeciwko podwyż~e
czynszu za mieszkania własnoś
ciowe?
- Sprawę te · rozważał.a nasl!.a komisja· W'Spólnle, z Komi-

sją Ustawodawczą. Odesla1iśm:v
tę sprawę do rozpatrzenia prz.cz
Trybunał

Konstytucyjny, Sama
również
zetknęłam się z tym
problemem. W czasie dyżurów
pa.selsk:ich
odwded~li
mnie
s.tarsi ludzie. którzy wykup.il1
sobie mieszkania oszczędza;ąc
latami i teraz poczuli się skrzy.
wdzeni.
- Z czym przychodził Judiie
na dyżury poselskie?
- Z różnymi. trudnymi sprawami. Najwięcej jest interwencji w sprawach mieszkaniowych. Są sprawy związane z
eksntisją jednego z małżonków,
którzy są już po rozwodzie. Są
też sprawy dotyczące konfliktów powstających w miejscu
pracy. Bywa tak, że najpierw
przychodzi jedna strona. Ja WYsłuchuję, zaoomaję się z jej argumentami. Później przychodzi
druga strona ze swoimi argumentami. I każda ze stron ma
swoie racje. Trzeba ,to wszystkó rozważyć, przemyśleć. Poszuka4
sposobu
rozwiązama
takiej sprawy. Nie jest to łatwe.
·

-

Co

udało się

łatwić?

pant juł za-

Mniej
niżbym
chciała.
rolniczce pamoglam uu naczelnika •zgodę na
budowe domu na jej ziemi. Wystarczyło tylko moj'e pismo, choć
przedtem naczelnik zgody nic
wyrażał. Pomogł.am Jednej Todzinie załatwić ·mieszkanie rotacyj,n e. SpraWY mieszkaniowe
są najtrudniejsze. W wydzia1e
lokalowym powiedzieli mi, ie
maią 600 p1lnych spraw wymagających załatwienia, a do dyspozycji otrzymali 29 mieśzkań.
I Jak tu nomóc?
·
...:.. Jaka poseł ma uomoc ze
strony administracji?
- Mamy w Łodzi zespół poselski. Na o0siedzenia tego !espołu
przychodzą
dyrektorzy
wydziałów Urzędu Miasta Ło<lz.i
i składają informację o stanie
różnych dziedzin gospo<larki w
vvojewództwie. Na orzyklad niedawno rozmawialiśmy o komunikacji.
-

Młodej
łatwić

- Administracja przedstawia
sw6j punkt widzenia?
- Oczywiście. My przedstawiamy wówczas nasz punkt .vidzeńia. który wynika z naszych
doświadczeń, a przede
wszystkim uwag naszych . wyborców .
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Czy

pamlętacle

wasze pierwsze znalezisko?

- Tak, to była pochodząca
z XVII wieku
matryca do wyciskania opłatków. Znaleźliśmy
ją na wysypisku, wśród śmieci i· gruzu po starym domu.
•

'TaJt,

Pękala:

· - Izba nasza powstala
póltora roku temu
Pomysl zrodził się wśród nas,· kiedy na lekcję
o historii rolnictwa przynieśliśmy stare narzę
dzia i przedmioty gospodarstwa domowego. A
potem zaczęlo się planowe zbieranie.

•
•
..b
h
'
I
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we mnie tamta wieś"

-

Ile macie eksponatów? •
Prawie tysiąc - mówi Teresa Chwastek

Nawiązuje
pani do 're- ·- ale ich liczba stale rośnie, bo nie ma tygodni.a,
dakcyjnej dyskusji w „Odgło
żeby ktoś czegoś nie przyniósł. Część skarbów
sach", kiedy ktoś oowie<lział, że
eksponowana jest w Izbie, a część zebrana w
poseł powinien być urlopowaprowizorycznJim magazynku, bo nie wszystko
ny. Myślę, że to nie byłoby dvsię mieści na wystawie. Ile tego jest dokladnie
bre rozwiązanie. Pewnie, ze
będziemy ~ogli powiedzieć
po
zakończeniu
mam mniej 9zasu na pracę zaK.sięgowania i inwentaryzacji
etnograficznej.
wodową, niż było to dawnieJ.
Notujemy skąd danv przedmiot pochodzi,
od
Ale nie chcę z niej zrezygnować
kogo otrzymaliśmy, ile ma lat, do cze{Jo siuOna daje mi szerokie kontakty
żyl, jak się nazywa w miejscowej gwarze.
Ta
z ludźmi, p0zwala poznaw1ć
inwentaryzacja spowoduje,
że nasta kolekcja
ich punkt widzenia. Nie mobędzie miała wartość muzealną, a nie graciargę zrezygnować z pracy w Woni. Każdy z tych przedmiotów jest też konser;ewódz.kim Ośrodku Postepu
wowany.
Rolniczego . w Brato!lzewicach.
Muszę mieć szerokie i różno,ro
Jest to ogromne bogactwo kultury. Są łyiJki
dne kontakty z ludźmi, be~
1 duży zbiór żelazek, a obok najprzeróżniejsze
nich ją.ko poseł nie dam rady.
sprzęty domowe i narzędzia rolnicze, a nawet
kompletne stroje kobiece, krosno i duża kole- Co mówią w domu na vakcja rzeźb.
n.i posłowanie?
- Muszą się godzić. Ja~ ja- Który z tych eksponatów jest dla was
dę do Warszawy na dwa lub
najcenniejszy, zdobyty z największym trudem,
więcej dni. to im wcześniej i
z największymi przygodami?
wiecej gotuję; Dzwonię do domu, aby wiedzieć, co tam się
- O, takich jest wiele, ale moim zdaniem dzieje. Szybko wracam do roodpowiada Grażyna Młynarczyk
najwię
dziny. Z Warszawy do Łodzi
kszym skarbem jest „ksiPżniczka" do wyrobu
nie jest daleko. Ale dzieci nie
masła. Ta nasza nie jest,
jak te wspólczesne
lubią. kiedy muszę jechać do
zrobiona z de&zczule~, a wydlubana w jednym .
WarszaWY'.
pniu drzewa, pochodzi z XVIII wieku.
' - Wysłuchała już pa.ni kliku
- Gdzie ją znaleźliście?
przemówień na sesjach ulenarWe wsi Taras kolo Przedborza. Właściciele
nYch. Co pani o n.Ich są.dzi? Dla.
nie chcieli jej oddać do Izby. Musieliśmy im
nas wyborcó\V czasami są. p::i
kupić nową i dopłacić 3 tysiące złotych.
prostu nużące, 'mało ciekawe. I
proszę mi powiedzieć,
jak to
- Sporot
Jest z tym zabieraniem głosu w
- Tak, ale dzięki temu mamy eksponat, jaSejmie? Mówi każdy, kto chce,
kiego nie mają nawet w Muzeum Okręgowym
czy sie wyznacza mówców?
w Piotrkowie Trt1bunalskim-. Ludzie nie wiedzq
- Mało jeszcze wiem o Sejjakie skarby kultur11 posiai;i.ają i często slyszymie, a pani zadaje mi takie pytania. Ale spróbuję odpowiedzieć
my „A weź sobie, to przecie śmiecie, tylko zawadza!". Są jednak również tacy, którzy za te?na p0dstawie tego, co już wiem.
„śmiecie" znalezione przez nas
Również n.te jestem zachwyna strychach,
czy czasami dosłownie na śmietnisku, każą socona niektórymi wystąpienia
mi, bo wiele w nich ogólników. · bie placić.
Nie wiem, do kogo to :est adre_:_ To przez tych miastowych pseudokolesowane. Gdybym zabierał.a głos
l<lcjonerów, co to szperają, placą i zabierają do
na sesji plenarnej, to inaczej
miejskich · betoniaków, nie interesując się przebym skonstruowała swoje orzeszłością „skarbu" dorzuca Grzesiek Mytymówienie. Porad:Ż.iłabym się lu~
siak.
dzi doświadczonych, przedyskutowała przedtem, skonsultowaRozglądam się po Izbie, przyglądam eksponała. Chciałabym, aby ludzie słu
tom. Ciekawa kolekcja.
Wiele z tych przed::hali tego, co mówię. Do ni~h
miotów, gdyby nie młodzież, już dawno zgniło
pr.zeciei mówię.
by gdzieś na śmietnikach, wyrzucone po wybuW zasadzie klub ustala, kto w
dowani u nowego domu czy zakupie mebli na
jego imieniu będzie mówił. Awysoki połysk. Moją uwagę zwraca krosno.„
le. jak ktoś chce wystąpić po?:a
- Na chodzie?
tym, musi się zgłosić w klubie
i to ustalić.
- Tak.„ •
- Czego się pani obawia w
Sprawdzam. Faktycznie, można tkać. Jest naswoim dalszym posłowaniu?
. wet kawałek
„dopiero co utkanej fkaniny",
- Czego się obawiam? RM:jest osnowa i wątek, a obok przygotowana kone mam obawy. Że się szybko
lorowa włóczka. Dziewczęta informują, że to
zmęczę i mogę nie wytrzymać
dar Spółdzielni Tkackiej „Wrzeciono" w Przedtego tempa. Ale to nie jest naj. ·borzu.
gorsze. Boję się, abym nie za- Utrzymujecie z nimi kontakty?
czeła
jednakowo rozumieć l
rządowych argumentów i argu- Oczywiście - mówi Anka Kałuzińska
mentów wyborców, żebym w
Nosimy się z zamiarem zorganizowania zespolu
pewnym momencie nle stwierfolklorystycznego i „Wrzeciono" zaproponowalo
dz;iła przypadkiem, że właści
nam pomoc w wykonaniu strojów. I to uru·
wie nic się nie da zrobić, że
chdmiło drugi nurt naszej pracy
poszukiby mi · nie hYło wszystko jedno.
wanie dawnyc1i strojów, często już ich fragAle myśle. że dam sobie z tym
mentów, żeby przy pomocy etnografów z Uni- ·
radę. Po orostu będę
tak powersytetu Łódzkiegc
dokladnie
opracować
stępowała. aby nie robić niczedawny strój przed'borski.
go wbrew swojej woli.
- No dobrze, ale żeby zespół wystąpił po- Czy uważa pani, że kotrzebny jest repertuar folklorystyczny.
biety są. potrzebne w Sejmie?
Mamy tego świadomość - Oczywiście. Jest tyle prododaje, Anka
Filipkowska.
Jeździmy
blemów wokół nas. na które
Po okolicznych
trzeba spojrzeć oczyma kobiet.
wsiach i nagrywamy piosenki, a także opowiebronić
ści najstarszych ludzi
ich punktu widzeni.l
pamiętających datąne
i ich interesu,. że często sobie
zwyczaje i obrzędy naszego regionu.
Np. w
nie zdajemy z tego sprawy. l
Góra~h Mokrych często spotykamy się z paniq
dlatego warto temu poświę" ,;
Zofią Wilk, a w Przedborzu z panią
Marią
swój czas.
Wyciszkiewicz i bednarzem Zenonem Skorub-

Pasja etnograficzna
Tadeusza Michalskiego
do tego, że w „Izbie ludowej" nie
tylko uratowano
setki przedmiotów kultury
materialnej.
Przede wszystkim utrtymuje się
kontakt młodzieży z twórcami kultury ludowej.
Dzięki temu „Izba ludowa" żyje. Odbywają się
tu liczne spotkania i wieczornice.
Więcej
młodzież przedborskiej szkoły rolniczej była inicjatorem konkursu na rzeźbę ludową
Polski
środkowej w Czterdziestoleciu Polski Ludowej.
Nieprofesjonalna placówka muzealna. a amatorzy przeprowadzili ten konkurs. Jego zakończe
nie połączyli ze spotkaniem z twórcami ludowymi. Zjechało się ich wielu,
z kilku woje- ,
wództw Pol<;ki centralnej. Był też Wojciech
Siemion, znariy aktor i kolek~joner sztuki ludowej. Był gościem,
ale i recytował wiersze
poetów chłopskich oraz wiersz Tadeusza Mi·
chalskiego pt. „Ballada o świuntkarzu Józwie",
poświęcony laureatowi konkursu Józefowi Zganiaczowi z Fałkowa.
doprowadziła

To było wiosną 1985 roku. Kilkanaście' dni
temu doniesiono mi o nowej inicjatywie „Izby
ludowej" w Przedborzu - ·„ Spotkaniu poe.tów
województwa piotrkowskiego". Qczywiście pojechałem. Niestety samych poetów
niewielu się
zjawiło. Zawiedli ci najbardziej znani, ~le mimo to impreza udała się, była prawdziwie lu- ·
dowa, może dlatego, że kameralna. Swoje wiersze recytowali: Katarzyna Balcerek z Kraszewic, Helena Baran z Wojciechowa,
Tadeusz
Krasoń z Ręczna, Stanisław Nagaduś z
Wielgomłyna, Jerzy Kisson-Jaszczyński z Piotrkowa
i Tadeusz Michalski z Przedborza.
Poezja to trzeci nurt działania ·Tadeusza Michalskiego. Na swoim koncie ma już ponad 80
wierszy wydrukowanych w 7 .g azetach oraz liczne nagrody w konkursach
ogólnopolskich.
Dominuje tematyka krajobrazu wiejskiego
i
kultury ludowej. I tu zacytuję uwagi o jego
wierszach przekazane w opinii konsultanta literackiego Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych dr Anny Brzozowskiej-Krajki.
„Autor w swych utworach
bardzo mocno
tkwi w tradycji kulturowej wsi, co wiąże się
zapewne z jego zamiłowaniem zbierackim
z
zakresu kultury materialnej rodzinnych stron.
Stara się przy tym dla swych spostrzeżeń i re-'
fleksji odnaleźć własny styl poetycki, m.in. poprzez w.arstwę językową (wykorzystanie neologizmów, prowincjonalizmów).
jak też warstwę przedstawieniową (dość oryginalna metaforyka nadająca swoiste piętno konstruowanym
obrazom).
Utworv Tadeusza Michalskiego posiadają więc swój indywidualny klimat, prowokują do odczytywania ich w sposób pogłębiony,
wraz z kryjącą się w nich drugą warstwą sensów stanowiących ich istotę. Są więc tym sa·
mym interesującą lekturą,
w której
jak w
zwierciadle odbija się tradycyjne
życie
wsi
wraz z jej wierzeniami, zachowaniami zwyczajowymi, sposobem myślenia,
wiążącym się z
kul'tem',"dtn. ziemi- rodzicielki i karmicielki ..•".

Tadeusz Michalski pisze językiem literackim,
ale od pewnego czasu pojawiają się też próby
stosowania gwary, głównie fonetyki gwarowej.
zaczyna się u progu
chlopskiej chaty
zawisla nad pulapem
mojego dzieciństwa.„".
„Moja dusza

Tadeusz Michalski potrafił' połączyć obowiąz
ki dydaktyczne nauczyciela z wielką pasją etnograficzną, którą udało mu się zarazić swoich
uczniów. A ci na co dzień obcując z kulturą
ludową, czytając wiersze swego profesora, częś
ciej sięgają po to_miki poezji. I nic dziwnego,
żę spośród młodzieży Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Wieczorowego Technikum Rolniczego w
Przedborzu, rekrutują się też laureaci Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej organirowanego w sąsiednich Górach Mokrych. Tak, tak, t:i
niewielka. wcale nie gminna wieś, jest organizatorem festiwalu ogólnopolskiego
nie tylko
poezji Marii Konopnickiej. Także konkursu na
przyśpiewkę ludową. I w tamtych działaniach
także nie brakuje Tadeusza Michalskiego, Może dlatego, że jak pisze w jednym z \vierszy:
„„.Jest we mnie tamta wieś
i śc~eżek wiodących
w świat podwórzyska"

zagościńców

•

skim. W Wojciechowie kilka razy odwiedzali§my już pana Jana Łozaja, jedntlgo z nielicznych mężczyzn zajmującyc1i się pisaniem jajek.

Rozmawiała:

BOGDA MADEJ

-

•

Ludzie

są

zadowoleni z waszych wizytJ

- Cieszą się, że zainteresowaliśmy się tym
my, rnlodzi, bo ich dzieci najczę~ciej chcą zyć
już po miastowemu.„

Foto. Zbigniew Korzeniowskf
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Kazimierz Arendt

Jarmolowy chorał
na kurdesz
z kulawką

a mapie historiograwspółcze-snęj
ficmej
Polski twórczość histo.rycz.na · i metodoloAndrz.eja
giczna '
GrabskieFeliksa
hijesz.cze
niedawno
go,
storyka wojażującego między
dziWarszawą,
a
~odzi ą
siaj połączonego wielostronnymi
sro<lowiswięzami z łódzkim
kiem naukowym i społecznym ,
szczególne.
miejsce
zajmuje
Twórcza, oryginalna i otwarta
intelektualnie osobowość autora, znajduje kolejną konkretyw ostatniej z
zację naukową

N
ks i ążek

Jerzemu

Jarmołowskiemu

wesołości znaleźć

bez ciebie mistrzu trudno
cho6 Inni ml łaskawi
I wd~lęczni wszelako
nad powinności nasze
s rozkoszą pijaka
cień m6j dla nlch
z uwielbieniem przedkładam
czasem iony sarkają
gdy zapuszczamy
w nasz wiersz codzienny
głowę pełną wina
gdy z beczki życzliwie nam leci
lub pełno go z nmszałe.j flaszy
pijmy bn jutro już może
wiecz6r uciech nasz ostatni

historii

czemu ten wstyd niespodziany
skoro wino w piwniczkach
w mroku dojrzewając le~y
no I co nam to że już mrok
żeśmy więźniem własnych żon

gdy słowa ich gromią pustoszą. I pieką
my przecież swoje wino mamy
to6 i one panny białogłowe
może tylko w słowach rozpustne
bo ktM to tam wie mistrzu
jak się te sprawy '! górze mają
·kac się trafi czasem i owszem
tak bywa po kurdeszach gdy biesh'la wedle
obyczaju
pny bla.dym świcie nad ranem
wracają do domu poeci pijani
tu chałupy drewniane
tam dwory ospa.le
a droga gdzie nasza do nich
m6j mistrzu Jarmole
przeto tylko już cza.sem cicho śpiewajm;iswe oieśni frywolne by nikt nam nie spłoszył
kompanii z kurdeszem wesołym
co w złoty barok obrasta
albo chodź mistrzu Ja.rmole jak dawniej z
Ceza.rym
pójdziemy szlakiem popróbować trunków smaki
Burgund7kie będziemy może przedkładać
nad Izy La.krimy z Alikante
Reńskiego z Bacharaku już pełna głowa
nad
potem popr6bujemy czyż lepsze
Erewańskie

a jakież. to było z rodzinnego Wilna
bo Smirnoff pomnę był z Lwowa
znowu przy Lombardzkim
będziemy wodzić nasze ulubione spory
· a ty jak ~w krzyż6wce odgadniess
ile wbiją obręczy na Starki antałki
ochędożyć naprędce bimbru lub konwie
\'\'ęgrzyna

potem popr6bować pieczystego
by nie przestać celować w tym kunszcie
przepić raz Jeszcze duszkiem z kielicha
kwaterkowego
lub pomnisi ten półmisek bigosu hultajskiego
i gdy dym winem nas pojono
gardło u nas wprawne do łykania
mocne głowy składają jeszcze krótkie do
wypitki kuranty
co tam Bore ja.ko Sanguszko Radziwiłł
czy krajczy Małachowski z Bąkowej Góry
teraz my swoje wino wychwala.my
co w balonie kolorowo i;>stryka.
być może bez· nas zra.chują ten poczet
być może

póki co niechaj znowu wesołość rządzi
między doboszami mój Pa.nie Bracie
bo milszy nam chłód
co po przepiciu z dzbana
nad wiatrów powiew. w upały
ulubionym a warzonym jest miodem
ezy tak twoją. upewniony próbą
mędrszy mam być z przestrogi ·
nie trwołąc już I nie błądząc
po innych szklankach kurdeszem .z kulawki
w kupnym to wiesz
pełno wapna I siarki
niczym skuteczna broń
na pijanego smoka z bajki

gaje

tobie więc sw6j bachiczny oddaję chorał
przecież rnaleś białogłowę moją
wyszła z naszego ulubionego baroku
było

tamtego roku
p~wiedz łylko<tzemu m6J Jarmole
bóg nie dal do serca okienka
pnez które 'la.inalh~·m
Jaka ta moja tosieńka.

8
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ś'.'.·iata. przy pomocy aktywnej,
.. jest ocz.y'"iste, że dz.ieje mogą
twórczej działalności ludzkie.i,
być interpretowane bądź to z
po to, by pr~ysz.lym pokoleniom
punktu widzenia przeszłości.
nłatwić szansę dokony\ ania tabądź przyszłości. Dzieje jako ta~
ll:ich wyborów, które przybliżą
kie - dziejov.'e zaszłości, pro·wizję spokojnej egzystencji maces.v czy wydarzenia - o niterialnej i duchowej w bezpieczym też nikogo nie pouczają:
cznie urządzonym świecie.
one po prostu były. Poucza zaś
A. F. Grabski receńzowaną
dopiero ich taki lub inny opis.
bez powodu oksiążkę, nie
czyli historia, która rozpoznaje
twiera tytułowym trójcz.lonem:
dziejowe zaszłości i relatywizu„HisJori-Ografia - teoria - meje je do innych - np, procesy
todologia". Tutaj właśnie odc?.y zdarzenia dawJ1iejsz.e do póinterpretowanych najdujemy zbiór -studiów, które
źniejszych.
aczkolwiek powstawały w
jako kh skutki - a jednocześ cz.asie - znakomicie
różnym
nie w jakiś sposób je wartokomponują się w całość odpoczy były
orzekając,
ściuje,
wiadającą na pytania o relacje
one korzystne, czy nie, słuszne
a
zachodzące między historią
lub błędne itd. Owo wartościo
teorią
nowoczesnością, między
wanie - jak trafnie zauważa
a historią, ujmowanymi w konautor - umożliwia dopiero fortekście modeli dominujących w
mułowanie jakichkolwiek „pouhistoriógrafii współczesnej. „W
cz.eń" i „lekcji" historii. W zaautor
kręgu teorii formacji"
leżności od tego, jakie to b~
kieruje na
szczególną uwagę
dą wartości i jak zlokalizowane na skali czasu - w PTZJ?· historię i jej rolę w·obe.c zagad11fut'i ~domości spole{'tflej. 1a.
·złości, teraźniejswści czy prz. historii',: 'W kontekście dziejów'
· szłości - te same iaszłośd
społeczeństwa, wreszcie na redziejowe mogą posłużyć historii,
historiom. do fleksje metodologiczne leżące u.
ściślej róż.nym
w zasadniczy podstaw badania tak delikat-.
sformułowania
nych materii jak mechanizmy
odmiennych od siebie
sposób .„
poruszające świadomością spo,.pouczen .
łeczną.
Ta wielowymiarowość histostaIntegralną część książki
rii tkwi nie tylko w samym
nowią studia odwołujące się do
procesie dziejowym, w intermodeli badań historycznych i
pretowaniu i wartościowaniµ
reprezentometodologicznych
przeszłości jako nauki, ale rówwanych dawniej („Poprzedni,cy
nież w formułowańiu alternai prekursoczy") w polski.ej i otyw dla przyszłości, przy czym
becnej literaturze przez Karla
historyka,
osobowość twórcza
Lamprechta, Franciszka ·Bujauwikłanego w czas teraźniejszy
i formułowanie prognoz per- , ka, Marca Blocha czy Henri

••

chologicznych w badaniach historycznych, Całość ksiątki z.am~;kają nader interesujące rozo koncepcji historii
ważania
globalnej Fernanda. Braudela.
K~iążkę poprzedza przedmo''"a autora stanowiąca wykład
modernizacji
koniecz.nośc1
ni ę
metodologicznej i historiograficznej badań nad procesem dziejowym, w skali polskiej na tle
przemian dokonujących się w
tym zakresie w skali świato
wej. Przedmowa, podobnie jak
cała książka wymyka się możli
wościom streszczenia. Tę książ
kę trzeba przeczytać. Więcej że wielu
Sądzę.
przemyśleć.
czytelnikom rozświetli ona tajniki historii jako nauki. innym
przyniesie sporo satysfakcji jako propozycja intelektualna, jesz.cze innym pozwoli zrozumieć
pewną dysharmonię, która tkwi
między historią jako nauką a
hiistorią potoczną. Słowem dzię
ki. Wydav.rnictwu Łódzkiemu

tr:afila na rynek czytelniczy nowa książka o ·trwałych wartoprzynosząc
ściach naukowych
tym splendor i autorowi, i łódz
kiemu środowisku ·naukowemu,
i łódzkiej oficynie wydav..-niczej,
nie zakończę
też.
Dlatego
swych uwag tradycyjnym ubolewaniem. ani nad niskim nakładem {1700 egz.) ani też nad
jal)oś.cią papieru. Twarda o~ład
ka I zgrabnie z.aprojek\owana
obwoluta są ! tak memałym
sukcesem edytorskim.

ALINA
BARSZCZEWSKA·

-KRUPA

•

Grabski,
Feliks
Andrzej
KsztaHy historii. Wydawnictwo
Łódzkie,

ł-ódź

1985,

SS.

590

+

streszcz. ros„ franc, oraz indeks
nazwisk w oprac. H. Michalaka.

Bigos hultajski
Mieszanka firmowa
literacko obyczajowa
!"'
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GOŁĘBIA
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Ludwik Adam Dmuszew·ki, redaktor „Kmi-.:ra Warstawskiego" w pomysłowy sposób fabrykował różne rzekome •dokumenty histon·czn!.",
, ogłaszając je w redagowanym przez siebie czasopiśmie. Tak też w 10 numerze „Kuriera Warszawskiego" z 1827 r. ogłosił wyjątek z listu
ni,ejakiego Lukasz.a Szmita z Łomży do mieszkającego w Warszawie Jana Olszyca. List pcrhodził jakoby z 1755 r„ choć wszystko wska·
zuje na to, że zrodził się w głowie redaktora
prz.ed publikacj:i
Dmuszewskiego na krótko
praRową:

te

pod Łom
Donoszę ci kochany przyjacielu,
żą w dobrach 12odkomorskich, syn ekonoma zaz Prus.
rodem
kochał się w córce kowala.
'mieszkającego

w

Wiźnie.

Ekonom szlachcic w

żaden sposób nie chciał zezwolić, aby jego syn
ożenił się z kowalc:tanką, a ze chłopak często
wykradał się do Wizny, aby widywać sil',: z kpchanką, przeto zamknięto go w spichrzu, gdzi~

musiał pracować,

co trwało przez kilka tygo-

o
znalazł sposób dowiadywania się
swej kochance. Prosił ze łzami matki, aby mu
jako jedyną pociechę przyniosła parę· gołębi z
młodymi z Wizny od kowalczanki. Matka uskuteczniła to żądanie. Młodzieniec jedno gołębie
a
zostawił przy sobie w dymniku spichlerza.
drugie odesłał do Wizny. Stare gołębie co dzień
dwa razy odlatały spod Łomży do Wizny dla
karmienia jednego ze swych dzieci, a wracały
rJo dt:ugiego. Młodzieniec zawsze karteczkę czyli
bilecik do swej kochanki uwiązywał do ~1.yi
dni. Lecz:

i odbierał dwa razy codziennie odpoprzez co się pocieszał w swym więzieni·1
i . zawsze zapewniał kowalczankę, że ją nigdy
nie opuści. Podkomorzy, dziedzic tl"j wsi. wielki amator myślistwa, dowiedział się o tej korespondencji. a przekonany o stałej miłości e'rnrwmowicza, zniewolił ojca, iż na koniet: zezwoz piękną ko\v~ 1:z·rnka,
Lł na połącz.en ie się
o~p,·mał
zwłaszcza, że od hojnego dziedzica
zdublowaną ordynację, a syn_ jego pi;:arię rroe:ołębia
\'--iedź,

wentową.

SZCZUR LITERAT
Tak zatytułował swą bajkę, napisaną 1v W>l·
nie w 1816 r., a wydaną w. zbiorze „Kłosek polski" {Paryż. 1843), młody wileński poeta Antoni
Gorecki. Powodem do przedruku jest. krytyka
nie tylko ukrytego w pierwodruku pod literką
wierszopi.;a,
P .nazwiska ·pseudoklasycmeg-0
erudyty i bibliotekarza Jacka Idziego Pnybylskiego, z którego twórczości prześmiewano 5i~
w gronie bliskich przyjaciół Mickiewicza. Owe
dwa tomy Przybylskiego, z lubością zgryiione
, pqez szczury, to zapew,ne przekład „Eneidy''
w 1811 r.
Wergiliusza, wydany w Krakowie
,,Sławne z nauk miasto" to oczywiście Kraków,
zaś biblioteka to Biblioteka Jagiellońska. której prefektem do wrze5nia 1811 r. był "·łaśnle
Przybylski.
W pewnym slawnym % na.uk mieście,
Szczur wlazłszy do biblioteki,
Gryzl spokojnie lat dwadzieście
Uczone dzieła Seneki.

Ta obfita strawa przecie
Niewiele posiłku dala.
Tak wysechl, Źt! mu na grzbiecie
Ledwo się skóra trz11mała.
Raz ted11 literat chud11,
Gdy go wzięty z· głodu nudy,
W południowe; latem dobie
W ędrowal po midcie sobie.

Wakacje pod lunami
tom. Wkrótce jednak początko
wa zabawa w „wojsko" dość
szybko nabiera cech twardej i

W cieple letnie noce mie.podwarszawskiej wRi
czerwoną łunę unonad Warszawą. To
dopełnia się
ti·wa powstanie,
bohaterski a zarazem tragiczny
los miasta i zamkniętych w jeMieszkańcy
go murach ludzi.
wioski wydawałoby się są biernymi świadkami rozgrywającej
się tragedii, która bezpośrednio
ich nie dotyczy, jest gdzieś daleko. choć zaraz.em tak blisko.
I właśnie ta bliskość stanowi
motyw przewodni książki Ryszarda Doroby „Wakacje pod
sz.kańcy
obserwują
s,ię
szącą

rzeczywistości.
bezwi.ględnej
Były to przecież czasy przyspieszonego dojrzewania społe

cznego i politycznego. Cz.asami
dokonywał się niebywały skok:
z wieku dziecięcego wprost w
dojrzałość, z ·z abawy w wojsko
do udziału w prawdziwych p<>tyczkach i bitwach.
niezwykle
Ryszard Doroba
trafnie, z wielką znajomością
portrety o:.
realiów nakreślił
wych trzynasto - piętnastolet
nich chłopców, którym nie dano w pełni przeżyć i domać
ich
włąściwych
doświadcze11
wiekowi. Zbyt nagle i gwałto·
wnie wchodzili w tworzącą się

łunami".

C6ż to ·• waści serce lichowite
moje też miesiąc jak pękło
ech tera.z pożegnać przyjdzie nam
I odda.6 komu umiłowane szlaki
więc żal mi mistrzu Jarmole

Beera. Najcenniejszą, bo najbardziej nowatorską i oryginalną częścią pracy, zamykają
cą książkę, są „Propozycje i alternatywy". Ta subiektywna o.cena recenzentki - b:vć może
- uzasadniona jest sformuło
waniem nowych postulatów mez
ważnych
todologicznych,
punktu widzenia rozwoju historii jako nauki. Idea pojmowania duejów we wszystkich ich
przejawach, ujmowanie historii jako integralnie rozumianego procesu, bez dzielenia jej
na małe poletka tematyczne
rzy chronologiczne {chociaż. b;irównie
dania warsztatowe są
cenne co nieuchronne) stanowi
walor, przesądzający 0 losach
badań historycznych '•aż.nych
dla przyszłości. Chronologicr.ną
funkcję poznawczą spełnia rówstudium o dylematach
nież
ono
Posiada
psychohistorii.
funkcje inspirujące całokształt
myślenia historycznego w kategoriach poszerzających znakomicie postulat historii integralnej. aczkolwiPk w wymiarze
nader dyskusyjnym, biorąc pod
uwagę szkody, jakie wąsko uimow~na psychohistoria poczyniła w niektórych kierunkach
badań światowych, a także brak
naukowych w polpożytków
skiej nauce historycznej, która
dość długo opierała koniecznoś
ci uwzględniania kategorii psy-

a wielowymiarowośC

cóż to mistrzu Jarmole

pamiętasz

„Kształ-

E:fektownJ tytul
jest adekwatny do efektownych
i znaczących wyników badawczvch w zakresie nowator~kie.i
refleksji metodologicznej i historiograficznej. by nie ri.ec h;storiozoficznej, która dz.iall! zawspółczesną
na
pładniająco
my~l interpretacyjną w dziedzinie szeroko pQjmowanych badań
h '.slorycznych.
Wbrew poz.arom nie jest to
ks : ażka hermetyczna mer,·ton-rzn;e, terminoJQgirzniP czy Ję
:r.ykov- o. Autor pfsze jasno, ŻE'

Historyk

bo ktM to \Vie
jak się te sprawy w górze ma.Jl\
więc póty dają miody przednie
nie dbajmy o kulawki szklane i zdobne
~dy puste wyrzu6my z balkonu
lub chodźmy bose nogi na Księżym Młynie
naszym starym zwyczajem
do stawu z rozkoszą pomoczyt'I

były przec-ież wesołe niegdyś
płynące , ulubionego chłodu
a pustoszejące dziś. nasze winne

zatytułowanej

1y historii''.

spektywicznych posiada znaczenie szczególne. Poczucie odpohistoryka jako
\\'iedzialności
badacza łączy się nierozerwalnie z poczuciem odpow:iedz.ialności za funkcjonowanie treści
świadomości
historycznych w
współczesnych, za dokonywanie
wyborów przedmiotu
takich
badań które mogą hamować lub
przy~pieszać nie tylko rozumienie spuścizny historycwej, ale
zarazem \-V-prowadzać do obiegu
naukowego i społecznego treś
w
orientację
ci ułatwiające
z.Jożonościach czasu współcz.es
nego, i czasów, które nadejdą.
O wartości twórczośd historyC'Znej - bo tak tylko można
nazwać teksty wychodzące spod
pióra A. F. Grabskiego ·- nie
decyduje li tylko jej obfitość ,
ani impłodn-0ść piśmiennicz<>
.Jej
ponująca liczba puhli!Yacji
walorem - jakże rz.adko docenianym i niewymiernym - jest
autentyczna pasja badawcza au tora, skojarz.ona z szerokim zakresem wiedzy wykraczająco>j
poz.a tradycyjny warsztat historrka, a przede '·siystkim
$vstem wartości, z..orienf.owany
na przekształcenie zastanego

Bohaterem jest kilkunastoletni chłopiec spędza--jący wakacje
na wsi i podobnie jak jego rówieśnicy w Warszawie wpląta
ny w tryby \vojennej machiny.
jest tu konspiracja,
A więc
przenoszenie broni, pomoc w
przerzutach powstańców do lasu, obserwacja ruchów oddzianiemieckich, w koi1cu
łów
prawdziwa potyczka uwieńczo
na zwycięstwem partyzantów.
Wszystko to jest widziane oczami owego . kilkunastoletniego
rówieśników,
chłopca i jego
którzy bardziej z pobudek romantycmego bohaterstwa nitli
w wyniku dojrzałej świadomoś
ci (podziw dla starszych kolegów będących juź w „lesie",
chęć posiadania broni, pragnienie 1..czestnictwa w walce iJp.)
partyzanzaczynają pomagać

historię.
Wydawać

by się mogło, że na
wsi oddalonej od centrum administracyjnego, w tym przypadku od Warszawy, życie bę
dzie toczyć się dość bezbarwnym. okupacyjnym nurtem: rolnicy będą orać, siać, dostarczać
kontyngenty, chodzić spać wraz
z kurami a wstawać przed świ
tem. Okazuje się, iż w „czasach pogardy'' nie można było
pozostawać obojętnym na zdarzenia, na wet te rozgrywające
się gdzieś daleko o<l wiejskiej
chałupy.

.

nie
„Wakacje pod łunami"
stanowią rejestru zaskakujących
wyparz.eń, niezwykły<:h czynów,

bohaterskich zmagań. Jej narracja jest powolna jak czas
przeciekający

pomiędzy

opłot

kami, niekiedy nawet przesadnie rozwlekła, nie ma \v sobie
niczego, co czytającego mogło
by zmusić do lektury „,ednym
tchem". Jednakże jest t 0 powieść cemia, 'bowiem ukazuje
stan polskiej wsi znajdującej
się w pobłiiu miasta skazanego
na zagładę.
prz.ez okupanta
Jest - w sposóti ledwie dostrzegalny - zamaczony patriotyzm i poczucie wspólnoty z
tymi, którzy chwycili :ta broń.
Jest także - poprowadzony
niez,vykle delikatnie - wątek
miłosny. Wła.kiwie nie jest to
jeszcze ów wszystko niszcl:ący
płomień, jaki ogarnia dwa serca. ale właściwie odle~łe przeczu~ie, :tapowledź

zbliżającego

się

pierwszego uc:r.ucia, któremu
na imię miłość.
racbęcając prtyWydawca,
szłych czytelników do- sięgnię
cia po „Wakacje pod łunami'',
„Z jednej
tak ro.in. napisał:
strony - dzięki wartkiej akcji
i dramatycznym wydarzeniom
- jest to go<lna uwagi książka
dla młodego czytelnika, z drugiej zaś - i dorośli znajdą tu
ciekawe obserwacje psychologiczne oraz materiał do reflek.
sji".

,EUGENIUSZ
lWANICKI

•

Ryszard Doroba: Wakacje pod
lunami. 1\-ION 1985. Str. 312. Cena 110 zł.

A wtem ogromny i tlust11
Spotyka go szczur znajomv,
Z którym dawniej przez zapusty
Zgr112l P(rzybylskiego) d'q)a tomy.
masz! - zawolal - bracie~
mile kolegę dawnego.
- Tak mnie tlusto wyglądacie,
Jak by§cie zjedli Woltera caltgo.
Jak

się

Sciskając

- Gdzie tam Woltera, dawno go rzuci!€m
R.zekl tłuścioch. - Nie łamię głowy:
Ot. sobie wlazłem do mqki skar'bowid
I niby trochę ut11lem.

WIEŻA BABILO~SKA
Franciszek Salezy Dmochowski przytacza w
swoich ,;Wspomnieniach od 1806 do 1830 roku"
(Warszawa 1959) popularną w cząsach Księ~twa
Warszawskiego ąnegdotę, wybornie ilustrui~cą
faktyczny stan buforowego państewka utworzenego z łaski Napoleona:
Opowiadano, że jakiś cudzoziemiec przyje·
chawszy za Wartę I Prosnę zapytał się:
- · Cóz to za kraj?
- .Księstwo Warszawskie - odpou·'orl'i.r,_no.
- Któż tu pan.uje?
- Król saski.
- Jakież tu wojsko?
- Polskie.
- Jakież prawa?
- Francuskie.
- A jakie pientqdze?
- Pruskie.
- To jaka§ wieża bab.ilońska -- o:1po1.cirdzhi
ptrlróż11 y.

Oprc:1cował:

'ANDRZEJ KEMPA

•
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tY~?mł·
wspólną

Zamiast recenzji

Wielką Fewoluc~ę Francuską.

Głównymi

formami literackimi u-pra,vianym;
przez. Woltera były dramaty i P<Jwiastki filozoficzne. te ostatnie zwłaszcza z.y5kały sobie wiel;
ką pocz.Y,tność w oświeconej Europie, czytywii·
ne byl;y przez monarch6w, jak Fryderyk Wielki
ety caryca Katarzyna, choć, moi.na aądz.ić, nie
wywarły na nich większego wpływu moralnego.
LiteratuTa ta jednak
przyctyn.iła się do z.a·
' triumfowania poglądu. i.i: rozum jest najwyż
szą mi.arą prawdy, w tym także prawd moral;nyeh, że dzięki rozumowi dokonuje się nieograniczt1."'ly pos+ęp wiedzy i poznania.

pięknie
zakomponowano
sceny i '1\'i.downi, ~łowem

oodejmowano sz.ereg działań
pobudzających
:crnysł estetycznv widz.a, co jednak nie wyrównało niedostatków przesiania intelektualnego.

Nie oświeca i nie grzeje„.
' Filozofowie· wieku oświecenia, a wśród nich
Wolter. reprezentujący wraz z Monteskiuszem
kierunek z<lecydowanie racjonalistyczny, uwatani są prze1, historyków filozofii raczej z.a oi·
Sarzy czy publicystów niż f[lozofóW W ściSłY'm
naukowym z.naczenju. Bo też w istocie, kier!1jąc swoje publikacje do szerokiego kręgu ówczesnej inteligencji.
nie posługiwali się oni
(podobnie jak w dwa wieki później Sartre)
aparatem oojęciowym i terminoklgią nauk filoz.oficznych, dzięki czemu zresztą łatwiej znajdowali oddźwięk społeczpy. Uznaje się przecież
powszechnie. że encyklopedyści, w tym takżf
Diderot czy D'Alembert przygotowali grunt pod_

Owszem.,
przestrzeń

tnaczną przenikliwością

b~sskoW
materiał li-

widzenia i

v.,-ym dowcipem. Najwidoczniej

też

teracki „Zadiga" wydał się francuskiemu adap.tatorowi zbyt monotonny i ubogi, a
zawar'y
w nim morał zbyt wątły,
skoro
wz.boga,·1ł
rzecz. wprowadzeniem postaci Filozofii i Moralności, których
filozoficzno-moralne komentarze tracą chwilami z.wiązek z akcją, toteż z
równym powodzeniem mogłyby obsłużyć aclaptacjEl całkiem innego utworu.

jakież ono mogło być,
owo przesłaniP?
Przecież nie
romantyczno-egzystencjalne Ml
A

bądź
ro bądź racjc-nalistycz.nym?
jest przenieść się znad Sekwany nad
Wi.słe po dwóch wiekach. Chyba łatwiej było
by co!nąć się 'znad Wisły nad Sekwanę_ o dwa·
wieki, to znaczy spróbować odczytać Woltera,
j;ikim był. Wtedy dopiero przekonallbyśmy <ę.
cq ma nam jeszcze do nawiedzenia.„

materia lP

Niełatwo

Wyszłoby może

że choć Francja je't
to jednak Francuzi
·nie stali się bardzie.; papiescy n:ż sam napież.
A na życiu sie rozumieją.„
na.istanzą

z tego,

corą Kościoła,

To tyle na marg'.nesie
m'.aot recenzji... .

przedsta wie:1ia, z.a-

Ogólna atmosfera sz;tuki. a takż.e interprc~
taeja głównych postaci przez aktorów przywodzą na myśl jakieś nadv,riśla!'1skie odniesieni l.
z. czym byłoby pół biedy, gdyby bvlo to
eksplikowane jaśnie~, czel(o w<zak?e me dalohY się osiągnąć bez jak:ch" dodatkO\\'YCh zmbi1
w tekście.

JERZY KWIECIŃSKI

Owszem, nie brak tu scen o dużeJ urodził"
w
sobie
~ą
teatralnie
które
!'ame
na początku
ten
różnnatrakC'yjne,
jak
barwny i wieke dzi waczny tłumek, oc:epoetykę.„
e!.:spresjon:sra_iącY
sie
o

.Jolanta SelJ. r<>zy~er a
- Wojciech Maryański, scenografia - Mard11
Jarnuszkiewicz, muzyka - Tomasz Bajerski.'
Premiera w „Teatrze Studyjnym" w Lodzi.

„Zaclig" -

Coulonges.

wg Woltera. Adapt?-cia Przekład

Geor~rs

-

i;,..,·,_~

:- -

ODBYŁA się w Muzeum Archeologicznym
i Etnografic;mym w Łodzi ogólnopolska
konferencja nt. „Zbiory numizmatyczne w
muzea.eh polskich" zorganizowana przez
Muzeum, Komitet Zbiorów Numizmatycznych,
i Polski Komitet Narodowy ICOM.
Refera•ty wygłosili m.in. prof. clr Aleksander
. Gie:vsztor, doc. dr hab Andrzej Mikołajczyk,
dr Aleksandra Krzyżanowska, dr Janusz
Reyman, dr Jó11ef A. Szwagrzyk, dr Krzysztof
Filipo w.
W trakcie obrad (12 marca pr.) odbyło się
otwarcie t\·ysta,wy „Pieniądz. cz.asow wojennych
Tę interesującą \\.·~stawę można
z.w1edz:ć w gmachu muzeum.

jesz.cze

COTYGODNIOWY koncert w Filharmonii
Lódzkiej był ostatmo stczególnie atrakcyjny:
,,·ystąpiła znakomita p·ianistka radziecka Dinll.
Joffe (Ja.ureatka IX Konkursu. im. I<'. Chopina).
Art:vstka wykonała II Koncert Fortepianowy
c-moi.J S'. Rachmaninowa. Dyrygował Andrzej

Wielkiego a nie w sali Filharmonii.
Poza ł„odzą izraelsry artyści wystauią w
Warszawie. Krakowie i Oświęcimiu-Brz.ezmce.
„GLOS · Robotniczy" ogłosił, tradycyjny JUŻ,
na najpopularniejsze przedstawieme
'ez.anu w teatrach łódzkich. Na liśrie
pretendentów 2 t sztuk. które znajdują się
v: aktualnym repertuarz;e, Przed stawienie,
które osiągnie największą liczbę głosów
· zo~tan'.e uhonorowane specjalną nagrodą „GR".
plebi~cyt

KONKURS dla amatorow plastyków pod
patronatem redakcji .. Głosu Robotniczego"
ogłosilo Centrum Kultury Młodych
Przedmiotem konkursowej oceny bętlą obrazy
sztalugowe pod ogólnym' tytułem .. Moje miasto"',
wykonane w dowolnej technic.e. nie dające s'.ę
powielić jako oryginały Można przedstawić
trzy prace nigdzie dotąd nie prezentowane
na konkursach i wystawach. Jury przyzna
trzy nagrody (20 tys. zł, l O tys. i 5 tys.) oraz
3 wyróżnienia po 2 tys. z.ł.
Termin zgloszenia prac mija 28 marca br.
• a termin ich przesłania 16 maja l;lr pod
adresem Centrum Kultury Młodvch. 93-57il
Łódź. ul. Wróblewskiego ·28/30 tel 8-1-24-02

A w'.ęc - trudno dociec.
dlacżego wzięto
na warsztat akurat adaptację
„Zadiga'' powiastki dość mało klarownej. ustępującej poz.a
tym literacko np. „Kandydowi" czY „Prostac!.kowi", które są utworami odz.naczającymi się

Foto:· Romuald

Omonodramie i kobiecie
przy okazji ·
•
•
nowe1 premiery
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Nie\vątpliw~·m wydarzeniem muzycznym
będzie zapo viadany na 18 kwietnia występ zespołu orki-estrv filharmomc2mei z.
Teł Awiwu pod batuta Zubina l\Iehty. Koncert,
aby umożliwić jego \\·ysluchanie 1viększei
lirzb~e melomanów. odbędzie się w sali Teatru

Zresztą, jak sądz~. i dla dzisiejs·z.ych Polaków światopogląd Woltera ·WYdawać się musi niesłychanie skomplikowany i nawet m~ło
soójny, z dewocyjnego
bow'em
stanowi>ka
trudno po~ąć człowieka, który wiarę w Boga
godzi doskonale z wyrzeczeniem się wszelkich
religii, a rolę kleru ocenia jednoznacz.nie riegatY\'lnie l chyba coś z te.i naszej sarmackiej
mentalności. ta niemożność wczucia się w racjonalistyczny
nurt myśli odcisnęło się
na
wolterowskie\ premierze w Teatrie Studyjnym.
(:\ie chcę przez to powiedzieć, że spojrzenie
Woltera na świat moż.e całkowicie
zaspokvić
potrzeby wspólcz.esnego człowieka).

Obraz: po wejściu do sali - stół ze ściągnię
tym do połowy obrusem, rzucona na podłogę
poduszka przewrócone krzesło.
Wprowadzeni
jesteśmy nat.ychmiast w atmosferę zburzonego ładu, niepokoju, pos 1.awieni wobec oczywis·
tego faktu, że tutaj już coś zaszło a my zna~
leźliśmy się w samym centrum wydarzeń,
w
samym środku
napięcia.
Efekt interesujący
(choć w szczegółach nie dopracowany I przez:
to tracący wyrazistość,
szkoda.„) i świetnie
współbrrmiący z opowieścią o człowieku, która
przecież nie wiadomo jak i kiedy naprawdę
!ię zaczyna. Trzymamy się jeszcze tego nastro-

.~

'

-Strasz"Yński.

mienne dla tej epoki, że w środowisku encyklopedystów kUTsowało o nim określenie Diderota, jako . o„. bigocie. gdy tymczasem w cz.~
sach póiniejszych. np. u nas, Wolter stał sie
dh. środo\visk \vierz.ących odstraszającym przykładem niedow:arka, niemal wYsłannikiem szatana.

cości, podjęli się Teresa Radzikowska-Rit<kowska i Jacek Binkowski na scenie Teatru 77.

kulturalna

X\-ITI-XX w.'' .

Co do Woltera. to w im.ie roz.umu odrzucił
w,arę w swiat nadprzyrodzony, oznacza to. że
był przeciwnikiem religii objawionej, nie odrz.ucaJąc pojęcia Boga, którego istnienia, jak uważał, rnożna i tfzeba dowieść rozumem. Zna-

„Naszym założeniem r,ie było udzielanie odpowiedz.i, dlacz.ego amerykańska poetka Sylvia
Plath, u szczytu swojej kariery popełniła samobójstwo (.„) Chcieliśmy ·opowiedzieć o kobiecie". Takie wyjaśnienie zamieszczają w ulotce
autorzy monodramu
„Sylvia", przedstawienia
opartego na listac:h, wierszach ! fragmencie powieści Sylvii Plath, jednej z tych kilku niezwykłych i tragicznych kobiet poetek na
krótką chwilę pojawiających się na świecie
i
w ·literaturze i istniejących w naszej
świa
domości jako mit o
Knblecie Prawdziwej. Mit
ucieleśniający się w każdej niemal epoce, stający przed naszymi zdumionymi oczami w coraz to innej postaci . począwszy od prawzoru
- Safony. I oto wielkiego zadani;i, przedstawienia nie tyle kobiety, co typu pełnej kobie-

Kronika

ju, kiedy głos z taśmy prosto· i bez recytacji
mówi wiersze Sylvii Plath a pod ścianą nieruchomo stoi ciemna postać kobiety wydobyta
z mroku punktowym światłem reflektora. Ta
scena zachowuje jeszcze prostotę i skromność,
choć już drży balansując _na granicy sentymentalizmu. W tym momencie rozbłyska
pełne
światło, na scenę z impetem wbiega
Ona (jedyna bohaterka. i aktor ka przedstawienia) i..
nadzieje nasze pryskają „jak ~en jaki złoty",
by nie ziścić się już do końca spektaklu.
Monodram to forma pociągająca i, niestety,
niebezpieczna. Pociągająca, bo któryż aktor nie
zapragnie być wreszcie sam na scenie,
hyć
jedynym, na którym skupia się uwaga pµbliczności,' powiedzieć o sprawach dla sfebic najistotniejszych, pokazać wszystkie swo3e możli
wości nie krępując się narzuconą
reżyserską
koncepcją; A niebezpieczeństwo' .Je~t
konsekwencją tych samych atrakcji (?), ale potraktowanych nieco sceptycznie.
'Sam na scenie,
tzn. bez partnerów i scenografii, które to ele·
menty jakże często są bardzo pomocne. Jedyny, tzn. sam na sam z widownią, nii:;.wykle
ochoczo przejawiającą ciągoty do nudy. Wreszcie pokazać siebie - to mieć coś do powiedzenia i umieć to wyraz.ić w języku teatralnvm.
Stąd
jasno wynika, że monodram
jest dla
wielkich. Przepraszam za banał, ale coraz cv:ściej zdaje mi się, że winniśmy się nieco potrudzić i
z banałów naszych oswojonych wydobyć jaką myśl istotną. Przewietrzyć, <>dlmrzyć a ukłuje nas w oczy świeżość barw.
Ale powróćmy do pozostawrnncJ na scenie
bohaterki Dwie sprawy uderzają od razu. Po
pierwsze brak pomysłu na ruch, na konkretne,

Sakowicz

logiczne działania aktorskie. Prowadzi to
do
sytuacji, w których tekst. rażąc? nie koresponduje z działaniem, ani go nie potwierdza, ani
mu nie zaprzecza, na granicy tekst - działa
nie nie powstają po prostu żadne
napięcia.
Nieodparcie
nasuwa się podejrzenie, :i:e działanie jest niejako doczepione do słów,
że jest
sztucznym wypełnieniem pustki, nieumiejętnym
zabiegiem uatrakcyjniającym. Szczególnie mocno jest to widoczne przy fragrrentach ljstów,
będących przecież szkieletem całego spektaklu.
A te właśnie partie prowadzone są wg. jednego schematu - mó\viQtle są do widowni
7.
gwałtowną, acz. nieszczerą, egzaltowaną potrzebą nawiązania kontaktu i przypominaj11
niestety konkurs recytatorski, gdzie gwoli ściągnię
cia uwagi widza wychodzi się na proscenium,
mówi do konkretpych oczu i stosuje środki wyrazu właściwe raczej trybunowi ludowemu. niż
aktorowi. „W Sylvii" aktorka
powtarza
ten
chwyt przy każdym niemal liście z uporem l
do znudzenia, chuci;lż teksty wcale nie wyma. gały formalnego uczestnictwa oczu i uszu parti1era. Zamierzony kontakt z publicznością nie
został
osiągnięty, bo wymaga on więcej niż
dać mogą puste gesty. Stąd tak często zjawiała się myśl „Nie wierzę!" Inna sprawa
niedojrzałość i niemal infantylnóść stworzonej
postaci. Wyraźnie dają o sobie znać niedostatki warsztatowe młodej ~ktorki. Postawiła sobie
zadanie - pokazać osobę, która o dość powszednich sytuacjach mówi powszednimi (pQmijając
vdersz) słowami, lecz pod tą zewnętrzną warstwą naturalności coś wre, jakieś emocje i namiętności. Jakie? To powinno pozostać
niedookreślone. Tymczasem
rola prowadzona je8t
na jednym oddechu trochę histeryczno-bez~ad
nym. Teksty zwracają uwagę na kolejne 'vażne etapy życia kobiety-poetki, jakimi są: wycianie pierwszej książki, miłość do mężczyzny,
macierzyń~two, rozstanie z mężem.„ Akurat te
właśnie, dość trafnie wybrane, epizody o naj\\'ięk5zyrn emocjonalnym napięciu, dające możliwość wydobycia rysy, pękni~cia osobo\ ·ości,
mimo tego pęknięcia, a może w P"Wnej mierz"!
dzięki niemu, pięknej i silnej. Do namalowania takiego portretu brakło aktorce rzemiosła.
\\'ielkiej miary. Nie ma ' Tajemnicy i Mitu, je~t
· histoda o trochę dziwnej egzaltowanej kobietce

EWA WESOŁOWSKA

•

Teatr 77. „Sylvia" monodram wg listów
i poezji SyJ\rii Plath
8cenar;usz i reż. Teresa
Radziko\\·ska-Binkowska, Jacek Binkowski
Wykonanie: Teresa Radzikowska-Binkowska

W SALONIE Sztuki Współczesnej w Łodzi
ehponowana jest wystawa grafiki Witolda
Warzywody. Organizator: Biuro Wystaw
Artystyczmych.
KLUB Międzynarodowej Prasy i Książki
w Zduńskiej Woli zaprasza na wystawę pn.
„Akt kobiecy w ekslibrisię" z kolekcji
Tadeusza C:zosmyki. Wysta•vę otwarto z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
interesujące

imprezy odbyły się w
tygodniu w klubie .,Pod Witrażem"
Stowarz.ysz.enia Twróców Kultury w Łodzi)
,.CAGE - pogromca muzyki" prezentacje idei
i muzyki Johna Cage'a (prowadził Jacek
Szerszenowicz); spotkanie z redakcja ,.Więzi",
w którym wz.ięli udział: Wojciech Wieczorek,
Bogumił Luft i Andrzej Friszke. Było to
spotkanie z cyklu poświęconego czasopismom
kulturalnym i literackim.
Następne spotkanie, 11 kwietnia br. z redakcją
.. Radaru".
DWIE

ubiegłym

NA PROSBĘ Państwowego Teatru Lalek
„Arlekin" przypominamy najmłodszym
i starszym widz.om, że codziennie (oprócz
poniedziałku) można obejrzec wdowisko
kabaretowe dla dzieci I młodzieży pt. .,Pan
Faj.nacki" autorstwa i reżyserii Wojciecha
Szelachowskiego. Lalki i scenografia Zbigniew. Waszczeniuk, muz~·ka - Grzegorz

I.

Dąbkowski.

ORGANIZATORZY ogólnopolskiego konkursu
otwartego na wsp'ółczesną piosenkę diiecięcą
IWydz.. Kultury i Sztuki UMŁ, Rotgłośnia PR,
Stowarzyszenie Artystyczne) komunikują że
na konkurs zgłoszono 192 piosenki. do
konkursu dopust.cz.ono 178 utworów, a do II
etapu za1kwalifikowano 55 piosenek . .Jury pod
przewodnictwem Ryszarda Czubaczy1iskieg·o
przyznalo następujące nagrody: I - .. Gdzie
jest slot'lce" (Wanda Chotomska i Adam
Skorupka), TI 7 „Bo my się lubimy bać"
(Grzegon: Walczak, Krystyna Kwiatkowską),
III - „Sloń i biedronka" (Wanda Chotomska
i Teresa Niewiarowska) . Cztery wvroznion;a
przyznano piosenkom Anny M'arkÓwe,i i ·
.Janusza Popaja, Stanisława Karaszewskiego
i Witolda Rudzińskiego oraz Pawła. Jędrasa
i Andrzeja Krauze.
Ponadto nagrodę dyrektora Wydz. Kultury
i Sztuki UMŁ zdobyła piosenka „Takie
coś na niby" Doroty Gelłner l Adama
Skorupki a nagrodę prezesa Stowarz.yswnia
Artystycznego piosenka „Karnawał w zoo··
Pawia Jędrasa I Andrzeja Krauze.
Wręczenie nagród odbędzie sie 19 marca.
~agrodzone i inne nadesłane n:i konkurs
utwory będą opu·blikowane w formie
śpiewnika.
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której
uż ledwo szłam utrudzona daleką drogą,
większą część odbyłam pieszo, z rzadka tylko i na

krótkich odcinkach korzystając z przygodnej furmanki. Szosa, ubita z wapiennego kamienia, rozbielona
słonecznym blaskiem upalnego lipca wznosiła się ła
godnie I opadała, przecinając złocone zbożem pola,
zielone łąki i kartofliska. Szłam mozolnie, jakbym własnymi ~ro
kami odmierzała nieskończoność. Według EukliClesowej geometrii
której przestarzałe twierdzenia przysw'oilam sobie w gimnazjum,
dwie proste równoległe przecinają się w nieskończoności. Nie
wyobrażałam s&ie wtedy rzeczy niewyobrażalnych. Dziś niewyobrażalną nieskończoność odczuwałam wzmożonym bólem podbrzusza, stóp i całego ciała. Gdzieś na prostej znajduje się punkt
- Jarzębiniec. Tam zmierzałam. Może leży w połowie odległości
do nieskończoności? Szosa i kierunek mojej ucieczki to jakby
dwie proste równoległe. Uciekałam od rzeczywistości, przed którą nie ma ·ucieczki.
.

Jeśli ktoś ciągle

przed

czymś

ucieka -

jak to

określić?

Biel szosy wibrowała w rozgrzanym powietrzu -zmus1ając da
· oczy. Oślepiała. Doznawałam zawrotu głowy . oszoło
mienia. Nie mogłam, nie chciałam okłamywać samej siebie. Myśl
Do głowy
o macierzyństwie nie napawała mnie błogostanem.
cisnęły się niedorzeczne majaczenia . Dlaczego, skoro jestem tak
napęczniała jak balon, nie unoszę się nad ziemią? Zapragnęhrr.
w
lewitować, wprowadzić się w stan nieważkości lub choćby
części zmniejszyć wagę ciała, zapragnęłam stać się czarownicci.
którą w ponurym średniowieczu poddawano próbie wody i która
z takiej próby ni-e uchodziła wówczas z życiem
mrużenia

Gdzieś w połowie drogi
krańca szosy był punkt, do

a 1 może tuż
do nieskończoności,
którego tmierzałam ..Tarzębiniec.

u

Roman„. łatwo mu przyszło rozstrzygnąć .. Powiedział krótko:
- Pójdziesz do mojej matki, gdyby„. będzie matką także dla
ciebie.
Co mogły wyrażać te słowa? Jaką praw.dę? Nie można mieć
dwóch matek. Uświadomiłam sobie to dopiero teraz, w przede~
dniu narodzin własnego dziecka. Ale to dobre kłamstwo. Przecież
całe życie człowiek jest omotany złudzeniami. ·Być może one w
ogó1e warunkują życie. Miałam matkę. Nie mam matki. Będ0
matką.

Zostanę· matką, jeśli dobrnę do Jarzębińca. l\foszę tam dotrzeć.

Muszę wytężyć wszystkie swoje siły, resztki sił aby tego dok0nać. Nie zastanawiałam się jak mnie tam przyimą. Urodzfć. To
było najważniejsze. Chciałam się wreszcie pozbyć dżwig,rnego

od tylu tygodni garbu pod piersiami. Urodzić w domu Romana.
nie na, polu. Nie w lesie. Bałam się,
W domu rodzinnym Romana okażą mi przychylność czy niesobie to pytanie wiele razy w ciągu drogi. Nę
kaL mnie niepokój, ale miałam nadzieję.

chęć? Zadawałam

Przysiadłam na stromiźnie rowu u skraju szosy. Czarne
wirowały mi przed oczami. Moje oczy ... Ni,e płakałam.

Nasza .miłość przyszła w złym czasie. Kryliśmy ją przed
ciekawością. Natrętną i szpiegowską Nasze zbliżenia były
kowe. Kradzioli,a miłość„. wstydliwa i gwałtowna.

kola

ludzk.;:
ukrad-

gdy nie miałam już dokąd uciec. Poodd~iałil,
w obozie partyz.anc:kiego
którym on dowodził. Nie sądziłam. że zostanę jego żoną. Zoną ...
małżeństwa.
Miłość jest historycznie wcześniejsza od instytucji
Roman skupiał w swych rękach pełnię suwerennej władzy podziemnego państwa, niepodległeg 0 - Polski walczącej. Jak kapitan okrętu posiadał moc stanowienia praw, udzielał ślubów :
dąwał rozwody, ferował wyroki. Decydował o życiu i śmierci
Cźy uświadamiał sobie w pełni jaki ciężar odpowiedzialnośc!
złożony został na jego barki? Nie wiem. Nigdy się me zwierzał.
Roman przygarnął mnie,
jawiłam się nieoczekiwanie

Doprowadzona . przed oblicze Romana przecz.ulam, że coś się
stanie. Podpowiedział mi to „coś" instynkt kobiety. Byłam ładna.
Wiedziałam też jakie nieszczęścia może sprowadt'ić na dziewczynę jej uroda. ile przysp-orzyć radości i jakimi obdarzyć przywilejami. Roman tuląc mnie w ramionach szeptał: - Jesteś piękna.
Spoglądał: w .zachwyceniu; a ja "tajałam: pod jego. Epojn.eniem~
Po chwHach uniesienia zamykał oczy i· jak ślepi-ee wodził opuszkami po mojej twarzy. Miałam wtedy wrażenie, że utrwala w
pamięci mój wizerunek. jakby zamierzał skazać mnie na śmierf:.
To było jednak przyjemne. Pożądał mnie. Odgadłam to szybko
i czułam się skrępowana.
Inni, jego podwładni, tak:ie mnie pożądali. Potrafiłam to odczytać w ich samczych, głodnych oczach. Ich oczy ciągle mme
śledziły, podglądały. Wstydziłam się i„. bałam. Każdy gotów był
mnie gwałcić. Chroniła mnie przed tym upodleniem zajmowana
pozycja. Pozycja hierarchii, zwierzchności, · siły. Byłam kochanką
wodza. Porwanie się na jego własność oznaczało zamach na usta·
nowioną władzę.

starucha. Głowa okutana czarnym szalem, tyle że
skrawek pomarszczonej twarzy.
Uniosłam się z runi przydrożnego rowu. We dwie raźniej iść.
Lżej i bezpieczniej. Dwie drepczące kobiety - stara i młoda, ni<'
wzbudzają zainteresowania i podejrzeń.
- Babciu, daleko do Jarzębińca?
Starucha przystanęła. Rozejrzała się.
- Niedaleko, panieneczjrn, niedaleko.
Przyglądała mi się uważnie. Już pewnie spostrzegła nadmiernie opięte palto 11a wydętym brzuchu, bo poprawiła:
- Paniusia do Jarzębińca? I ja tam idę.
Ruszyłyśmy dalej razem.
...:_ Paniusia musi z daleka - stara zagadnęła badawczo, 'lecz
A do kogo? Piechotą?
życzliwie. Drogą szła

widać

-

RYSZARD KLIMCZAK

~~

Wyznani~

ale zaraz poIdę do krewnych. Znacie, babciu, Zelgową? Moja sytuacja wymagała powściągliwos ci.
żałowałam pytania.
spotkancm ,1
każdemu
Nie nalcż:iło wyjawiać celu wędrówki
przechodniowi.
- Zelgowa teraz ino z cótkami. Toć pewnie, że znam. Kl.Ima.
Mąż pomarł niedawno. Będzie pół roku. Syn gdziesik w śwlecie.
, Nie wrócił. A inqj wrócili. Nawojowali. Kto miał wrócić to wróJednych Bóg zaterkotała stara skrzekliwym głosem. cił biera, drugich nie. Pani musi pierwszy raz w tych stronach? Do
rodziny. Nie słyszałam. Ano wojM oddala, wojna zbliża ludzi.
Pani musi miastowa.
Postanowffam unikać tego tematu i taczej wypytywać aby nie
pytaną.

- Starsza, Halusia, jakoś do żeniaczki nieskora, choć to iuz
i czas wielki. Będzie jej ze dwadzieścia pięć roków. Czeka aż
wojna się skończy. A o chłopa będzie coraz trudniej. Ład11a, jak
malowanie. Jagna, jeszcze prawie dziecko.
Jak im się wiedzie
Staruszka dokładnie wiedziała jak żyją.
Sn.ula długą opowieść zadowolona, że ma ją kto słuchać. Chłonę
łam z uwagą każde słowo, każdy szczegół mógł się okazać istotny
Miałam przecież stanąć przed obcymi ludźmi, których Roman
uczynił moimi powinowatymi, obnażyć przed nimi całą moją n~
dzę. Już sama myśl o tym upokarzała.
do~tatk•.1
Czy będą mi życzliwe? Czy okażą serce?_ Nie żyją
a tu spada na nie jeszcze jeden ciężar. _\V'ojna ludziom wswltżf'
Osazabiera nie dodaje. Ludziom niebogatym i nieobrotnym.
motnione trzy kobiety. Ja czwarta. Zabiedzona. Obca. Zastana·
wiałam się co mówić, co czynić, aby od progu pozyskać ich łas
kawość. To będzie bardzo trudne. Zamieszkamy razem, jeśli mnie
przyjmą, przygarną. A czy ja zdołam je polubić? Te trzy kobiety
Czy
mają mi zastąpić Romana. Roman„. tyle minęło już dni.
jeszcze go kocham? Bywa, że myślę już tylko o sobie i moim
dziecku. Naszym dziecku, które teraz jest wyłącznie moje i tak
już będzi'e zawsze.
- To dobre ludzie - mówiła dalej staruszka o Zelgowej, mojej teściowpj„ ..teściowej? i jej córkach. - Nie rozprawiały nigdy
o _krewnej z miasta. A z jakiego miasta paniusia?
- Ze Lwowa - odpowiedziałam bez namysłu, jakbym ledwie
wczoraj opuściła rodzinne miasto. A przecież ostatnim miejscem
pobytu w długiej ucieczce, moim domem bJ:ł podlubelski las.

:v

-

O, to daleko. A co tam paniusia robiła?
Studiowałam na· uhiwersytecie: Dopóki.„. dopóki„.

-

Wiem, wiem -

przerwała.

Szłyśmy mozolnie, powoli.
żar przygiął plecy w pałąk,

- Niemcy.
Stara z tłumokiem lat, których cię
a ja z tobołem młodości rozpierają

cym brzuch.
stojącego
Podprowadziła mnie pod próg pobielanego domku,
przy drodze niewielkiej osady .czy może większej wsi z gotyckim
kościołem w ryneczku i okazałym budynkiem strażackiej re'l'lizy.
To Jarzębiniec. Pobielony domek był wtulony w niewielki ogród.

Najpierw
inny.
Może
inny.
był
Roman,
się
przypatrywał'
potem
litośnie.
mnie
Od
kocha.
że
powiedział, .
później
w • zachwyceniu,
razu uwierzyłam. Bardzo pragnęłam, aby mnie ktoś ko
chał. Od wielu miesięcy byłam bowiem królikiem umykającym
ptled nagonką polowania. Roman powiedział, że kocha. Wtedy
pojęłam, że jestem zdolna też pokochać. Odwzajemniłam miłość.
Spadła na mnie niespodziewanie„. w takich okolic?Jnościach. Ta
nie było wyrachowanie. Pokochałam. Jego spojrzeń ani się nie
wstydziłam. ani bałam. Niecierpliwość jaką objawiał przy każ
dym' spełnieniu, gwałtowność każdego zbliżenia pozbawiała mnie
ale nie czułam siri
tkliwości pieszczot. za którymi tęskniłam,
gwałconą. Myślałam o nim wtedy , jak o małym pi;zerażonyrr'
chłopcu, który we mnie szuka schronienia, a którego dać mu nie
mogłam, lecz .c o najwyżej eh wi lę zapomnienia. Przedziwne skojarzenie - usprawiedliwiałam tę jego gwałtowność nadając jej algebraiczny wyraz: była wprost proporcjonalna do kwadratu nie- ·
. ·
bezpieczeństw, które niosła walka. .
On,

przygarnął

Mogło być jednak inaczej. Zupełnie inaczej. Nietrudno to sobie
wyoqr_az.ić . Miałam jednak trochę szczęścta. Roman mnie ookochał Gdyby tylko pożąc,fał też bym uległa. Tyle że bez miłośri
Nie mialarn innego rozwiązania Gdyby wyciągnął po mnie rękę
jak po przedmiot. potrafiłabym to znieść. Byłam już pogodzona
z losem. Właśr;iie tak się czułam. Byłam rzeczą. On, obdarzając;

mnie uczuciem, ponownie mnie

uczłowieczył.

Mogło być jednak inaczej. Roman działał z.godnie z prawem
które sam stanowił albo poddawał się prawom , które nami wszystkimi . wtedy rządziły. Był wilkiem. Mógł mnie skazać na los wilczycy.
Starałam się uczestniczyć razem z nim w każdej a~ji. Rzadko

wyrai.ał zgcidę. Każdy strzał napawał mnie lękiem. Każdy świst
pocisku. huk granatu mógł mi żabrać Romana. Strach. Pri.edzi\.}'ne doznanie. Na~pierw bardzo bałam się o siebie. Później tę
bojai.ń zastąpiła porażająca zmysły i ciało trwoga o życie R:Jma·
na. Po każ<lej potyczce z Niemcami, po każdym zbrojnym sbrciu odzyskiwałam go na nowo . Wzniosłam już z tych wielokrotTaki był nas1
nych odzyskań wielki gmach zapłakanej troski.
dom. Starałam się znosić wszystkie trudy bez sarkań. bez histerii

bk często właściwe.i· k0hic>tom . Byłam opanowana. chciałam być
której zdrętwiałym;
dzielna dn ostatniej chwili. Do chwili . w
na martwych
.ro1nacz.ą wargnmi 'zwierałam powieki Romana
ani pożądania jego
ani zachwycenia,
nie wvrażających juz
o.c zach.
mi iść do s\.vojej matki. Wiedziałam. że '\'Jie mogę pozow odd1.i;ile Po jego śmierci. jeśli chcę uniknąć priejęr1a w
stan posiadania innego dowódcy, następcy lub„. następców. MuByłam
siałam odeiść. Uciekłam. Wszak nie byłam żołnierzem.
kochanką. tylko kochanką, żoną jednego z nich.
Kazał

stać

Kto .wie jednak czy wsród tych na poły zdziczałych mGŻCzyz::i
nie czułabym się b~rdz.iej bezpiecznie niż gdziekolwiek?
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lłus.

To tutaj.

przed dTZwiami. Usłyszałam niespokojny ło
mot mego serca, który wydał się głośniejszy niż stukot palca o
drewno zamkniętych na skobel drzwi.
Powitały mnie życzliwym słowem i objęły nieufnym spojrz~, niem, jakby serdeczność rywalizowała z_ podejrzliwością. Ja nie
rozporządzałam przekonywającym dowodem. Synowa? Bratow~?
Jedynym wątpliwym zresztą świadectwem wiarygodności było
moje zapewnienie. Może także to, ~e do nich trafiłam.
Młodość jest nieoblic:i:alna. Było brakiem rozsądk:u rod zi ć wt<'o tym wied zicL~.
dy dzieci. Roman lepiej niż ja powinien był
Biologiczine prawo zachowania gatunku jest jednak tak potęż•1c,
że nawet w warunkfch, w których ludzie skazani są na nędz ę
i poniewierkę, żyją w strachu.i upodleniu pojawia się też uc zu cie
. miłości. I daje nowe życie. To nowe życie rodzi się \Vpro>t n 1.
Tylko na grobach lub
Już nie było gdzie rodzie.
trumnacn.
obok grobów.
Poród był ciężki. Dla większości kobiet jest· czymś naturalnym .
\vręcz zwyczajnym aktem tworzenia, chociaż nierzadko ocier::jącym się o krawędź cmentarza.
Też chciało mnie z ci b!ć
To ,.małe" było dla mnie okrutpe.
Wątle , wycieńczone patologią rodzenia wegetowało n'.l pograni ·;z ci
:'ycia i zamierania. Ciche jego kwilenie nękało moje serc<" ~lq
knion,ym nlepokojem. Kochałam je smutnym kochaniem. W bez~cnne noce powracały wizję przerażających scen, na które niedawno patrzyłam.
Co los wyznaczył mojemu dziecku? Nie byłam Joanną Orlea1\Znieruchomiałam

s~~ą.

-

być

-

Ni!d n ie jest poza podejrzeniem. Ono też nie. Wnuczek? Br::iianc!{?
bez opieki lekr1rz:i
Nie chorowałam długo. Każdy cierpiący
długo nie choruje. Umiera albo szybko dobrzeje. Byłam młoda,
silna. Nie wychodziłam poza obręb domostwa. Unikałam ludzi.
Napomykano o kościele. Synka ochrzciłyśmy. Po~yślałam: To może lepiej. Może ićh Bóg będzie dla niego bardziej ł'\skawy.
Ale tego drugiego obrzędu nie znałam. Bałam się go. Po urodzeniu dziecka, miejscowym zwyczajem, aby oczyścić się z pierworodnego grzechu matka podlegała „wywodowi", Nie pamiętam
czy to dokładna nazwa tego obrzędu. Odwlekałam kultowy termin.
. Synek· mój zmarł. Ich Bóg nie okazał się bardziej łaskawy. N ie
wyręczył się nawet katem. Mój synek zasnął cichutko, spokojnie
Miał łagodną śmierć. Nie rozpaczałam. Nie mogłam. WidziJ.łarr
przecież inne obrazy. Być może ludzie wzięli mi to z.a złe . Nie
byli ws~ak zdolni wejrzeć w moje serce. j\1oże oskarżali?
Odczuwałam na sobie jakby stężone okrucieństwo wojny. Ograbiło mnie ze wszystkiego co najbardziej ukochałam. Rozpac~
przekształcała się w rezygnację. One, siostry i ma~ka · Roman'ł,
nie były w stanie również mnie zrozumieć. I nie rozumiały. Nic!
N;e
wiedziały, że zamordowano wszystkich moich najbliższych.
Nie ujawniłam także
mogły i nie powinny się tego dowiedzieć.
!Jrzed nimi, że wnuczek i ):lratanek był pogrobowcem, że stracibm męża~ a one syna i brata. Chciałam zostawić im nadziej~.
Nadzieja„. najwyższa ówczesna wartość. Nie miałam siły ani odBardzo możliwe.
\rngi jej odbierać. To pogłębiało pod~jrzenie.
. ie dostarczyłam listu od Romana. Gdyby żył „ Wątpliwości powstają często nawet bez uzasadnionych powodów, a cóż dopie ·o„
Mogłam tłumaczyć, że bezpieczniej dla wszystkich było nie przenosić lis tu od dowódcy partyzanckiego oddziału, przede wszyst:dm dJl::i nich, adresatek, gdyby pytały. One nie pytały. Temat
Romana był 0 bjęty zmową milczenia. Może przeczuwały.
Halina uznała, że trzeba 'mnie wprowadzić do grona znajomych, zaprezentować dalszym krewnym, a także kolegom Romana. Nie sprzeciwiałam się, chociaż byłam pełna obaw. Ona wiedziała lepiej, żyła w tym środowisku i doskonale je znała. Uchylanie się od towarzyskich obowiązków byłoby źle przyjęte, być
może nawet nieprzychylnie komentowane.
Wizyty. Rewizyty. Poznawałam nowych ludzi. Byłam dla nich
n~wą twarzą.' Nowa twarz„. każdy je) rys, każdy grymas byws
gruntownie- studiowany. Ja lękałam się, że moja twarz okazać się
mo:ie nie dość, dobrą twaTz.ą. Czułam się coraz bardziej samotna.
Spotkania. Rozmowy. Trudno zaprzeczyć, że dzięki nim powoli
wyzwalałam się, powracałam do życia w zbiorowości, stopnir.wo
Powrócił uśmiech na moj-:
pozbywałam się lęku i nieufności.
usta, pojawiła się skłonność do dyskusji. Kilku kolegów Romana
Ja tymczasem cierpki
nie kryło swego udziału w konspiracji.
smak walki znałam nie z salonowej paplaniny. Nie podtrzymywałam tematu. Był dla mnie zbyt bolesny.
Uczestniczenie w prawie że normali:iym życiu towarzyskim tej
małej społeczności niosło jednak pewne niebezpieczeństwa. Rozmyślałam o tym i zdarzało się, że 0 garniała mnie panika. l\Iój
instynkt zasygnalizował fałszywy ton w moim obecnym życiu
Posłyszałam szmer, który obiegł miastec~o: żydówka.
Jeśli ten szmer wypływał ze źródeł współczucia, to jednak nle
pomniejszał zagrożenia. Był niebezpieczny. Postanowiłam udaf
się do księdza Borsuka, który bywał czasami \V gro11ie zn3jomych Haliny. Chciałam żyć. Czy to źle lhcieć żyć?
Wypłakałam swój żal, ból i lęk przed nim. Nie chciałam kła
Sermać. Ksiądz Borsuk okazał· się serdecznym powiernikiem.
deczny - jak~ to bywa wyleniały przymiotnik, scodzienniały i
tam·
funkcjonujący bez treści w społecznej obyczajowości. W
tych czasach - prawdziwa niekłamana serdecznośĆ' '.Jyła zbawieniem, poświęceniem się dla 'drugiego człowieka, wyprowadzają
cym z zagubienia.
Z jego rąk otrzymałam sakrament chrztu. Przyjęłam imię Nie musiałam już khrr.ać
Maria. Tak nazywał mnie Roman.
Jestem katoliczką. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrys'tusa, Syna Jego jedynepod
go, ·Pana naszego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon
Ponckim Piłatem, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi Pa prawicy Boi
ga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych
umarłych. Wierzę w Ducha Swiętego, święty Kościół powszechnv.
zmartwych~
świętych obcqwanie, grzechów odpuszczenie, ciała
wstanie, Żywot wieczny. Amen,
Wierzę. Chcę wierzyć. W Boga Ojca miłosiernego, który miał
Syna z.rodzonego z niewiasty za sprawą Ducha Swiętego. Te!'l Svn
Boży męczeńską śmiercią na krzyżu miał odkupić rodzaj ludzki,
lat od tego
uczynić ludzi lepszymi. l\Iinęło blisko dwa tysiące
zdarzenia, a ludzie są tacy jacy są, jakimi byli. A teraz„. w ogromie zbro,dini, okrucieństwa i upodlenia nurza się cały śV:, iat.
Czy ofiara Chrystusa była daremna?
Przyjęłam wiarę w Boga, który okazał się dla swych wyznaw·
ców bardziej łaskawy, . miłosierny. Łas·kawszy niż mój Jahwe db
swoich wyznawców. A Bóg jest ieden. a człowiek, jest stwor1onv
na obraz i podobieństwo Boże. Wybrałam Boga, który okazał się
litościwszy. Chciałam żyć. To nie jest źle chcieć żyć.
Ksiądz Borsuk zginął ~ ed pocisków z esesmańskich pistoletów
maszynowych, gdy spieszył iia ratunek dzieciom w płonącym domu. Cóż dla podpalaczy świata znaczył jeden dom, jedna wioska, jedno miasto? Dzieci było czworo. Płonęły żywcem. Każdy
kto usiłował je ratować padał pod s0riami pocisków. Rodzicow ~
tych dzieci zakatowali niem ieccy oprnwcv za fzekome udzieleniE'
schronienia i niesienie pomocy rannym „bandytom".
Co prawOO. nie za chęć
Ksiądz ·Borsuk umarł jak Chrystus.
zbawienia ludzkości, lecz za usiłowanie ratowania czwor gq cl ~ ie c i
Zginął powodowany ludzkim odruchem niesienia pomocy bliźnim.
których ukochał bardziej niż siebie sa mego.
· Zabrano mi jeszcze jedną najbliżs z ą osobę. Ale już n ie b !i.l m
~ a ma. Matka i siostry Romana osłani a ły mnie t a rczą swej opieki
Doczekałam dnia, w którrm podpalacze świata 0 puścili w poplo:hu Jarzębiniec. I 0 to żyję. Jestem.

Janusz Szyma1iski-Glatic
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Do publikacji pod powyższym tytułem (Odgłosy nr 11 z l~
marca) wkradł się poważny błąd rachunkowy: sumę ogólną, pozostaj ącą w dyspozycji W y działu Kultury i Sztuki UMŁ w r oku ubiegł y m, P"dałem jako wynik dodania dotacji z Centralne~o Funduszu Rozwoju Kultur y (1873406 tys. zł) do ogólnego budże tu Wojewód ;ddego Funduszu Rozwoju Kultury, który w y no s ił
1 891 648 t ys. zł. Wynikiem sumowania b y ła kwota 3 765 054 t y5.
jaką Wydzi~ ł nigdy n ie d~· sponował! Błąd b y ł wynikiem dwuK.r?tnego. licz1:nia niektórych sum : podano mi kwotę ogólną, skła
d~Jąca ~1ę ~ sum?. kwot, jakie. Wy dział oddał do d y spozycji urzę·
dow dz1elmcowych , w których to kwotach znalazły się już cząst
kowe sumy 1 dotacji centralnej ... •
Wszystkich czytelników za tę pom yłkę przepr aszam w imieni.1
własny m i moich informatorów.
Prawda o ubi egł orocznych zasobach finansow ych Wydziału j e ~t
taka : b y ły one - mnie j więcej - równe tegor ocznej kwocie. Co ,
bior ąc pod uw ag ę inflację, oznacza relatywny, powa ż ny
regres.
W związku z tym ogóina w ymowa mel!o teki; tu zachowuje swoją aktualnoś ć, cho ć sytuacja n ie jest aż tak alarinująca, jakby
to z porównania liczb w y n i kało.
ANDRZEJ KAROLCZAK

Niestety, .:r;wie rdadło okazało się bez większej wartośc i muzealnej . Zarówno m ieszkanka pałacyku, jak i pani kustosz
były
rozczarowane.
- No, a może ... - coś p an i Marc ie przyszło do głowy - czy
może są tu ja k ieś ksi ążk i ? P,r zecież zawsze
trzeba
p y tać o

Maria Konarska. Star uszka b yła miła i u ś miechn ;ęta , lecz
spraw i ała \vrażen ie trochę niezaradnej.
- Wie pa.ni, tak pom y ślałam, że może to lustro jeszcze na coś
s ię przyda.

k si ą żki.

Starus zka za m yś liła s i ę, starała sobie p r z y pomn i e ć . .T u ż dawno nic nie czy tała. p r zec i eż ma bar dzo sł abe oczy. Nie,
chy ba
11:c tu takiego n ie m a.
.
- No mbże tylko w tej sknyni z rup ieciami - wskazuje- na
stojący w rogu drewniany kufer. Jest tu pełno stary ch papierów, może i są jak i eś ks ią żki. - Już dawno chc i ałam z robić z
t,,·m porządek - dodaje po chwili - n o, ale nie m i ał kto te go
\\' ynieść . a ja s tara n ie dam rad y.
. Pani ku stosz podes zła do s krzyn i. o tworz y ł a w ieko . Pod s ter t ą
pap ie rów r zec zy w i ście leżał y r ówno pou k ł a dane k s i ą żki.
- Nie zab ieramy lustra, ale zab ierzem y k si ążk i . Pani Konarska była zachwycona. Nie dość, że po zb y ła s i ę rup ieci, to jeszcze dos tan ie pieniądze.
Po przewiezieniu skrzyni do Zamku w Łańcuc i e i rozpakowa niu okazało si ę , że is totnie książki te są bardzo cenne. Jest to
bowiem czę ś ć biblioteki należącej kiedyś do rodzin y Krasick i~ h.
·z zachowanej proweniencji wyczytać można nie tylko historię
ŻENUJĄCE SPRAWY
ma j ątku, ale i elementy należące do hi.s torii polskie j
kultury.
Uratowan.' ' przypadkowo księgozb iór obejmuje
260 wo luminów,
w t ym 55 s t arych dr uków. Ks i ąż.ki. które n iestarannie pr z.ech Jwywano, były w bardzo złym stanie. Po wielu staraniach dopro· 28 stycznia 1986 r. w programie pierwszym TVP emitowan y
b :: ł „Magazyn związkowy" . W czasie oglądania programu moje
wadzono je do porządku. Bardzo dziwnym wy daje
s i ę jed nak
wspomnienia z pracy ożyły na nowo. Przed kamerami TVP wy- · fakt. że praCO \\·nic v mu zf'um Ignacego Krasickiego n ie s pe '1etro\\·ali dokładnie pałacu, nie zapytali wcześniej jedynej mieszpowiadali się uczeni, prawnicy, dziennikarze i zwykli prości lu··
kank i, czy n.ie posi ada jakichś pami ątek. I gdyby nie przyp adek
cizie, takżi> inwalidzi z Międzywojewódzkiej Spółdzi elni Inwalidzczę ść zabytkowej biblioteki, przeznaczonej do zniszczenia, n ig j y
kiej ·w Piotr'kowie Trybunalskim, mieszkańcy Opoczna. Ileż prz~
wija!o się goryczy w ich słowach.
by s i ę nie ujawniła.
Zostali skrzywdzeni., WyR:orzystano ich ponad siły. Umowa o
Stoję 'Przed regał e m z: dub ieckim księgozbiorem.
pracę opiewała na pół etatu, a pracowali bez mała na cał y m etaNiektóre egzemplarze zac h ował y piękn e , skórzane oprawy ze złot y m i ornacie, wyrabiając miesięcznie po 193 godziny. Zaś płace obliczone
mentami. Bio r ę k ilka ks i ążek w rękę i prz~· glądam s i ę kolorob yly według normalnych stawek zaszeregowania. W t ym przy·
wym ilustracjom. stan ·m rycinom. Najw i ę c ej pozycji pochodzi z
padku zachod7..l powafr1e naruszenie przepisów prawnych. Ale
pierwszej
polowy
XIX
w.
Jest
to
przede
co to mai.e obchodzić administrację, związki zawodowe? Zby w·łwszystkim
literatura
110 ich niczym. Nazwano ludźmi nieprzystosowanymi do pracy
piękna:
dr amaty
Schillera,
Szekspira,
cykl dramatu ang ielskiego '"" kilkunastu tomach , utwory
w kolektywie, „rozrabiakami", gdy zaczęli upominać się o swoJP
popularnych autorów komed ii , tom iki poezj i, beletrystyka franslu!'zne sprawy pracownicze, niby zagwarantowane w przepisach
K 'P.
cusk2.. powieści Waltera Scotta. a także pam iętn i k i Napoleona.
pani George Sand . Opróc:z: te~o w i dzę słowniki , poz ycje o clnrakSam doświadc:ryłem identycznych poczynań , kiedy to przez ni~
terze encykloped ycznym, op isy podróż y dookoła ~ wiata , d7..ieła
właściwą interpretację przepisów prawnych KP dy rekcja zakładu odmówiła ml płacenia za przepracowane nadgodzin y, za
historyczne. polityczne i reli gij ne.
l\liłe i serdeczne dedykacje od :\Tagdale ny Morsk ie j z Zar L<>.: za.
trzy lata. Zebrało się razem około 1500 godzin nadliczbow ych
czy Dembir\skich 7. Nienadowej wsk a zują na liczne kontakt y to··
Gdyb ym otrz y mał zapłatę w terminie, mógłbym coś sobie doku·
wa rzyskie. Z za-i nteresowaniem pr zy g lądam
pic (1978-1980 rok). Inflacja nie była brana pod uwagę. Mia·
s :ę tym pod ifr;om
Książka jest przecież często prezentem. podarunkiem dla drułe m sat ysfakcję moralną, że w końcu sprawiedliwości stało się
giej osoby, czyimś pamiętnikiem . Zasu szon y kwiatek czy czterozadJść i to było dla mnie najważniejsze.
lis tna koniczyna spra w iają, ie suche, drobno zap isane karty pa ·
Drugi z kolei program emitowany . 25 lutego 1986 r. dotyczy!
tei?;ll samego problemu.
pieru n a!!le stają s ię ży we.
Dubiecka biblioteka je5t tei dowodem.
Dwóch inwalidów zostało zwolniony ch z pracy. Niby wszystkQ
że
np. Aleksander
Krasicki utrzym y\vał przyjalne
odbyło się w myśl obowiązujących przepisów prawnych, lecz
stosun ki z pr zed~taw i cielamJ
pozostaje pytanie na które nie usłyszałem odpowiedzi - dlacz~
świata l : terac ki e~o. m. in. Wincen tvm Pole m. J. I. Kraszewskim
)ego córka Alek.<andra ·Konars ka. p o d trz~· mując::i rodzinnP trad:1·go akurat w kilka dni po emisji pierwszego programu? Przed
rj e lite r ack ie. też nil' st "oniła od lud zi piór a . E ntuzjazm dla poe·
stawiclele Zarządu Spóldzielni Inwalidów uważali, że działali w
obronie interesów praccwnika, dobrego imienia spółdzielni ...
z;ji Teofila Lenartowicza, z.ostaw i ł t u tr w ał y śl a d.
I
,;. f
Powszechnie wiadomo, że człowiek, który upomina się o sw0je prawa zagwarantowane przepisami Kodeksu Pracy, staje sir:
Dlaczego ks ięgozb iór ten m•tlal stoi w Łai'lcu ci e, a nie w swon iewygodny dla kierownictwa zakładu pracy, ale dlaczego Zwią
im macier zystym Du bier ku? Dlacze~o nadal n ikt
się rl im nie
z.ki Zawodowe rnmiast bron i ć takiego pracownika jeszcze go pQzainte r esował . n igdzie n ie 1.;ino h wan o o ich istnieniu i J1 ie opigrą ż ają. Tego zupełnie n ie jestem w stanie zrozumieć.
_sano. A przecież dla b ibliofila jest i o na pe wno
bardzo cenne
Ile jui: lat d yskutuJemy o pewnych przestarzałych przepisa.:h
znalezisko.
• p rawnych KP. I nic. Czasy się zmieniają. Robotnik dzisiejszy, tJ
JOANNA SOKOLOWSKA
nie ten sam „robol" z lat pięćdziesiątych, a Kodeks Pracy nie
nadą ża za reformą , za zyciem robotnika w nowych uwarunkowaCO JESZCZE OPODATKOWAĆ~
niach. Warto, by Minis terstwo Pracy, Plac i Spraw Socjalnych
w ~· ciągnęło odpowiednie wnioski na prz y szłość wraz ze Związka
mi Zawodowymi Wydaje m1 się , ż e niektóre przepisy KP w yDzięki MALADZE za od'l': agę i arty kuł ,.III gat. z budą". Chom;i.gnją nowelizacji, nie pasują i nie są przystosowane do rzecia ż On(Ona? l stanął(stanęła?) w obronie właścicieli psów.
czywistośd, realiów ż ycia.
Po jego przeczytaniu byiam trochę zdziwiona (mile) I zaskoczona, że art. ten „przeszedł" i został wydrukowany. Ostatnio „OdWLADYSŁA W BISZEWSKI
głosy" stały się trochę .,mdławe" I może dlatego nie mają już
takiego popyt.u jak kiedyś. Pamiętam , ż e aby dostać , .Odgłos y "
trzeba było jut wcześniej zajmować kolejkę, a teraz leżą i s4
KWIECIEŃ - PLECIEŃ I
nawet zwroty. Nie pomaia !"awet „Wielki las''.
Ale wrncając do artykułu. Na pierwszy ogień poszł y podwytki podatków od psów. Aie czy to na t ym się .zakończy ? Może
Kwiecień jest mies i ącem szczególnym nie
tylko u nas. ale
ktoś wpadnie na pom~·sł by opodatkować np. właścicieli kotów,
równ ież w więlu krajach świata. Pierwszy jego
dzień by ł w
papug. kanarków, czy też innych żyjących stworzeń.
dawnych latach uważany za n i eszczęśliwy. Podobno „Prima Ap riNiedawno czytałam dziecku książkę „O dwóch takich, co ukralis" to dzień, w którym miał urodzić się Judasz. Być może dladli księżyc" ..J~st w niej rczdzial opisujący
państwo, gdzie,
a
tego w wielu krajach I również w Polsce istnieje zwyczaj, wewiaściwie w któr ym
za wszystko płaciło się podatek. Czy my
dle którego 1 kwietnia zwodzi się pod różnymi pretekstami kre wrównież do tt>go zmierzamy?
n ych i znajomych, a nawet przypadkowe osoby. Różni e się to
ANNA MARCINIAK
w różn y ch krajach nazywa, a u nas już przed setkami lat o'
kreślano to jako „zwodzenie'' lub „wodzeniem za nos". Powsta OD REDAJ\:CJI: Nie chcemy polemlzowa6
na temat oceny piswały przy tym okolicznościowe wierszyki jak np.:
ma. Kl\idą traktujemy powainie. Pragniemy tylko wyjaśnić, ie
.,Prima Aprilis"
fakt, iż „Odgłosy" dlutej leżą w kiosku wynika przede wszystkim
Nie wierz, bo się omylisz,
1 tego, te nan nakład przekroczył Już trwale 40 tysięcy egzem·
A jak s i ę omylisz, to nic nie szkodzi,
plarzy przy zwrotach poniźl'j 3 procent. I idzie w górę. Będzie·
Kto kogo kocha ten tego zwodzi!. .. itp.
my starali się. aby pismo było w całości sprzedawane. Za uwagi
W Niemczech mówi s i ę o zrobieniµ z kogo~
„kwietniowego
dziękujemy.
głupka", w Anglii: „zrobić z kogoś gapę". Pochodzenie tego zwyczaju. nie z.Ostało do tychczas definitywnie wyjaśnione. Wedle jedco~ Ml SIĘ NIE ZGADZA„.
nych źródeł ma on s y mbolizować kapryśno ś ć kwietn iowej aury,
inne źródła sięgają aż do starożytnego Rzymu. Na jbardziej rozpowszechniony jest jednak pogląd, że t en zwyczaj w ziął s ię z
Nasz wz.ględnie nasycony rynek (powtarzam: względnie, !eb:
urocz y stości passyjn ych w średniowieczu
obc hodzon ych n a ponie bylo zbędnej polemiki) przeżywa jakieś czkawki. O dziwo c z ątk u kwietnia.
Ma to naśladować
niepotrzebne wodzenie
nie czka wid z braków, lecz czkawki z nadmiaru. Przepraszam.
Ch rystu sa od Anna sza do Kaifasza.
Jestem przy zdrowych zmysłach, co chyl)a udowodnię.
F a ktem jest. że kwiecień zaczynamy na wesoło i c:eszyrny s ię
Wykluczam pn:eceny ro7maitych bubli z czasów euforii pr0 ·
jeśl i uda nam się nabrać kogo ś naiwnego . Od tego miesiąca wyducentów, zapatrzonych w półki pełne octu (zresz.tą potem też
magam y slpńca i radości. Gdy cała przyroda budzi się do ży
zniknąlJ czy kapeluszy i mnych utensyliów
może przydatnyrll .
cia i my bez względu na wiek cwjcmy s ię j a koś
inaczej po
lecz nie niezbędnych do życia ..Euforii tych, którzy sądzili. że do
pro, tu cieszym y się wios ną. Kwiec ie!l to jedn ak n ieodrod ny syn
roku dwutysięcznego Polak kupi i tak wszystko, co zobaczy •v
swej ma t ki Wiosny i potrafi b y ć jak i ona kapr y śny. Figle lubi
sklepach. Nawet owe ro.i;klejające s i ę buty z czasów kartkowycl-i
pł ata ć n ie tylko pierwszego dnia. ale często w połow ie
swego
po cenie - no, nie wiem jak się mającej do kosztów produkcji.
is tn ienia . Nie przejmujemy się tym .
Dziś Jesteśmy na wyższym etap ie. Dławimy s i ę bowiem 1 ogra ··
K wi ec i e t'l -plecień. wciąż przepla ta
niczamy produ!rcję z zupełnie innych przyczyn. Towary dobre i
Trochę zim y , tro chę Iata.„
bez wad po prostu „nie idą''. Dlaczego? No, bo ceny są zupel·
ADAM BIEŃKOWSKI
nie dowolne i nie mają nic wspólnego z uży tecznością towarów
Nie mówiąc o kosztach produkcji.
NIEZNANY KSIĘGOZBIOR KRASICKICH
Przykład pienhzy. W „Glosie Robotniczym" z 19.02.1986 r. w
mroiącym w ż~· łach kr;.;w artykule czytamy : „Ci.y koniec lódt·
Z DUBIECKA
kich persów?". I dowiadujemy s i ę, że „D ywilan" ograniczył prr,.
dukcję tylko do wielkosci eksportowych. gd y ż rynek wewnętrw .i·
Mają t ek przez wi ele lat hależał do rodziny Krasickich , a
od
jest nasycony. Dywany leżą w magazynach i się kurzą. Zara 1
p o ł o wy XIX w. do rod z.i ny Konarskich . Obecn ie jest tu muzeum
potem czytamy, i:e koszt pro.dukcji jednego metra kwadratow~g·1
lg.nacego Krasicki ego. Ale nie tylko W oficynie p ał acowej mieszdywanu najwyż~zej klasy wynosi około 3.125 zł, zysk - 300 7. L
k a jeszcze osi emdz i es ięc i op i ęcioletnia staruszka - Maria Konarmarż:a handlowa 1.125 z.ł Razem jeśli umię liczyć
około 5
ska. oo:; tatn ia ~pad k ol> i e\czy n i poetyckich trad ycji.
tys. złotych. Natnmiasl cena jedneg6 metra w zbvcie detalirzPewnego dnia pracown icy l\Tu ieuin-Zamku w l:,at'1cu cie otr zy !ly m - około 13 tys złotych. bo różnica . to podatek od luksusu
m ~li wi adomoś ć ż e w Dub ieck u jest do sprzedania
Pamiętam \v-prawdzie c7.a sy, gdy podatkiem od luksusu obję to
zab ytkowe
lu~tro OddE>lego wano w i ęc !\ta rt ę Paterak rów nież k wia ty ale b y ł y to cza sy .n iechlubn e. Niby nic mnie
kus losz:a b ih liot ek1
v1mknwe j, ab y obe j r za ł a i o c en ił a f'k~ponat. Pani ku st.1u do.•tar1 e po win no ct ziw!ć. al e„,
b < ł n7ho wv • 'lmorh ód 7. kiero wca ! po jechała
W;tnym;i jmy w ięc p rodu',cję. Za sta n awiajm y si ę . jak nie rodo Duh ipckll
Wla ś dci elk ą ek ~ponatu okazała si ę mieszkanka pał a co w ej o!icy b ić uciechy mole m. „Dywi lan" będz i e miał za sta wi one magazyn y.
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z.am rotone ś·rodki , obrot u n ie będzi e i podat ku (ś ci ągniętego ) od
luksusu tei nie będzie. Sama radość dla fiskusa i strażników
równowagi rynkowej ...
Przykład drugi. Z radia dowiaduję się (wywiad na temat korzys tania z kredytów na nowych zasadach), że ludzie odnoszą s i ę
cio tego dobrodziejstwa nader o&trożnie. W domyśle - prawie
nie korzystają. I zaraz potem prawdziwe zresztą stwierdzenia , i.i!
dobór · towarów rynkowych raczej nieszczęśliwy Jakieś wysokiej
klasy mebl<!, futra, srebrne wazy (?) itp. Przy tym - 40 pr0::.
wpłaty gotówką , a reszta na dwa lata przy 12-procentowej stopie oprocentowania.
Nie mam wątpliwości , że je.śli ktoś chciałby korzystać z ~go
kredytu, to raczej na rzeczy pilnie potrzebne, na które n ie ma
r.atychmiast pieniędzy . W żadnym przypadku - jako lokata kapitału. Asortyment dostępny w tym trybie nadaje się jednak
akurat dla tych, co z p i eniędzmi nie mają co zrobić. Nie będę
dalej tematu rozwijał lecz zapytam: cz yżby ktoś słabego umy słu
S q dził . ż. e w tim sposób ziikwiduje nawis inflacyjny?
Przykład trzeci. Słuchałem dyskusji (również w radio) na temat du żej ilości zwrothw sprzętu zmechanizowanego, który wy·
mieniany jest na skutek niemożności napraw z braku części zamienn ych. Temat chyba stary jak świat. Nie wspomnę,
że za
czasów działania mechanizmów nakazowych i rozdzielczych, pro··
ducent b y ł znbowiązany uo zapewnienia odpowiedniej ilości częś ci zami~1mych. Dziś mamy dowolność działania i ·to, co
się
opłata. A opłaca się dawać na rynek drogi bubel, który
po
jaki mś czasie przestaje działać niż dbać o drobiazgi. Stąd też
wieczne „nie pr zyjmujemy do napraw· żelazek, odkurzaczy, etc.".
Gd y jeszcze przy jrzymy się częstym zmianom konstrukcyjnym,
nie raz pod pozorem ulepsz.en, a w gruncie rzeczy uniemoźliwia
j<1cy 01 naprawy w granicach k'ilku lat od daty produkcji...?
Czy tałem. · że u naszych ~ąsiadów z zachodu (NRD) podstawowe
ro zwiq zania mechanizmów obowiązują kilka lub kilkanaście lat.
Bez szk od y dla tak 2.W'll1ego postępu technicznego. Stąd u nich
:1ie ma trudności w wymianie części i reperacjach.
My - idziemy naprzód. Zmieniamy co się tylko da i tak czę
Rto, jak się tylko da. Dla chwały m y śli technicznej, a może dla
prz) clwdu pomy5lodawe;,'n.v? Dla sirat gospodarki generalnie.
I dlatego cos mi się w tym wszystkim nie zgadza.„
W. AFELT

Wczoraj

sly$załem

w raóio, w Porannych

S ygnałach,

że mają

być niedługo kłopoty z bateriami ,~Centra", nie ma wkładu de-

wizowe>!o czy czegoś tam. Jakaś kierowniczka z handlu długo i
lawi.le truła, prawie nic nit: zrozumiałem, ale wiem, że nie b~
dzie!
Pan, który :r-rowadził program to chytrusek! Kapnął się, że
mogą go pos11,dz.:ć o sianie paniki i od razu gadał, żeby nie ku•
µo,„·ać na zapas. bo jak się nawet dostanie dobrą baterię to i
tak dłużej jak parę tygodni nie poleży, a co dopiero do „Lata
~ radiem". Niech gada, a ja wiem swoje. I zaraz poleciałem do
stry jka Lutka. A on zarządził naradę rodzinną i „burzę mózgów", czy jak to się nazywa.· akie wspólne kombinowanie, co
robić dalej.
Trochę to trwało choć nieraz już musieliśmy tak radzić. Tacy
uczeni faceci mówią „nierównowaga rynku". Waga, nie waga,
a nasza rodzina jąko~ sobie daje radę. Ciotka Genka zaraz zdec y dowała się zmienić robotę. Pójdzie za ekspedientkę w „Domarze", bo we włóknie już me taki interes. Zenek ma pogadać w
czasie dyżuru pod „Pewexem" jak :i: zaopatrzeniem w ten towar,
1,0 i z k-umpla:ni o kursie bonów. Dystyngowany kuzyn Eu:t:l!biusz (te11 po wyższych studiach, co to jest jakąś szychą w handlu) wspomniał o przepisach. żeby niby tak zmienić, że radia
bc:dą sprzedawane razem z bateriami, bo gdzie je osobno kupić'.'
No i - jak pwwiedział - „będzie to stanowiło wyjście naprzeciw dobrze pojęty m interesom szerokich rzesz konsumentów".
Ten to ma gadane, ja bym tak nie umiał! Ale zaraz potem dodał, że trzeba też będzie zmienić system reklamacji. Jak się bateria w~·czerpie - klient zwraca radio jako niesprawne i dostaje drugie.
.
.
Ta głupia Krycha wr:i:a~nęła, że szybko mu!iz:ą się starać o na:-tępne dziecko, to jako młoda matka będzie miała lepsze dojścia.
.\le ją jej Józek szybko obciął, że nie z nim takie numery. Pewno - bo ona w yskakuje z takim pomysłem już chyba szó·sty
raz, a on się nie daje złamać. Twardy facet i choć go nie lubię,
to za to szanuję. Bo Jaką on by miał rodzinę tak za dziesięC
lat?
Stryienka Stacha nic się nie odzywała, tylko kiwała głową.
Jak zawsze , l>e: ona na te .,!Jurze móz.g ów" przychodzi tylko posłuchać. llobi w mięsie i ma zamiar aż do emerytury.
To nie
smichy-chichy i o zmianach nie ma co mówić.
Stry j Lutek też się nie odzywał, ale ja wiem, co on potrafi.
Załatwić i w ogóle. A zresztą ma mnie za ·pomagiera.
Zastanawiał mnie tylko Karol. Bacznie słuchał i przebi'era:ł
palcami na kaikulatorku. Pewnie liczył, ile zarobi na przecenach t ych nie!p~awnych odbiorników. Spryciarz! Robi w usłu·
gach już tyle lat i nawet nie musi zmieniać branży.„
V'{ każdym · razie jestem• spokojny, że i w tym roku pol!łu·
chamy sobie „Lata z radiem".
·
WASZ MALOLA'T

"PRZYSZLI KONTR·OLERZY I Z'NALElLI.„"
W związku z artykułem Redaktora Eugeniusza Iwanickiego pt.
„Przyszli kontrolerzy i znaleźli.„" zamieszczonym w Waszym tygodniku nr 6 z dnia 8 lutego 1986 r. pragniemy poinformować
o podjętych działaniach
związanych
z nieprawidłowościami
stwierdzonymi przez Inspekcję Robotniczo-Chłopską na naszej
robocie w Łódzkiej Fabryce Koronek „Fako".
Fo otrzymaniu w dniu .12.12.19115 r. informacji
o wynikach
kontroli, natyt>hmiast na miejsce przybyli: kierownik Grupy
Ro~ót Instalacyjnych oraz specjalista ds. bhp. Brygada otrzymała polecenie natychmiastowej wymiany
niesprawnego sprzęh~
spawalniczego. Kierownj k: roboty został ukarany karą pieniężne\
za niedostateczny nadzór nad pracą podległej mu brygady. Njezależnie od powyższego nadzór techniczny produkcji podstawo"' ej otrzym:;l polecerie
sprawdzenia i ewentualnej wymiany
niesprawnego sprzętu spawalniczego na wszystkich robotach prowadzonych przez nasze zakłady, jak również przypomnienia pracownikom o Ich obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i hi·
·~ ieny pracy, a w szczególności o stosowaniu sprzętu ochronnego. Polecenia 7.05tały wykonane.
Na marginesie tej sprawy pragniemy w y jaśnić, iż zgodnie z
or ganizacją prncy w ŁZRM PL, jeden kierownik robót nadzoru-'
;e równoczesnie kilka brygad pracujących w miejscach często
Jość odległych od s!ebie, (np. Łódź, Katowice). Nie może być:
w takim układzie codziennie na każdej robocie. Oprócz niego
roboty pod w1.ględem bhp kontroluje zakładowa służba bhp orąz
inne osoby przebywające służbowo na obiekcie.
Wszelkie zauważone nieprawidłowości są natychmiast usuwane a ponadto omawiane z pracownikami na naradach prod1,1k·
cy jnych lub szkoleniach.
·
Powy ż sze nle jest próbą µspra wiedliwiepi!l stanu zastanego na
ro bocie. let>z wskazaniem jak do tego mogło dojść oraz jak
1al<: im przypacikom przeciwdziałamy .
inż. MARIA.. FIKLEWlC~·
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Koncert
w Buenos Aires

.ze str. 1

Zaparowałam

W .„Teatro Coliseo" miał wystąpi~ Litto Nebbia. Muszę przyznać, że jego twórczość była mi obca. W radiu znacznie częściej
słyszałem przeboje wykonawców z Europy i USA niż piosenki
al'.gentyńskich gwiazd. Również telewizyjne programy muzyczne,
takie jak „Videoscopio", czy „Muska Total" zdominowane były
przez zagraniczne sławy. Coraz większą popularnością cieszył się
i
zespół Tears For Fears, podobały się najnowsze płyty Stin.; a
grupy Dire Straits, podziwiano temperament Bruce'a ~pringsleena
Swoich zagranicznych ulubieńców mogli Argentyńczycy obejrzeć
nawet na ekranach kin. Wyświetlano bo ·~·iem min. „De~perately
Seeking Susan" („Pilnie poszukuje się Zuzanny") z Madonna oraz
ltolejną część przygód Szalonego Maxa („Mad Maxe"),. ze sły.n!1ą
TJną Tuirner.
. Do_ centrum jechałem ruchliwą aleją Santa Fe. Słońce niedawno zaszło, pozostawiając za scbą żar, .który mie5z ał się ze spalinami i wiszącą w powietrzu wilgocią Był piątek, a więc począ
tek weekendu. Przez otwarte drzwi . restauracji wdziałem kelnerów roznosz<\cych smakowite potrawy. Niemal czulo się zapach
tradycyjnego „asado". Pod koniec tygodnia najwięcej Argenty6czyków spędza wolny czas poza domem. Trudniej ~est wtedy o
stolik w restauracji, większym powodzeniem cieszą się teatry, a
bilet do kina kosztuje . drożej niż w pierwszych dniach po niedzieli. .Oglądałem po drodze oświetlone wystawy i kolorow~ neony. Przechodnie spacerujący . beztrosko po chodniku, zatrzymu jąc
niż
się, co rusz przed fotosami, wydawali się poruszać szybciej
w
stłoczone samochody, które w wolnym tempie posuwały się
kierunku dzielnicy rozrywki.
Przed teatrem i w. jego przestronnym hallu zastałem sporą
nastolatków.
Nie było wśród nich wielu
po trzydziestce - publiczność, jakiej można
koncercie Leonarda Cohena. Wciąż przybywali · nowi, witani niezwykle wylewnie · przez znajomych, z którymi - jak wywnioskowałem - dawno ęię nie widzieli. Wszyscy prowadzili ożywione rozmowy nie zwracając specjal'nej uwagi
na. fakt, że minęła dziesiąta, a więc koncert opóźniał się już
przeszło pół godziny. Sporą sensację wywołała \iziewczyna, która
zjawiła się w teatrze w stroju niemal plażowym, jakby wyjęta
z plakatu reklamującego uroki wakacji na Hawajach. Ale rnoże ·
t~ · właśnie ona wybrała najJepszy ubiór na · ten upalny wieczór. ..

grupę młodych ludzi.
Przeważali melomani
by się spodziewać na

Wreszcie otworzyły się drzwi prowadzące na widownię i zgromadzony w hallu tłum zaczął wlewać się do środka. Scena nie
była udekorowana. Po prostu rozstawiono instrumenty, a dokład
niej elektroniczny sprzęt, na który składały się m.in. pianino Yamaha CP70, syntezator Korg i urządzenia imitujące brzmieni'~
perkusji - tworzące jeden zestaw, ustawiony po lewej stroni~
estrady oraz pianino Fender Rhodes, syntezatory minimoog, Rol;md i Korg Poly 61 - zgrupowane po stronie prawej. Poczułem
latynoameryka1iąką
usłyszeć
się lekko zawiedziony. Chciałem
tak przynajmniej mi się wydawało
gwiazdę, której twórczość - powinna charakteryzować się lekkością i melodyjnością, a tu
miałem przed sobą kilka skomputeryzowanych skrzynek grają
cych, jakich nie powstydziłby się przedstawiciel europejskiego
elektronicznego rocka. Tylko egzotyczne instrumenty perkusyjne
i oparta o krzesło akustyczna gitara dawały nadzieję na to, że
wi_e czór mimo wszystko nie będzie stracony.

Zająłem swoje miej~c~ i ctworzyłem wydrukowany z okl'lzji
koncertu program, „„.enalsdem się na etapie, gdy n.te oóchodzi
mnie, co kt°' móglb11 powiedzieć o mojej twórczołci" - czytałez:n słowa muzyka. „Nie dążę wylqcznie do tego, aby moja nowa
J'lt1ta byla lepsza od albumu innego„ jeszcze mniej zależy mi na
znalezieniu. się w awangardzie jakiegokoh1;iek ruchu. Pragnę, ab·y
muzyka docierala w sposób 'Prosty i bezpośredni...".' Nie ·noi~łem
jakoś pogodzić tej wypowiedzi z zestawem instrumentów,
widziałem na estradzie. Postanowiłem jednak nie wyciągać
chopnych wniosków i czekałem na rozpoczęcie koncertu.

jaki
po-

Zapalano jupitery i na estradzie pojawił się Litto · Nebbia, zajmiejsce przy pianinie i syntezatorach. Za nim weszli muzy.c y towarzyszący ..:... pianista Manolo Yanes, perkusista Cacho
Tejera i grający na saksofonie Oscar Feldman. Przy burzliwych
Dklaskach rozpoczął się wspaniały koncert, zawdzięczający niepowtarzalną atmosfer~ "Zarówno prezentowanym utworom, j;ik i :t.ywo reagującej na każdą nutę, każdy fragment . tekstu, publicz·
no.ści.
muj~c

I nie był to jednak elektroniczny rock. Ju:t. pierwsze takty
utworu świadczyły o tym, :te muzyka nie
będżie miała nic wspólnego z twórczością grupy Tangerine ńream .
Okazało się. iż z grających szaf m2żna wydobyć jak najbardziej
naturalne dźwięki. Posłuszne urządzenia przekształcały impulsy
elektryczne w nastrojowe brzmienie skrzypiec, to znów oc1zywały się doskonale ZITT"aną sekcja instrumentów dętych Nad całoś
cią panował Litto Nebbia, którego ciepły głos wyd'lwał ~ię pły
nąć ńa fali ~orących rytmów, wyczarowywanych przez muzyka z
nowoc.z esnych syntezatorów
otwierającego występ

. Prezentowane utwory pochodziły w większości z płyty „Litto
Nebbia w Brazylii...", nagranej w latach 1983-1985 w studiach
wytwórni RCA w Buenos Aires i Rio de Janeiro. Kompozycje
mananas"
„Bastidores" („Ramy") oraz „Sereno conm aquellas
popularnoś ć
(.,Czysty jak tamte poranki") zdobyły ;uż sporą
)"Śród argentyńskich melomanów Najbardziej entuzjastycznie P'Jbl~czność witała jednak starsze piosenki, pochodzące z bogatego
dorobku tw6rc-.ego artysty.
. Litto Nebbia nie stara się Padążyć za i~1odą. Jest wierny swoim , stałym _ ,c;luchaczom. którzy pilnie śledzą rozwój jego artystycznej kflriery Wykonuje w większości własne kompozycje. oparte
na ele.mentach muzyki latynoamerykańskiej, jednocześnie pr7.ystosowane do wymagań współc7.esnego pop. Dużą rolę w j~o
piosenkach odgrywają teksty_ refleksyjne, pełne uczucia i •vewn~trznej ·zadumy. Nie stroni przy tym od obcych kompoz.vcji, które często włącza do swojego repertuaru. Słuchając poszczE> gć l·
nych uh,v orów pod1. iwiałem wyczucie, z jakim Nebbi<i potrafi budować odpowiedni nastrój; wie kiedy zWic;kszyć napięcie, dby je
potem rozła~ować łagodnym refrenem.
W trakcie koncertu Nebbia rozmawiał z publicznością, zapowiadał piosenki . fntnesująco wypadły zwłaszcza te. które śpie
w~!, akómpanilrjąc sobie na gitarze akustycznej , Gdy w oewnyrYJ
momencie mu7.yk zapalił papierosa ktoś z sali krzyknął: ,On jest
s~al. ony. Puki teatr z dymem!" Słuchacze wybuc·hnęli śniiecl:iem,
a ro7.bawiony Nebbia odgasił' szybko papi~rosa. Atmosfera panokolejne
wała więc niemal rodzinna. Huraganami braw wit-1no
ta.k ty urzeka.iącej muzyki, a gdy artysta wykonywał najpopularniejsze tematy cała sala śpiewała razem z nim.
Gościem wieczoru był Mauricio Einhorn. Ten mak0rńity muzyk
czasu współpr1-1r:11je z piosPnkarzem \W'l.iął
z Br'lzylii od pewne
min . udtiał w nagry ani u płyty ..r .itto Nebbia w Brazylii "' .Tego w~paniala gra na harmoniice ustnej wzbogacała prezentowane
utwory, stanowiąc jedną z wielu atrakcji niezapomnianego koncei:tu
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skórzy imigranci. Ich mieszkanie jest o połowę mniejsze, a
Zlew
zlew w korytarzu.
przepiękny odlew jak do. filmu o starym P aryżu Ale dopo przedstawieniu
brze jest
móc się gdzieś wykąpać.

li

łazienkę.

Ot~

wieram okno„. no, nie!... tego
nie było w kontrakcie.„ jest z
widokiem na wieżę' Eiffela!
Kiedy .już nie będę miała si.:.
będę sobie
ły na zwiedzanie w łazience. I
otwierała okno
pomyśleć, że Paul Verlam wotego
by
lał nadłożyć drogi,
nie musieć oglądać
,.czegoś"
drzwi pod
Zamykam swoje
dwudzies tym. Zbiegam po krę
schodach
tych drewnianych
chodwyścielonych bordowym
nikiem, który konsjerżka wła
śnie czyści elektroluksem:
bonjobonjour madame.„ dz iś jui
odpowiadam
ur„. po raz drugi. P ierws zy życzył
dnia sąsiad na
mi dobrego
balkonie. Wyniósł na '1zień d'.Jnicę z kwiatem.

Nie
widać do 80 km w dal.
Ani też nie
wjadę. Za drogo.
wejdę. Mało, że 7 franków, to
zobastraciłabym kondycję ·ni·e z-0baczę 80 km w dal czę tego, co wreszcie mam pod
nogami,
A pod nogami mam właśnie
który ml
papierowego ptaka,
może go
pod nie wpadł:
kupię?
Piękni ,

wysocy
długonodzy,
jak fasolowe tyki. czarni mło
dzieńcy mają dł-0nie pełne taPo nakręceniu
kich ptaków.
się je w
sprężynki podrzuca
przez chwilę
górę. Ptaszydło
lata, lata - no i łup - spada, jak to pod moje nogi. Nie
wiem, po co to komu. Ale taParyża
z
ka jest pamiątka
Żyć za co~
anno domini 85.
trzeba. Nie kupiłam.
Przy północnej wsporze wiepana Eiffela,
popiersie
ży Gustawa Aleksandra. Nie zanikt.
trzymuje się tu prawie
Wszyscy chodzą Iz zadartymi
głowami.. Może dlatego wy:myślili te ptaki?
na
przechodzę
Przez most
prawy brzeg Si,kwany, ku dwu-

ostatniego motoryzacyjnego rzutu - i rozłożyli się ze sprz;ętem
na bruku - na którym kiedy~
struchlały tłum przyglądał się
jak odpadają od ciała głowy.

Przez moment historia przebienerwowym skurczem
gła mi
po karku. Obelisk stoi dok!adnie

W MIEJSCU
G~LOTVNV.

Maria Antonina, Ludwi){ XVI,
Charlolta Corday, ta co zabiła
Marata, Danton, bracia Robespierre i że tak powiem: inni...
osób w ok resie
Ogół em 1119
trzech· lat, od · 1792 do 1795
w)l1konał , kat
Większość praic
Sans on.
Teraz można tu zdechnąć od
spalin.
Pomiędzy dwoma identycznymi pałacami, w głębi rue Royal
kościoła
- widać już zarys
św. Magdaleny. To w Poznaniu
- zadecydował wielki wódz o

Pod dachami Paryża

(2)

(Korespondencja z Francji)
dole, wielkie
·W he.Hu, na
lustro, jak z Desy,
ma ze sto lat i ani nawet ryszatn:aki. Drzwi wejściowe
skiwane automatycznie wydają
miękkie trrrach za moimi plecami: - pójdę pieszo - my' ślę sobie, przecież to dwa kroki stąd.
1 W Paryżu jest jak w górar;h.
Wszystko jest dwa kroki stąd.
Jest
kryształowe

JAK NA

DŁONI.
M

Mi

A po dródze dłoll robi się bezmierna. Aleje, rzeka, place, ogrody, trawniki, skrzyżowania,
wszystprzejścia podtiemne ko to trzeba przerobić własny
mi stogami. Samo przewędro
wanie przez jezdnię na. dużym
100 metrów,
skrzyżowaniu to a jeżeli trzeba pod kątem to
już są dwie setki, ą właściwie
to samo. Ale
miejsce ciągle
właśnie , dlatego, że w tak wielu miejscach nie ma właśc1w1e
- nic, nic co by przesłaniało
- czyni to co jes t tak widocznym, złudnie bliskim.
do wieży od
Podchodziłam
strony Sekwany. 15 OOO stalowych elementów pcłączonych
2,5 milionami nitów - razem
7 'tysięcy ton stali. Ludzie stoją w bardzo długiej kolejce do
Dwa
kolejki, żeby wjechać.
pierwsze poziomy to ba1ry i reto punkt
stauracje, trzeci
stamtąd
widokowy. Podobno

Chapałacowi
skrzydłowemu
illot To są ogrody Trocadero.
Koncert na kilkadziesiąt zaprogramowanych fontann. Pr"Zepięk
ne miejsce. Przepiękne miasto.
Przep ięk!Ile . Czy na dłu~o jeszcze wystarczy tej urody?
Ku placowi Concorde idę uchociaż
licą wzdłuż Sekwany,
od wody.
odrobina świeżości
spaliny aż
Rozgrzane duszne
unoszą żołądek, mdli, drapie w
gardle, szczypie powieki. Sześć
sznurów aut w obydwie strony. Może już lepiej było wyulice, ale
brać jakieś boczne
chciałam wejść na plac od strony mostu Zgody, co to jest z
kamieni ze zburzonej Bastylii„
I z.nC'iwu to samo oczarowanie:
przestrzeń i harmMia zabudowy. Plac zaprojektował architekt Gabriel 230 lat temu speby tu ustawić
cjalnie po to,
Potem za
posąg Ludwika XV.
Ludwika Filipa wybudowano
dwie fontanny i umieszczono
tu ten autentyczny stąroegip
ski obelisk faraona Ramzesa.
XIII wiek
To naprawdę jest
przed naszą erą. Obelisk jest
monolitem. Waży 230 ton i jest
darem Kedywa Mahameda Alego. To się nazywa robić prezentv. A jak tu, w to miejsce trafił jest wypseudohieroglifowa•. ne na jego cokole.
A teraz coś się tam rozleeiało
u jego stóp, jakiejś miejscoczy czemuś powej syrence,
dobnemu, w każdym razie na
toy-0tę model 85 nie wygląda
jącemu. Zycz.liwy koleś ustateż nie z
wia obok swojego,

podobno
niech tam, brylanty
postarzają . a szczyt mody to i
tak „latoś" - plastykowa bijou i racz.ej jablonexowo, a to
nie na tej ulicy.„
Tutaj poza tym jeszcze Jes t
kika filii panów Rockefeler et
consortes i sławne biura podegzotyczne
proponujące
dróży
wycieczki. Sam plac Vendome
- nie jest już taką bezbrzeżną
przestrzenią pełną aut. ale zamkniętym prostokątem do objeż
dżania po obu stronach kolumny o tym samym imieniu. zwanej też Austerlitz, jej brązowe
ze zdookładziny są odlane
bycznych rnsyjskich i austriackich armat - i przedstawiają
zwycięstwa Francuzów w latach
1805-07, między innymi wkroczenie do Warszawy.
Na uczycie kdlumny działo
się róż.nie. Najpierw. był posąg
Napoleona w stroju imperatora Rzymu. Potem rojaliści zastąpili go ogrnmną lilią. Potem
Ludwik F)lip umieścił znowu
cesarza. ale w paltocie radin. got. Wreszcie przyszła Komuna i obaliła wszystko, razem z
kolumną. A po Komunie
poe.ta. który
Courbet, z.resztą
postawił był wniosek o to obalenie wszystkiego - został skazany na odbudowę wszystkiego
i to na koszt własny. Mój Boza wspaniałe
że! Cóż to były
obyczaje! No, i proszę cesarz
znowu w gustownym rzymskim
wdzianku.
właśnie
A pod kolumną wiosny'86.
do
przymiarka
zastąpiły dwa
Wiatr historii
na
ustawiające
wentylatory
Biel i
sztorc włosy modelki.
Nieco ciaśniej.
czerń. Krócej.
sznvt"
Prawie wszystko ma
męskiej kosz.uli... prz.yj~fe ~ię,
czy się nie przyjmie? Na ogół przyjmuje się, i to już na
drugi dzień. Najpierw na tych
paniach, które zajeżdżają tutaj
rolls-roysami pod onże właśnie
Hotel Ritz! A potem rozch odzi
się dalej i dalej, modele · rzucone jak kamień w wodę wieczroichodzą się
nej kobiecości
zataczają, zataC'zakręgami może nie na tę
ją, aż dotrą jej
któreś
wiosnę, ale na
mgnienie. zależy jak d:ileko
do tego kamienia„.
No, i przypomniafo m! się, że
zobowiaLame
pewne
mam
Wracam do Opery i \\·siada~
w metro. Jadę do XIX dzielnicy. Najbardziej wschoclniej.
Jednej z najbiedniejszych. Tego Paryża, Paryża na co dzie11
- raczej się nie zwiedza. Jest
tu jednak uliczka ze znakiem
szczególnym, 'Z szyld'em: Hotel
Polonais.

akurat
Była
jego budowie.
A już w.
rocznica Austerlitz.
43 lata potem, w 1849 w koś
ciele tym praszono Boga, by
dał wieczne odpoczywanie WielChopin
kiemu Fryderykowi.
- zmarł parę ulic stąd. A 21
stycznia w 1856 - tu wystawiona była trumna z przywieKonstantynopola
z
zionymi
zwlokami Adama Mickiewicza.
Przed kościołem ~w. Magdaleny - znowu plac - też tej
samej świętej i od niego zaczynają się wielkie bulwary. Opera, za nią słynny bulwar Hau·
smanna.
Hausmanna.
Ano właśnie.
Pana barona Jerzego Eugeniusza H ausmanna. Trudno to so'ale do
bie dzisiaj wyobrazić,
roku 1850 ~ Paryż był miastem rozlazłym i chaotycznym
ciasnym i brudnym. I stało się
światło za Napoleona III. Onże
wychowany za granicą. PaTU MóWI SIĘ
nie znał ale
ryża właściwie
znał Londyn, który już ~w- - PO POLSKU
czas miał ulice szerokie, świa
i wielkie
tło, wodę i bruki
parki. Wrócił. Siadł na tr-0nie.
Wezwał do siebie pana prefektak jakby to w ogóle nie było
Sekwany ta de~artamentu
cichym
w Paryżu. W całym,
administracyjnego
prawnika
wybarku bez wyszukanego
Hausmanna - powiedział mu
stroju oparci o bufet popijaJą
to on ni~
że takiego Paryża
już mrządzili z
ci, co się tu
chce i dał mu wolną rękę .. ·
A pan prefekt miał rękę .sil- tyI?i· co łatają swój los i tacy,
ktorzy kursują i po świecie, !
ną i. bezwzględną. O.bsadził się
po własnym życiorysie.
inżynierami. Położyli na stole
wzrokiem po
PrŹejeżdżam
plan miasta. Narysowali dzisiejjedynym stolitwarzach nad
I po dwudziestu
szy Paryż.
jak na
kiem: jak na Górnej,
latach go mieli. Encyklo.pedie
tylko piją co inBałutach podają, że zniszcz.onych zostało
nego. Jedni już tak od lat i
wówczas 21 OOO budynków. Nikt
przyzwyczaili się do smaku teiie w tym
nie wie dokładnie
go. po czym w kraju zapytalibyło arcypamiątek, przestarych
by zapewne - czy nie ma czekościołów i ile na drodze stogoś do picia. Drudzy składają
jącego architektoniczne~o pię
dopier-0 sylaby, by zadając szvkna. Ale Hausmann był konsekwentny i jego walec wyrów- . ku zamówić to coś po francu·sku. Jedni już jakoś na włas
nał g_runt pod t,e zachwycają
fuchy do
nym, inni ciągle od
ce dziś bulwary, place gwiazd
fuchy. Najczęściej jedni i dniodsłonięte i
i wła.śnie widoki
dz.y robią to w tapetowaniu.
perspektywy zamknięte i na to
mówi
- Jak wszędzie
wszystko, co nas dziś zadziwia.
- dają('' barman.
Przewietrzył Paryż
mu zieleń ogrodów i przestrzeń
Jak wszędzie na świecie. jedo komunikacji. Ma za to buldni się urządzili i wyprowadzili
war swego imienia - już znoze strychów, ale ci tu najwypatrzeć
wu za wąski i tylko
trwalsi siedzą tak już od lat,
jak.„
a dzieci już ze szkół im P<>WYchodz.iły, a oni ciągle do tego
Na razie są tu sklepy. sklepy i magazyny.
zlewu w korytarzu ...
Barman ma 23 lata. Od · pię
Całe pieniądze Banku Pekao
ciu lat z.wija się za kontuaSA (Piotrkowska 211) na godzirem. Chociaż nie, kontuar tu- · no, mofo na
nę zakupów
taj to już jego awans, pierwsze
dwie, żeby zaznać nieco roz.kow arabskich
lata terminował
knajpkach. Nie pije Ni~ Pali.
sz.y obsługi...
Nie rozkłada się na blacif:• na
Nie wiadomo kiedy dostarpłucze,
Nalewa,
pogawędkę.
czają tu towar. Nigdy · nie rowyciera. Czasem : nie wyciera ...
bią. przepraszam y: kontrolnych
po nowe
Zbiega do piwnicy
Musieliby
towarów.
spisów
butelki. Im szybciej, tym wię
być bardzo chorzy, żeby sobie
cej.„ Mówi. że: tych tam - to
urządzić wolną sobotę, a choo stoliku ·_ nie rozumie. On zupełnie się nie kalrować bo się przyjuż tu zostanie.
puś~
kuluje. Główna dewiza:
swoją
zwyczaił. No. i ma tę
cić klienta z torbami.„ nałado
Ivonne... Kupił .właśnie mieszwanymi towarem.
kanie. daleko za miastem.
- Ale wie pani - cieszy się
- jest nawet ogródek. Trzeba
OD OPERY
tylko to wszystko urządzić. A
ceny.„
W PRAWO
Nalewa. pluczc, podaje„.

i
wiedzie rue de la Paix
plac Vend-0me. Też bogato . Ale
głównie jubilersko. Tu brylanAle
ty moi.na by szufelką„„

TAMARA
ROSZAK

•
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tarsł radiosłucba.-z.e
pamięta.ją ciebie do-

skonale z antenv
radiowej: młodsi na
tomiast o tobie nie. wiele wiedzą„.
To prawda. Od kilku lat
nie współpracuję ju'· z radiem.
na co patrzę w sumie dość spokojnie. Miałem po prostu w
życiu taki okres. gdy w rad:u
„racowałem: teraz przyszedł tiki okres. gdy nie pracuje - ;
t.yle. Może to i lepiej, bo S:d:Vbym tam pracował. ni~dy nie
wyruszyłbym chyba na konc rtl'.nve trasy. Życie rora'-'1 iło. i~
człowiek .sie rozwija.„
-

Spiewa~z i tluma.czysz irlfi·

~nde

J,eonarda Cohena. Dlac'!.e

go?

-

z oddal! mu~. T:i
wszystko trzeba w sobie p0v
czuć i starać sie orzelać na
papier. Jest to bardzo trudne,
Jednak w miarę pracy nad telt.Stami jednego poety przychodzi
mi to ceraz łatwiej.
- l\llałeś przyjemno§6 »Ozna6 Cohen.a osobiście?
- Niez.wykle dużo dało mi
spotkanie 7. nim. Rozwiało mi
ono wiele niejasności. wiele
rzeczy· musiałem zweryfikowal:
na\vet sposób in~erpretacji.
Widzieć iro z bliska. móc z nim
rozmawiać. to
jednak n:e ~o
•amo co oglądać qn w telewi'z;i .„

Ci;t Cohen wiedział, Ż'!
.Jego teksty?
- Tak. Prz.yjeżdżając do Polski wiedział, że wraz z Mać
kiem KarpiI'lskim tłumacz.ymy
jei;::o poezję. Ba, znał nawet :1aP.e kasety z n·agraniami! Je.st
dla mnie zagadką, w jaki spornb wszedł \V ich p0siadanie
W każdym bądź razie nagrania
znał i zaakceptował!
Diiesięł
-

tłumaciysz,

- Uważam. że p.owstalo w
kraju rzeczywiste zapotrzebowanie na ten rodza.l poezji: st!Jram się wiec na to zapotrzelJowanie OdP<>wied:iieć. Ten program. który widziałeś (..Alleluja"
przyp. autora) ie~l
trzecim z kolei poświeconyr,-.
głównie Cohenowi. Podobnie jak

-,

.

'

.

łpdewene!.

płynacą

--- .

-~ .

.

tyckiej.

z wykonawc6,v
~d%ie teby zachov.•ać cha·
rakter imprezy - jp!ewać jeden utwór Cohena. a poza tym
ma nproponować inne TZeczy,
będące w tvm samym ducha.
Może to być jego własna propozycja lub coś inne~o. ale nie i1twory poetyckie. do których na- pisano muzykę. Chcemy dać
szan~ę śpiewającym poetom, ;i.
nie ludziom, któTZY chcą ~p 1 e
wać poezję. Rozumiesz różni·
cę?

Oc.zywlście. •
Wydaje mi się takżł. że f.;~tiwal ten mógłby oomóc nasze.i muzyce rockowej .. którzj
bardzo słabą stroną jest tek~t
Ob.~erwujemy
obecnie kr.n.~·E
muzyki tzw. młodzieżowej. R.vnek sie kur<;ZY. ludzie nie chra
na· to chodzić
Dfaczego? Bo
;est potworna .,mialko5ć'' myślo.
wa tego. co zespoły uroponuj:ą
Na naszym rynku muzycznvn'\
btakuje kOgl)ś takiego jak n:J
Garry Brucker. kogos śp'ew:i
jącego poetyckiego rocka. U, nas

-

- --

'

'

leez „iMenld poe-

Każdy

-

.

„Najbardziej
interesujące
są spotkania

z ludźmi"

lat pracy nad jego ołl~z.ja z.nalazło potwierdzenie! To bardzo
fainie. e;dy los tjopro1vadzi do
takiego spotkania ważniej- ???
szego. co orawda. dla mnie, i1iż
dla niee;o. Cohen jednak w peł- Oceniam miasta iako przyjezdny i wiem. w których ii;ra · ni docenił to, co do tej pory
zrobiłem.
sie lepiej, a w ~t6rych gorze_,,
Łódź jest '.ednym z trudnie.iCo roblsz ·jesz.cze, prócz
sz.YCh mi.a!'>t w Po1sce - je~t to
tłumaczenia. ooezji?
o~inia różnyrh
moich znajomYch - ia natomia;;t na Łódź
- Pisze sporo scenaTiusz.y
nigdy nie narzekałem.
!llmow.vcb, które - mam 11adzieje
zostaną niebawem
Powiedziałeś. że powstaW'ykortystane.
ło
zapotnPbnwanfe na poez.1~
Cohena. Je,.-tt>ś · nrndeż jedń~·m
- Czy będą to filmy muzy.
z tych. którzy to zapotrzebow"czne?
nie kształtowali„.
- Tylko jeden z nich - i
- W pewnaj....mierze tak. Roto z początków mojej „kariebiłem to konsekwentnie od rory" scenarzysty - będzie filku 1976, kiedy to przetłuma
mem muzycznym. Mam pewne
czyłem iedną z jego ballad doświadczenia muzyczne. które
była to „Zuzanna" i nagrałem
chciałb.vm
przekazać
inny:n.
ją dla „Zgr.vzu". Później CoZnam dość dobne to środowishen zawsze !!Ościł w moim reko i nie muszę tworzyć fik<').
PP.rtuarze. choć nie przeważał.
Mam w namieci mnó~two scen
Nawet gdy śpiewałem z •. Mai sytuacji i na ich podstawie
anamem" - jesu:ze w stary:-n
napisałem ten scenariusz.
składzie śpiewałem
go ,v
wersji rockowej Nie było to je.
- w. twoich tekstach Jest
dnak najszczęśliws?.e rozwiąza
duźo
treści filozoficznych
da.n:e: przemawiała bowiem mulekiego wschodu.„
zyka. a nie. słowa. Jesienią
1982 r. postanowiłem z.aśpieW:łć
- Od dawna interesuję ~ię
Cohena akompaniu.ia<' sobie n.1
kulturą wschodu. byłem tam
gitąrz~. Okazało sie nagle.' że
nawet. Ale przecież nie ja ieczao snrawil ;ż nareszcie poezh
den jestem nią zafascynowany.
ta zaczęła trafiać do ludzkich
W tej chwili w kraju działa coserc.
raz więcej !towarzyszeń reliMoże dwa.· słowa o samym
gijnych. opartych na wierzen:ach wschodu. Z niektórymi 7.
Cohenie.„
nich utrzymuję
nawet ~tały
- Cohen jest poetą tragiczkontakt. Jest to niewatpliwie
nY.m Gd:v w latach ::iedemdz\ecząstką ogólnoświatowych tensiatvch pu~zc7.ałem !!o w radiu.
dencii. u nas ;est to chyba iaknie bvł clwba 1vtedv dnbrie roby S:łebsze.
z.urnianv. Przy'.ęto go no pro.:;•u
- .Tak oceniasz sytuację poltak iak Jest przyimowanv 113
skiej poezji śpiewanej?
całvm ~wiecie Ro Cohen je~t za
duży na mała. klubowa safaę.
- ' Ż!e. Jeden jedyny raz byza mały jednak na wielka halę.
łem na przeglądzie w O!sztyn :e
U nas - przynaimniej w eh\(,[.
i nie wybieram sie tam nigdy
li obecnej - , iest zupełnie in;:iw!ęce::. Przyjrzałem się ~„ r d' 1
c-zei· nie ma " kraiu ~.ak'.ei q·
wisku, przyjrzałem się temu.
li. którei bv nie wvpelnil!
co robia inni i nie odpowiada
mi to zupełni!' GenP.raln~e rzecz
- .lt·~tr<1 bafdzie.i tlumaczl'1:1
biorac. uważam. że nie nowinczy uoela?
no ~ie śpiewać poezji; poezja
- Sprawa nie jest tak'l je
nie jest bowiem do śoiewania .
dnoi;n<iczna DokłaHne tłuma
Poezja śpiewana iest czymś zu ·
czenie tekstów iest niemożliwe.
P€łnie odmiennym od oiosenki
mi h:i się również 7 celem . Tak~e
ooetyckiej. U nas nin ma nie·
tłumaczenie mnż<? m\ef '.edyni~
stety śpiewaiącyrh poetów ·wartość no dla hi•toryków lipąza nielicznymi wyfatkami o- .....
ter::itur:v ierinal< do czytan'a
czywiście Do takirh wyjątków
- ni!' mńw iai> 11.17 o ~p! e>wann1
z<iliczyłbym
Ewe Demarczyk.
iest b<?Z W;>Tlości Ka7.rl:J
Wielka sr.anse ria zm!anę istniawier<z. k tó1·v '! 'rn'H'7f mu.~ :e
iarego stanu rzeczy upatruję w
kn1kmv•kim Festiwalu Piesni
naoi~ar
iakh' o<l nowa Bo
pnerie7 trzeh::i n •e t "·n ooz.n8C
Leonarda Cohena Odbyły ~i ·~
już nawet trz.y edycje tego fatre~r 1ltwnru. ale ' 1ntencie autora - ba nawet w pewn:vrh
stiwalu. Jest on okazją do spotm0mentar•h utożsami<" ~ię z nim
kania sie określonych Judzi.
Nqleiy także nos7ukać w ~wo·
którzy zjednoczeni są w swoim
im zyriu takich s.vtuac;i. w i':l
zafascynowaniu poezja Coheńa
lc<·h znal-17:1 •ie aut<1r w rhwiWytworzył.a sie jednak niezdroli "li•~ni;i d;inP!(o utworu Tł11.
wn rywalizada w „ścig;iniu" ,.,.
marza<' ~lvnnv . 1\l'P.h:l.'•ki nrn.
w Cohenie, niemniei jednak ''
chnw;ec"
<zuk:3łPm
1v
< \\„Hm
1936 roku rola Cohl"n::i be<l t<"
żv,.,iu 11orlobnvrh· wvd:lJ'zp1'1
0.0
bardziei inspiruiaca . t!dy7 fPdOh"lP<'n 1iol\1 ,.,ndnh~\'rh ['lf Y
<tfwal otrzvma na7.we Ft>•ti\ ·al•i
i::te>lół Tn.<?b::i byli) wv.1hraz.ić •o
Pie~ni Leonard:< Cohena i Pit'bie nastrój zimoweg1J wieczoru ·
.•enki Poetyckiej. Nie poazji
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do 1982. Zaczynałem od
audycji o charakterze prezenterskim; mói,.v.iłem różne bzdury i puszczałem muzykę. Stopniowo zaczą!~m rozsx.erzać •wą
działalność. W
radiu robiłem
wsz:vstko: od montowania autiycji do ~pikerowania. Nawet mia.
ł~m taki okres który bardt:o ciepło W$pominam - gd'>'
o piątej rano budiiłem Polskę
ze snu.

Kraków
GRZEGORZ

GAŁASIŃSKI

- Co sadzisz o obecnym ~uo
Mbie prezentowania muzyki?
Wytworzyła s:ę s~'tuacj'l,
w której ludzie - lae:odnie mowiąc o n'.e najlepszym e:u5i:ie. ma .ia !'(IO;; dec:v<luJacy. Są
to orezenterz:v prefen1jacy to.
ro w obernej muzyce nie ie.< t
najbardziej warto~c i owt>. Wyja:ki oczywiście ootwierdza;ą r~
gulę.

- Czy :i:amierzasr na(rać ntwor:v Cohrna pa µłytę?
- Oczy,,r:ś~ie. W Hl83 r. nagrałem z Porterem ;i.lbum. który b:"t już w sprzedaż,· w formi:e kaset. Plyta natom'a.,t nn\vinna ukazać ~i~ na n:nku ta<la dzie11. Jest to raczej skromny album: nagrywaliśm~' ~o w
technice live. było mało pieniedzy i chodziło nam raczej o
re ies t-sacje. W czerwcu 198~ roku n~grałem płyte. któire.i .iak myślę - n:e bę-dę ~ię chYba mu;iał wstydzić. Pl:vta
bedzi!' nosiła tytuł .. Alleluja"
i mam cichą nadzieję, ŻE" predzej ujrzy światło d?.ienne. niż
jei noprzedniczka. Mam propozycję nagrania nłyty autorskiej.
a n~nieważ jest w cz:vm wybierat. chciałbym nagrać płyte r:trO!.pektywną. Ale to na razie

•a

przyszłość.

-

.Jak 1'TZTJmuje

ełe

czność?

»ubll-

- Poza nielicznymi wypadkami nrzY orac:v - raczej "iepio
i ser~ecz.nie. I to nie tylko w
w ielkich ośrodkach jak War.•zawa. Łódź czy Kraków, ale .także w małych~ Kro.śnie. Tarno't'.rie. Sieradzu czy Tomaszowie.
- Na trasach koncertowyrh
masz zapewne mn.óstwo przy.
gód?

W ostatnich dniach stycznia 1986 r. gościł w Łodzi ze swoim
programem MACIEJ ZEMBATV. Po jednym z takich koncertów
udało mi się poprosić go o rozmowę. Oto jej_1apis:
i poprzednie, eieszy się ogromnym p0wod7..eniem. nawet ,v
tak trudnym mieście jak Łódź.

W

takim wspaniałym człowiekiem
jest John Porter, ale on niestet:1
- Na;bardz.iej interesujące są
śpiewa po angielsku. Jest to Jespotkania z ludźmi; to są te
dnak tvn człowieka, który jest
przygody. Jedną z prz.yczyn. dla
jednocześnie i kompozytorem, I
której jeżdżę. sa właśnie owe
poetą, a przy tym muzykiem
spotkania. Nie pamiętam imio!'l,
- grającym doskonale na ~ił-anazwisk - są ich tysiące, ale
rze. Dopóki nie zobaczę człocoś zawsze się dzieje. Są to
wieka. który będzie nolskim PJsootkania niezmiernie inspir•1etą rocka nie będę mógł powiedzieć. że jest dobrze. Co prające. pogłębiające, są jak narwda Kora cza.sami jest bard~ofl , kot:vk. W z.asadz.ie nie mu3zę
jeMzlć
ze wzgl~d6w !inamobliska tep:o o co chodz.i. ale wych,
jednak po dziesięc:u
jak sądzę potrzeba tu radniach 0 obytu w domu, coś mnie
czei mężczyzny.
ciągnie: muszę wziąć gitarę i
- Czy muzyka to twoja
pojechać. ·
tradycja rodzinna~
- Czy twoja twarz jest dla
- Nie, skądże! Tak się 1.bludzi rozpoznawaln.a., tak samo
tyło. że kiedyś w dzieciństwie
wstawiono mi do po·\l:oju p;am- Jak twój dos?
no. które moi rodzice wx.iell na
- O tak. ma to jednak swoje
przechowanie od lfogoś, kto 'lie
dobre i zie strony.
mial na razie gdzie g0 posta....:. Dobre s~ dla mnie jawit.
Zacząłem najpierw na
sne. Ale de?
nim brzdąkać. później wzialeri
kilka lekcji. Potrafie ;eszcze
- . Czase-m m:1 się ochote n-:
odrobine prywatności. N'ie jest
nawet zagrać to i owo. Za "itare wziąłem się ;ednak stanonrzyjemnie. gdy np. przychowczo z.byt późno. by coś na niej
dzę do hotelu : chcę 1.~eść kolację. a ktoś musi sic ?.e mną
osiąl!Ilać. bo dopiero w 1977
naoić: „Panie Maćku„ Pan fię
roku Wzięło sie to stąd, że oostanowiłem się uniE- -ależnić od
ze mna nauije„. Ja wszy,t;.:o
>lnza!em.„ Panie Kofta. Pan
zespołów akompaniujących mi
jest w:<oaniały.„"
w utworach Cohena.
- Jak doszło do tego. że zacząłeś pracować w radiu?
_

Ucząc się

gry n:i. pianinie,

jednocześnie kształciłem się

w

Liceum S7>tuk Plastycznych. Ucz.e.stniczyłem
równocześnie w
konkursach
recytatonkicł). w
których
zaszedłem
nawet
dość
wysoko.
P.o
maturze
zdałem
do
Wyższej
St-koly Teatralnej w Warszaw:t>.
do której miałem nrZYie>mnriść
uczęszczać tylko rok. Dziś - z
ręka na sercu - mogę pawi!'dzieć że wdzieczny iestem tym.
którzy mnie wtedy ze szkoły u·
~unęli. Później zdałem na po·
lonistykę i ten k:erunek ukończyłem. Zaw~ze iednak x.żeral
mnie bakcyl sren:v dl::itego 1'"
na uniwersyte!:ie poczułem ;i-;
;akby od niej od;mnięty. Zrobilem wiec kab::iret Poni<?waż
były kłopoty z tek;;tami więc
:r.acząłem je pisać sam. Kompanowałem

Były

również

-

- Czego najbardziej nie 'ubisz?
Gdy ktoś
stawiu mn;e
prze<l faktem drkonanym. grjy
.niP nozostawia mi mr>żl iwoś: i
w:vboru. Te!!n n'.gdy n.ie wyb"!C'l:am.
- A dla odmiany, ro najbar-·
dzie.J lubisz?
- Ryzyko. Lubi?, tak7.e grJć
wysoko. Nadi;- wsz:v•tkn lubie
jednak ten dreszczyk emncji.
g<ly życie irwiduje siP. w ni.:?bezoieczeństw!P M:-;ślę. że dz1r:ki takim svtuaC'iom człowi ek
wolniej się starzeje.

muT.~·~e.

to złote lata kultury studenckiej, kabaret więc miał możllwości
oóiścia
„ostro" '.Io.
przodu. W tym czasie organiwwane były również t1.w studenckie nio•enki mie.•!ąca. Przyjechalem tu. do Ło<hi - i wvgrałem. Wvi:ralem również f.nał tej imprezy piosenka
.TJwiądł kwi::i!" Z teJ?:o co · wiem
piosenka ta pokutuje '.e;zc;o;e
gdzieniegdzie. Potem był Kraków, • gdzie ;miałem
trzeć:te
miejsce. W tamtyrh czas;ich 1-iy·
lo tak. że laureaci tee:o feFliwalu a11t"m'ltvr7..nif' ierhal' do
Opola. W Opolu zaAoiewałam
- pamietam
z le;;noie1n
. ."T'a.ifuny" i
AlnJahk:.imi" nio•enki;- .A u:1.v •ni~ł oe:rnm'l~
mu<kularnp'' P·; wv;~'~n'"' P<id
szedł do mn i"' ,.\ndr ~i l-\orma ·1
i zaproponował mi współprac~.

???

- Parę razy
Jut pomylono
prnie z Jona•zem. \'awe-t n'e
\\·iem dlaciego

-

Ki<'d:v zobaczymy

cię

r;n?w

Łodzi?

w

-

Telewizja lódzka wyrazi!a
nagrania proW nrol!ramje
tym rhcialbym WYkorzy<tać ma·
terial
dźwiękowy z ostatn:e,i
płyty Zobaczymv co z lee:o w.vjd1.je Nawici•em mówinc. it>~li
nie w Łodzi - to nagram t J·
ki nroqram w Krakowie. Po":a
tym E.otrada Łódzka chce powtórzyć mó~ obecny proe: ra m
więc zobaczymy ~ i ę prawdopodobnie w maju ..
A więc
<lo zobaczrnfa!
Dziękuję za rozmowę!
o.strożne życzenie
ę:ramu n Cohenie

Rozmawiał'.

WITOLD WERNER

•
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Lodzi znajduje się spo- „WZ„, specy!\kacja V17sy!koW ~h zakładach, gdzie paro zakładów przemy>lowa, kwit „MM", kwity rozchopier jest podstawowym surowwych i produkcyjnych,
du towaru itp. Na tym dokucem nie było właściwej kon'5:tóre używąją papier. mencie wagowa przystawia pie·
troli nad gospodarką makulaturą, co przejawiało sii: w tym,
czątkę testową „BNT" z wpi·
. . Na przykład: Prasowe
Graficzne,
Zakłady
iż nie oznakowywano należycie
sem „waga brutto ładunku"
Druk;irnia Dziełowa,
Łódzka
musi dokonać
bel, często ich nawet nie liczoRównocześnie
Pracy Galanterii
Spółdzielnia
wpisu do książki wagowej: na,-.
no i nie sprawdzano, ile się tePapierowej .„Introplast", '7.aldago wywozi do „Wtórpolu". Ten
datę
surowca,
wę dostawcy
Wydawnictw
dy . Graficzne
wykorzystali belowabałagan
przywozu, rodzaj surowca, nuSzkolnych I Pedagogicznych i.tp.
mer samochodu oraz wagę la- . cze, którzy zwąchawszy inteDo produkcji gazet, czasopism,
dunku. Tak więc p()ljazd jest res szybko weszli w porozurrue-'
nie z kierowcami I konwojenkalendarzy, notesów
ważony po raz pierwszy wraz
książek,
tami. My wam będziemy daz ładunkiem, następnie raz jeużywany jest papier jako s1iro.
wać więcej bel niż · zostało b
szcze wjeżdża na wagę, ale już
wiec podstawowy. Dochodzi' do
zapisane w dokumentach rozpusty. Ten drugi raz jest potego jeszcze karton. Otóż w
chodowych, a wy z nami bę
trzebny dla ustalenia Wagi tzw.
czasie drukowania gazet lub
dziecie się dzielić zyskiem.
tary. Po dokonaniu te.i czynksiążek powstają pew!le ilosci
ności wagowa uzupełnia zapis
odpadów, które są do niczego
Załadowany samochód belanieprzydatne, I które usuwa 1 w książce, oblicza wagQ netto
mi makulatury jechał WIGC do
ładunku i wpisuje ją do ksią;„.
się z pomieszczet'! pr..>ut1kcyjmagazynu na ulicę Brukową.
nych. Te właśnie odpady, wyki, a także w dokumencb do„Po drodze" jednak w.;tępow;:ili
stawcy. Czynność jest prosta,
dawałoby się ~upełnie bezv{ardo ajenta prowadzącego punkt
wiaściwie
nieskomplikowanq.,
tościowe stały się przedmiotem

W

mu skupować maku"latury od
jednostek uspołecznionych, a
jedynl.e od ludności. Sprzedawali ją po cenach, jakie obowiązywały przy rozliczeniach z
indywidualnymi dostarczycielaki·~dy już
mi makulatury. A
samochody odjechały, WłoJzi.
mierz D. owe bele odBtawial
do „Wtórpolu" lub do „Surowca" po wyższych cenach z marżą handlową jako rzekomo nabyte od ludności. I jakoś .nikt
w magazynach nie zwracał u·Nagi na to, że makulatura jest
zbelowana i sta.riowi ścinki produkcyjne, a więc pochodzi , z
uspołecznionych zakładów produkcyjnych. Ta sama makulatura była dwukrotnie sprzedawana.
W

toczącym

stwierdzono,

że

się

tury w m1eiscu, gdzie lepiej
nie chodz ić w dzień, a co do·
piero wieczorem czy w nocy.
Akt oskarżenia zarzuca mu, iż
„uczestniczył w zaborze około

łącznej wadze '.!.320 kg. Drugi
samochód należał do Transportowej Spółdzielni. „Akord" a
kierowca nazywał się Jan W.
Samochód pusty. Okazało się
jednak, że kierowca przywiózł
D. 60 litrów·
Włodzimierzowi
etyliny 78-oktanowej skradzionej w ,.Akordzie„ Zarar. t~·ż
wyszło na jaw, że żona Włodzi
mierza D. prowadzi taksówkę .
Trzeci samochód należał do
Galanterii
Pracy
Spółdzielni
Papierniczej „Introplast" i obsługiwał go Marian K. 1 ra samochodzie znajdowało się 300
kg makulatury w belach.

113.800 kg makulatury zbclowanej o łącznej wartości okole
811.600 zł". Ponadto nabył od

Jana W. 350 litrów etyliny 7~
oktanowej, którą to etylinę Jan
W. zwyczajnie ukradł z firr.:1y
„Akord", w ktfo·ej był zatrudniony jako kierowca. Dalej figuruje Stanisław B„ ro:Jotnik
w magazynie papieru PZG,
któremu zarzuca się, że zngn~· 
nął 35 .ton makulatury warto$ci ok. 245 tys. zł. Na trzecim
miejscu jest Leszek Krzys::!:tof
P„ kierowca z ł,WP, któr y wywiózł co najmniej 37 t on ll'<· kulntury wartości 259 tys. zł.
plus książki na sumę 4 tys zl.
Potem na liście jest J er zy K;:izimierz P„ robotnik z PZG,
kt.óry za brał makulatur y za
::no tys. zł, a kstążek n ;l sumę
90 tys. zł.

Sledztwo w tej_ sprawie pro\yadzi Prokuratura Wojewódzka w Łodzi wraz z Wojc·vódLkim Urtędem Spraw W::?wnętrz
nych. Ustalono, że w ł...odzi od
początku 1983 r. do 11 czerwca

~lerlzt.wie

sprzedawano w,

przestępstwa.

Scinki papieru, kawałki kartonu; a z czasem i cale k ~ iażki
oraz czasopisma, zapriiwadzily
paru przedsiębiorczych d żentel
menów na ławę oskarżonych,
zaś spora grupa innych czeka
na swoją kolej.
Wspomniane, bezwartościowe
widzenia drukarni,
kawałki papieru są formowane w bele, okręcane drutem i
wysyłane .do składnicy zajmującej się skupem makulatury.
Waga jednej takiej beli waha
się od 80 kg do 180. Belarze,
czyli ludzie zajmujący się prasowaniem takich bel, na ·~az
dej z. nich oznaczają wagę uodpowiedni namer
mieszczają
oraz nazwę zakładu. Teraz
trzeba tylko pod(>tawić samochód, załadować · kilkanaście bel
L zawieźć do punktu skupu.

z punktu

Głównym odbiorcą makulatury jest· Okręgowe Przedsię
biorstwo Surowców Wtórnych
swo)
„Wtórpol", posiadające
magazyn składowania na ulicy
Brukowej nr · 23. Tu zb1ega]ą
się wszystkie trasy samochonó1.v
wożących

makulaturę.

Każda

dostawa jest sprawdzana i wa··
żona przez ' odpowiednią osobę,
nazywaną · potocznie wagową
Na ul. Brukowej tę funkcJę
Krystyna I<.
pełniła Bożena
Konwojenci i ładowacze sa zodo orzedstawienia
bowiązani
wagowego dokumentu, na podstawie którego przywiem surowiec, np. może to być kwit

„:'

f..,. ,•: .:. •

,.:

Delbek·

EUGENIUSZ

IWA.N.ICKI

Wierżchole
rutynowa. Wydaje się, że tu
zachachmęcić się nie da włnś
nie ze względu na pro~totę całl!j operacji. Okazuje sie, że
ludzka nie ma
pomysłowość
granic, i że najprostszą rzecz
bardziej uproś
można jeszcze
cić, jeśli za czynnością upraszczania stoi kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Ale o tym za chwilę.
Zakłady przemysłowe przywożą makulaturę własnymi samochodami, ale · i bywa, że
„Wtórpol" odbiera ją swoim

transportem. Wszystko to, jak
również ilości makulatury, cena
jednostkowa, rodzaj makulatury, są zawarowane W llnlO\Vach
jakie „Wtórpol" zawiera z poszczególnymi zakładami.
W Łodzi jest sporo punktów
skupu makulatury podległych
zarówno „Wtórpo!owi" jak i
„Surowiec", ale
Spółdzielni
pun}tty te są zobowiązane do
kupna makulatury jedynie od
od przedsię
ludności, a nie
biorstw.

góry odowej

skupu makulatury od ludności,
który to punkt mieścił się praHelenówkiem, na
pod
wie
Zgierskiej nr 225. Właściwie
to niezupeinie tak, l;o ze
w
skręcić
Zgierskiej trzeba
boczną dróżkę, wyboiste\ i na
odludziu, gdzie diabeł mówi
dobranoc. Ajent Włodzirruerz
D„ jakby celowo wybrał takie
przec1ez na
właśnie miejsc\?:
dobrą sprawę nikt nie zechce
taszczyć kilkukilogramowej paczki na takie zadupie, b·J lepiej i wygodniej odnieść ją dn
jakiegoś innego punktu skupu,
jakich w Łodzie jest wiele. Natomiast dla samochodu dotarcie do siedziby Włodzimierza
D. nie było' problemem. Tym
bardziej, że ajent nie pytał
nie chcial
skąd makulatura,
dokumentów
widzieć żadnych
i płacił do rączki. I jeszcze dopomińal się o .dalszą współpra
cę i polecał się łaskawej parruęci. W takich momentach zupełnie jakoś zaporrunał o tym,
że w umowie stało czarno na
białym zapisane, iż nie wolno

WŁADYSŁAW MALKA

1.

Delhek z domu
• · · _bel( ':m'ówi ó ·sobie:: ,.Jestem
Delbek". I ni'c · więcej. Uśmiecha się przy tym,
coś, na czym
jakby zrobił coś niezwykłego,
niełatwo się poznać. Jest w tym jakiś spryt,
dziwaczna psota, słowo-szyfr albó słowo zuNa
pełnie puste, pozbawione źdźbła sensu.
kartce papieru piszę naśladując druk: DEL·
BEK. Podtykam mu to pod nos, ale on spoNie
gląda na kartkę bez zaińteresowania.
wie. Lecz jego oczy umykają _gdzieś w bok, widzę, że skryłby się w t<:>j chwili gdzieś VI 1~1y
siej dziurze, ,przepadł na trochę. Dobrze! Nie
wra~ajmy do tej sprawy.

4.
Delbek siedzi przy stoliku, w czapce z daszkiem
. na łysą czaszkę i w ,jesionce długiej
na
do kostek, Łagodnym wzrokiem spogląda
:iwie k.obiety raczące się ekspresową herbatą
Kiedy h€rbaty jest jeszcze duto, oczy Delbe\rn
oczekiwanie,
wyrażają pełne wyrozumiałości
- gdy ubywa ~ej coraz bardziej i zanosi się ua to,
do końca, wysą:::z.or.a de
że zostanie wypita
zrezygnowanym
DeJbek
' :>statniej kropelki,
ruchem. ręki ściąga czapkę z gło;wy i z roz·
machem kładzie ją na krześlf'. Odwraca się do
tamtego stolika bokiem 1 tak wymownie siedzi
pGdparty na łokciu . Siedzi ich jakby dw:>je:
:m i jego czapka Po cl)wiJi, z kieszeni jesion{i V(Yciąga zmi«;'tą gazetę, obraca ją w rękach,
po -.czym odry\\ a palcami niewtelki skrawek i
demonstracyjnie.
wkłada · do ust Żuje wolno,
na koniec przełyka . Wielkie jak śliwka jabłko
Adama przesuwa się po chudej szyi: w górę i
nieruchomiej<\
w · dól. Koł;iety przy "loliku
Dełbek ponownie <>drywa strzęp gazety, a iego palce rozpoczynają nieśpiesm(l wędrówkr;
do ust. Powtarza to raz za razem. ·Nie można
mieć już wątpliwości, że Delhek zaq.rna jesć
może zajada(- gazetę~
Czy C'7łowiek
gazetę
Det bek p ,i<lnićstby
Gdyby go o tri · Z<łpyh>ć,
swoJą '· rnikrn,knpiiną głowę, ·ale nie odpowiewciśniętej

dział·by żadnym słowem.

2.

Del bek przestępuje z nogi na uogę, 1ti '.? powie, o co chodzi, ale ja już wiem. ldę w
stronę bufetu. Nie muszę się ogląda1\ c21,1ję
jego wzrok na swoich plecach. Wielka chwiia!
NieOzdobna kanapka ląduje na talerzyku.
potrzebnie. Trzeba ją p'o prostu zawinąć w serwetkę. Tak. Teraz jest dobrze. „Masz Delbek"
mówię. Kanapka · znika w kieszeni jesion hi

5.
Delbek na przystanku, na koncu tłumu ludzi stłoczonych u wejścia do pośpiesznego autubusu. Autobus na przedniej s1.ybia ma tablicę
z napisem: Łódź-Lułllin. ·Delbek czeka cierpliwie, aż wszyscy wejdą do środka, on zrobi to
na końcu, kiedy wszyscy zajmą już swoje miejsca. Ale gdy ludzie są już w środku, moszczą
się na swoich •siedzeniach, Delbek nagle znika, zapada się jakby pod ziemię. Po pewnyr:'l
czasie widać, jak oparty o balustradę st'hodów
przed budynkiem dworca przygląda się odjr>~
dowi autobusu. N~ wardze ma biały ślad T a
kawałek serwetki,. w którą zawinięta była ka·
napka.

6.

WWWNWT
Delbek jest niewielkiego wzrostu, n;ijwyżej
metr ~1e~<'d ·dP s iąt a 1ego głrnva )est, nieproporejol!'1!nie mała w <;tosunku ':fo i tak mikc.mei res1ty · Wyraźnie w przypariku :'!('!beka
naturri 7ntracila dobry -;mak i umiar, mgalopowata się w umniej~zaniu zcwnetnnej powłoki
Del beka Niestety, gdyby tylko tej! Re~:7.te na
życie . Aie co to
wypi~alo
twarzy !1Plheka
je<;t życ-ie? Delhek pode hnie ;ak wszyscy nie
umiałby na to odpowiedzieć.

się pod nogami, podejrzliwym wzrokiem przygląda się ludziom siedzącym na ławce i zajadającym hot-dogi. Gotów jest stać hk choćby
godzinę. A w końcu wyjmie gazetę i zacznif
ją jeść, ludzie zaś znieruchomi~ją na lawce

7.

3.
D:rjwne <:lown: Deltwk ' Moi.e 'l.naC'zyć dulo,
albo ·zupelnie niC' Gd .vh1111 I' ' " 07.Jał, co w ~o
bie zawiera! Jaką treść? Jaką taJemnicę? l"1el-

14

wokói
Delbek• w białyrn szaliku owiniętym
jesionki, jak Utrillri trngiczny, po·
kołnierza
śród stada gołębi, które okupują dworzec. Nic>
patrzy jednak na gołębie - skrzętne, kręcące

ODGŁOSY

Park. Chcdnikowe płyty upstrzone pt. a~imi
;i;ap::H:h.
odchod<lmi. [eh intPn~y\\ ny. przyKry
Pci:Pr7f'd1ona tra\\.a , sp•awi'1J'!Ca w.;1 ~· '.liE'' ie
Dal bek
trawniki dotknięte są jakąś chorobą.

systematycznie kradzieży zbelowanej
makulatury na szkodę jednostek gospodarki uspołecznionej,
a w przypadku Pr:isowycn Zakradzion:i
kładów Graficznych
także książki i czasopisma z
działu introligatorni.

1985 r. dokonywano

ten sposób nie tylko makulatui książki kradzione
rę, ale
wprost z drukarni, czasopisma,
kalendarze itp.
do wpadki?
doszło
czerwca 1985 r. funkcjonariusze Rejonowego Urzę
du Spraw Wewnętrznych Łódź
w
zatrzymali
Widzew
makulatury,
skupu
punkcie
już
właśnie u wspomnianego
Włodzimierza D:.t trzy samochody ciężarowe. uw punh-t skupu podlegał Spółdzielni Pracy
„Surowiec", której, jak już pisałem, Włodzimierz D. odsprzeda wał bele kradzioneJ makulatury. Zatrzymane samochGdy
pochodziły z różnych przedsi,::biorstw, ale łączyła je wspólna sprawa: przywieźli „trefny"
towar. Jeden z samochodów należał do Prasowych Zakładow
Graficznych i obok kiero Ney
Leszka Krzysztofa P. znajdował się konwojent Stanisław B.
Na samochodzie ' znajdowało się
21 bel sprasowanej makulc.tury mieszanej i drukowanej o
A

jak
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Jedynej kobiecie w tym towarzystwie B)żenie Krystcmie
Okręgow y m ·
K„ wagowej w
Surowców
Przed s iębiorstwie
Wtórnych ,;Wtórpol" zanuca
korzysci
iż przyjmowała
się,
majątkowe za to, że falszowatn
wagę przyjmowanej makulntury. Współoskarżeni mówią, że
jeden dał jej w sumie 10 tys.
zł, inny, że mniej, jeszcze inny, że wcale nie dawał. Zapewne w czasie rozprawy sądow·~j
wysokosci
uściślą
kierowcy
przekazywanych Bożenie Krystynie K. sum za fatygę.

W tej sprawie dotknirito zaledwie wierzchołka góry lodowej, i wie!• jeszcze pracy
czeka zarówno milicję, jak i prokuraturę. Już teraz, kiedy wszystko jest jeszcze w toku, prokurator prowadzący śledztwo
jest zmuszony dzielić na grupy
wobec których
oskarżonych,
sporządza oddzielne akty oskarżenia. lle jeszcze będzie takich
aktów? Pokaże najbliższa przyszłość. Jedno jest pewne: takiej sprawy jeszcze w Polsce·
nie było.
\V pierwszym „rzucie" ~tanie
przed sądem 7 osób. Listę ich
otwiera Włodzimierz D„ ów
przedsiębiorczy ajent, który otworzył punkt przyjęć makula-

'·

na ~ednej z ławek, w dziwnej pozycji, podobny
do ptaka który· wsadza głowę· w pióra i zastyga w te~ sposób. Głowa Delbeka jest właśnie
pochylona, wetknięta w połę jesionki. Widać
szyję bardzo chudą i przenikliwie białą. Na są
ich
siednlej ławce siedzą dwie prostytutki,
wiek może być tajemnicą dla każdego. Palą
papierosy i toczą wzrokiem za · ka:ildym, kto
tędy przechodzi. Są chude, niezgrabne i tak
brzydkie, że wzbudza to litość albo ::\r{,iech.
Nie przeszkadza im ptasie guano, które jasno·
-szarą smugą ciągnie się całą długością chodnika. Na Delbeka nie zwracają uwagi.

8.
Delbek podnosi niedopałek papierosa rzucow
zaczyna biec
która
ny przez kobietę,
stronę autobusu. Jest to właściwie cały papieros. Jego ustnik zabarwił się czerwienią szminki. Delbek najpierw przezornie rozżarza papie-.
ros, a następnie wyjmuje go z ust, przygląda
się ustnikowi. Czy myśli o wargach młodeJ kobiety, ciepłych, wilgotnych, odciśqiętych wokół
ustnika? Czy ślad, który zostawiła szminka jest
dla niego niczym więcej, niż jaskrawą barwą,
niewielką plamką na białej bibułce? Jego gest,
z jakim po chwili raczy się papierosem', jest
nieco teatralny, Delbek gra kogoś z długim pa„
pierosem w palcach.

1

Dalej na liście znajduje się
Jan W„ kierowca z TransporPracy
Spółdzielni
towej
„Akord", który brał udział w
zaborze makulatury i który dostarczał etylinę Włodzimierzo
wi D. Listę zamyka Andrzej J„

zatrudniony w PZG na stanowisku zastępcy kierowmka magazynu papieru. Jemu prokurator zarzuca, iż zagarnął co
najmniej 1.200 kg · makulati.:ry
wartości

10.800

zł.

o-;óh
Część z wymienionych
przebywa w areszcie, inni będą
z wolnej stopy.
odpowiadać
Proces niebawem.

.
.
na lep , s.wojej szt~czki naiwno$ć ludzka,. Kiedy
papier
gazetowy
zaczYna żuć zadrukowany
nie jest to żaden cyrkowy numer w rodzaju:
„Przed wami człowiek jedzący gazetę!" On to
robi naprawdę, nasyca żołądek podobnie jnk
inni swoimi hot-dogami albo dymiącą na papierowym talerzyku rybą. Komprorrus polegał
n::i.
by na tyl}l, że każdy pozostawiłby coś
serwetce, na talerzyku, nie zmiatał wszystkiew
go do końca, dzielił się z Delbekiem. To
gruncie rzeczy ze złości, z nieporozumiePia, . w
ruch idzie gazeta. Nic innego Delbek nie moM
że zrobić. $wiat jest niedomyślny.

11.
Pewne rzeczy mają dla Delbeka wartość !
. znaczenie, a inne zupełnie nie. Tł'ch pierwszych
jest znacznie mniej niż tych ostatnich. 1nna
jest także geografia miasta - są w niej mil!jsca ważne i takie, .które dla Delbeka mogłyby
nie · istnieć. Nie mają żadnej racji bytu. Noga
Delbeka na nich nie stanie, ni<! pojawi się jego płaska jak talerz czapka na głowi.: niepokojąco małej, nie przypłynie brzydki zapach,
niedyskretną
który ciągnie się za nim długą,
smugą i odwraca ludzkim głowy. Dobre miejsce tó takie, gdzie jest niemal pewne Jak w
banku, że długi papieros spadnie na ziemiQ,
do kosza wyląduje n1e zjedzony do kot'!ca rogal, a szklanki ciemnieją na dnie od nie dopitej herbaty. Takie miejsca mają dla Delbeka
wartość, takie rejestruje on w swojej pamięci.

12.
W holu dworca wielka, oszklona skarbonk,1
w l /3 bilon~m i banknotami Banknoty są raczej drobne: dwudzie>tozłotówki. pi ~ć·
w
dziesiątki, co najwyżej setki. Delbek tkwi
odległości kilku metrów, ustawiony en face do
skarbonki, niE' interesują go pieniądze spoczyczeka na moment, gdy
wające na jej dnie ktoś podejdzie do niej i przez wąski o! wór
wrzuci coś do środka. W takim momenciP. Delbek uśmiecha się, kurczy całym ciałem, chicho. cze, tocząc wzrokiem po ludziach. którzy patrząc na skarbonkę starają się przybrać twarze w obojętność niem;;il doskonalą. „Delbek się tobie taka forsa?"
przydałaby
mówię Delbek kręci głową i kuli się zdławiony śrn1e chem. „Ciekawe, co go tak rozśmieszyło"
wypełniona

myślę.

10.
Delbek nigdy nie ma przy sobie torby, ch'Jć
by jakiegoś zawiniątka - sterczy z rękami v1
kieszeniach, w których co najwyżej jest jakaś
gazeta podniesiona z Ławki, z kosza na smi„c.: - jedyny rekwi.zyt clla zademonstrowania ludzio·n sytym. mającym dnkąd jechać, że z nim jest di::i.na
belnie krucho. Delbek clJętnie po~zedlby
kompromis, nie jest szalbierzem wciągającym

Kiedy pytam Delbeka, gdzie mieszka -- pokazuje ręką na park, na zakurzone . pocien1ni<>łe od dymu i. spalin mury kamienic. Lecz ten
gest jest niepewny, rękn waha się I zaraz g\m~ 
ca całkiem w bok, w ~tronę budynku dw<'rc:::i
i dalej, gdzie są splątane szyny, które przebijają
się przez horyzont. Dell::ek jest zakłopotany -·
on mieszka wszędzie.

13.
Delbek chciałby wyru s z y ć w daleki ś wiat,
tak jak codziennie czynifl to ty~iące ludzi. Na
za
razie odprawia jedynie p oci ą ~i, spogląda
oddalającym się stukott>m kół , gdy na. perow
nie nie ma już Qikogo, nawet rnężczyzna
czerwonej cwpce, który przebrnął prze'! tory,
otwierając sobie stalowe furtki p.r1eznac70ne jedynie dla niego nelbC'k zostaje do końc;:,. pnki
pociąg nie zniknie. z iagadkowy•P p<'lluś!'nie
szkiem na twarzy. Kh!• l yś. wsi,1dzie w swój
pociąg.
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glo!6w", ani zakończonego ostatnio konkursu dziennikarskiego, w którym dwie nagrody zdobyli moi redakcyjni kOledzy (gratuluję!).

Nagle

Rzeczpospolita
konkursowa
Włrod animatorów życia kulturalnego 1 artystycznego istnieje od dawna
przekonanie,
ze
iedn4 ze skuteczniejszych
metod ożywiania
twórczości
wszelakiej,
artystyc.we; n:esłychanię, a także bodźcem do
zintensyfikowania
tzw. pracy
kulturalno-oświatowej, są ko :1kursy. Jest to 0 rzekonanie ni-uzasadnione iak dotąd żadnym
racjonalnym
argumentem . choćby tylko statystycznym.

Nie J>rotestuję przeciw żad
nemu z tych · konkursów. · Ani
przeciw paważnemu konkursowi na grafikę, ogłoszonemu
prze~ BWA, ani przeciw bardw interesującemu konkur,owi „Szpilek", ani nawet przeciwko konkursowi.
na który
pewnie nie napłynę!y
żad:1e
prace (w Gdyni).
Nawet !'!ie
mam nic ' -przeciw konkursowi
pod
pokracznym
tytułem:
Moje wyobrażenie ,,Pofój" (0
co chodzi panowie organizatorzy? Nie można było wykom11i nować jakiegoś oolsk:ego . clYtelnego i poprawnego hasła?).
Niepokój budzi ilvść
tych
konkursów i ich częstotliwoś::.
Niepokój
budzi też ich niska
ranga. Nie ma co ukrywać. że
i wysokość nagród (np. p'env. sz·a nagroda mniejsz·1 niż śre :in:a pensja'.) nie świadczy o .j,J"
niosłości i ·wadz.e tych imprez.
Może się mylę?

Może

ludycz-

n.v charakter naszej epoki rodzi zapotrzebowanie na wszelkie konkUTsy? Przecież teTewizyjny „Jarmark" prowadzi coś
w rodzaju nieustającego, ogólnopolskiego konkursu na„. cokolwiek! Można popisać sie nmiejętnością zagwizdania „Tanca z szablami" Chaczaturiana,

Jest nat-omiast niewątpliwe,
konkursy oowodują powstanie szeregu mniej lub bardziej
udanych orac „na zadany temat". Tematy zadan,e są bard?.o
różnorodne:
od
na;ogólniejszych typu „walka o pokój" do
można zrobić
m-ałpe,
ouścić
takich które determinują barcizo wąsko, zarówno treść jak dym uszami albo założyć nogę
i formę konkursowych utwo- na szyje i już się jest (na dwie
minuty, ale zawsze)
gwiazdą
rów. Przykładem
anegdotycznym jest konkurs na fraszke o , telewizji.„
Zdul'lskie.i Woli, ogłaszany juz
B:vlv już pomysły na „Rzeczkilkakrotnie
(jeśli mnie paspółdzielczą",
na
mięć nie myli)
przez - pel- pospolitą
„R.zeezpospolitą
samorządna''
:JYcb najlepsze~ woli
(zdui1sMoże być też
„Rzeczpospolita
kiejJ zduńskowolskich
dziaiakonkursowa".
czy. Nie znam najlepszych, na&rodzonych fraszek, nie twierA mój znajomy literat ma
dzę wcale, że są złe . Jest '1atomiast wynikiem
tego kon- starannie p0segregowane wierkursu niesłychanie
osobliwy sze i opowiadania. $Jedz.i czatylko ogło~z„
-fakt
kulturowy:
na temat S()lj)isma i gdzie
Zdu!iskiej Woli powstało w c- konkurs. on już posyła. Wi-?rstatnich dwóch - trzech la- ~ze rewolucyjne na „Rubinową
tach więcej fraszek niż na te- Hortensję", fraszkę do Zdut'imat
wszystkich
pozostalych skie.i Woli, lirykę „czystą" do
Radomia, rra „Dzban Czarnom1ast Polski (nie wyłączając
Warszawy i równie stołeCZJ1•2- leskiego miodu". Często trafi.a.
Dużo częściej
nit w totolotgo iak stolica Krakowl!IJ. Przyku!
szły Lteraturoz.nawca
złamie
sobie głowę i nigdy nie dojANDRZEJ KA~OL
dzie wi.ycz.yny,
dla
której
fraszkopisy
polskie w latach
osiemdziesiątych
szczególnie
natężały
talent, czy co tam
fraszkopis natęża. żeby akurat
frasz:kopisać o Z<luó.skie'. Woli
a nie o Białei Podlaskiej albo
Makowie [\lazow1eckim? Jeśli
nawet dotrze do informacji, ie
było to wynikiem konkursu, to
nadal nie będz;e wiedział, czemu był konkurs na fraszkę o
Zduńskie i Woli. a nie na !tą-- ·
medie o Gorzowie Wielkopolskim (bądź co _bądź wojewódzkimi albo na sonet o Kraśniku
Lubel;:kim
czy na erotyk o
Szamotu lach.
że

•

Spojrzenie
znad

Coś w rodzaju konkursomanii obserwuje zwłaszcza w ostatn1~h miesiącach. Weźmy dla orzykładu - tylko kilka ostatnich numerów „Odgłosów"
i orześle<lźmy informacje o l'lgłoszonych bądź zakol'lc:z.onyc·1
konkursach:

Przebudzenie
ze snu
1.

Numer 5 z 1 lut.eg0 br.:
Gdy zadęły tlmne wiatry, a
zakot'iczył
się
Ogolnopolski temperatura poczęła zmierzać w
Konkurs Otwarty m Grafi'.~ą.
odbyły się finały
IV Wnje- . stron~ zera absolutnego, uznaw6dzkiPgo Turnieju Poezji Pałem, że wzorem co roztropniejtriotycznej.
szych zwierząt najlepiej tę aferę przespać,
a obudzić się
Numer 6 z 8 lutego - zapogdy przyroda
w iedziano
Ogólnopolski Prle- wtedy dopiero.
gląd
Studenckich Teatrów De- pocznie sposobić się ku \1rioś
biutujących (Przegląd ma chanie. Zbrojny w doświadczenia
rakter konkursu)
Ogłoszono
szachowe
zrobiłem nawet pierwkonkurs literacki.
organizatou,v. ruch, kierując się po s·koś
rtv - Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, związki
nej czyli
diagonali w stronę
zawodowe
redakcja „Naszego łóżka, gdy tak z.wany orgańiz.m
Zycia".
złożył protest, sygnalizując, . że
po pierwsze to on nie jest przyNumer 7 z 15 lutego - 0głnszono konkurs poetycki „O
zwyczajony, zaś po wtóre nie
diban czarnoleskiego miodu'' -zaopatrzyłem
go odpowiednio
organizatorzy
Biblioteka
wcześnie . w zwaly tłuszczu vel
Wojewódz.ka. Urząd Miasta
sadła, którymi mógłby się zaZW ZSMP w Radomiu.
silać, gdy ja będę pochrapywał.
Nr R z 22 lutego - Wręcz'JDobre sobie - sadło w• dzino nagrody w konkursie
t:rsiejszych czasach! Nadto, do
godn1ka „Szpilki".
cholery, kto tu właściwie rzą
Nr 10 z 8 marca - Robotdzi. czy człowiek z wolną wonicze Stowarzyszenie Twórców lą I umiejętnością roz.różnianra
Kultury. związki zawodowe
i
złego od dobrego. czy roz.pasku.redakcja .. Naszego Życia'' ol(ło
dzony organizm. który uwielbia
siły konkurs
plastycznv
pn
rozmaite uży~Jki i być może
„Moje
w:vobrażenie
.,Pokój". dlatego nie chre zapaść w miły
Unad Miasta · Gdyni przypomisen zimowy, że zapaliłby papiena o ogólnopolskim konkursie rosa albo nawet napił ~ię wódl1tE>rackim . Pr:>:eclluża się ter- ki.
mio; ~kładania nr;ic. z,. wz.gię
- Kto śpi, ten nie grzeszy du na „duże
zainteresowan:e
konkursem" (?).
po\viedziałem organizmowi ,
a
jednocześnie sięgnąłem po barW hieżacym numl"rze
zna:- dziej pryncypialne środki perswazji I nie napaliłem w piecu,
d zic cz:vtelnik
informację o
ponieważ słyszałem, że oziębio
konkursie dla amatorów plastyków.„
ny organizm pokornieje. zgadzając
się prawie na wszystZ premedytacją. tenO.ncyi- ko. Mój okazał się jakis rogaty
n iE> i całkowicie niecbiektyw- bo wciąż nie chciał iść do łóż
n'e; nie umieszczam na tej l~ś ka, aż skończyło się zgniłym
mu.;iałem mu
cie ani dorocznej nagrody .,Od- kompromisem

„
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przyobiecać,

że \\·staniemy so·
bie od czasu do czasu. On aby podjeść, ja - il.by w t~·m
czasie coś poczytać albo pooglądać w telewizji.

2.
Gdy przebudziłem się po raz
pierwszy . (bądź wyśn'.łem, że
s:ę budzę) · wzrok mój padł na
„Politykę". która prezentowała
sylwetki polskich multimil;onerów. Oczywiście niby i wcześ
niej wiedziało każde rozgarnicte dziecko, że w kraju nad Wisłą są ludzie mający niepomiernie więcej forsy niż inni, ale
nie mówi!() się o tym .i!loś•'0.
tak jak nie wywołuje s:ę d'uchów w środku białego dnia.
/\. tu proszę - wszy sł ko zostało napisane. nawet z nazwisb1mi, choć bez adresu i kodu pocztowego.
Rozmarzony posb.n0wilem do·
odrzuciopisane
przez „Polilykę", jako kłopoW
\\'\> i wymagające kapitału zakłado\i'ego, którego nie pos ia dam. t>odobnie skreśliłem z repertuaru Toto-Lotka, nieiortonnie bowiem skreślam. obstawiałem natomiast rubrykę w jakże poczytnym „Expressie'' za-.
tytułowaną
POSZUKUJEMY
SP ADKOBIERCOW w ~łusznvm
łączyć do towarzystwa,
łem
wszakoż
metody

przeświadczeniu, że jeżeli róż

ne ministerstwa istotnie szukają jakiegoś P.,
to go koniPc
końców Zl!1ajdą. nawet jeżeli ja
będę się w tym czasie prze\rnlał z. boku na bok .

3.
przebudziłem sie po raz
lekkomyślnie włacz.~·łem
telewizję. a w okienku na t:v-ch-

Gdy

rln•f!i

miast pojawił ~:ę jakiś facet
bezczelnie małpujący rE>d. Dar:usza D oroży1'1skiee:o manezo
mi ch\\"alebnie z „Odgłosów'' oraz pryv„·atnie. Na Darka nie
dam powiedzieć zle.e:o ~ło\1·a. ponieważ ma miły sposób bycia.
nadto przewió1..ł mnie n;:irę razy ~amoch()dem \\'yqdnj']c w
oznaczonym m'ejo;cu
żvwriro.
choć prz.eslranonE·e:o. a pp.eciroi
mógl po.>tapić wn;r,. <:>dwrntnie l

'-'.-6~,,.-rza~

spadkobiercą,

n=e ; ,

lecz

h--,h„:-~V'\

zupełnie ktoś

inn;.

Horror
w łazience
B>-ły minister, profesor Zdzislaw Krasiński - którego bardzo mile wspominam - potknął się na chrup i ących bułe<:z
kach. Sądził. że uda mu s:ę namówić niekarz~„
aby
piekli
ch:upiące bułeczki. ale ni~ jak wiemy - i. tego nie '-"YSZło. Teraz „Express
Ilustrowany'' podjął się nie 1ru11eJ ambitnego zadania , i postanowił
namówić kogo trzeba. aby po
południu też w sklepie
było
świeże pieczywo. Z p iekarzami
sprav,:a była najpros.tsza, gdyż
oni i tak pieką chleb i bułki,
które leżą i czekają na transport do rana.

W miniony piątek (14 marca 1986 roku). „Express 1lustrowany" doniósł dumn;e, że udało mu się namówić kogo trzeba
i już od 17 marca 1986 roku z:apa:niętajcie tę datę!
- w
niektórych
sklepach
św:ety
chleb i takież bułki
będą też
po południu.
Popołudniówka pisze nie bez
zasłużonej satysfakcji, że „piekarze z.e „Społem", transpor·

towcy z PTHW
i handlowcy
ze ,.Społem" doszli wreszcie do
\'\-spólnych uzgodnień". No i dz:ęki
temu będzie znów w Łodzi to.
co było dawniej . świeże pieczywo w sklepach po połud
niu. Zwycięstwo!
Gazeta odrnosla wielki rnkces. Wcale nie
kpię. Wręcz przeciwme. jestem
pełen uznania.
Dla gazety oczywiście!

Chciałem Już dzwonić

do te- .
Malkontenci
zaraz: ruszą z
lewizji z awantura. f.(dv ukazgpretensjami, dlaczego tylko w
ła się plansz.a. z której \Yvniwytypowanych sklepach, dlaczekało, że nikt nikoe:o n'P mal:pogo akurat w tych, a nie w in"·~1. a red. D0rni ·:'iski ;1·>·~t11nych? Malkontentom
nikt
i
pił osobiście. Co więce.i. jak opl'Jn igdy nie dogodzi. Nawet stawi"!dzi ano rni pot„•n na mi"oirać się nie ma
po c:o. Poniecie, cz:rni to od dluiszer;'J ill7.
waż
mój zawód
upoważnia
cza~u zyskując uznanie matron
mnie
też
do malkontenctwa
oraz niewinnych panienek.
zmuszony
jestem do zadania
kilku pytań i wyrażenia jedneNie jestem akurat pan'enką.
go zdziwienia.
trudno więc żądać. abym s i ę
dołącz;yl do tego rozanielonel!O
Otóż :z:dziwilo
mnie niepogro-na. faktem jest jednak. że miernie, że mój chleb i moje
,g-dyb.vm
obudził się o i;rłupi
bułki wcale nie chrupiące
k\vadrans późniE>'. przc~..,alh,·m
zależą od trzech instytj.lcji:
rozbłysk
superno\vej, a mapiekarzy,
transportowców
i
chając ręką kn.le<i7.e nie \\"iehandlowców. Piekarz zatem nie
działbym, komu mac!i.am. rz,·li
piecze chleba dla mnie, czy dla
machał z pozycji nieuświado
kogoś innego. tylko dla ' transmionego.
portu, który ten chleb odbiera.
Piekarz nie
wie, gdzie i do
4.
kogo ten chleb dociera. Smakuje czy nie? Zupełna anonimoPo raz trzeci wylazłem z łóż wość. jeśli nawet
kartka jest
ka, gdy śnieg już tajał, uzna- na chlebie, to i tak nic mi to
łem tedy, te czas obudzić się na
nie mówi.
dobre.
Nakarmiłem or,g'anizm,
przewertowałem komplet „ExZdziwiło mnie poza tym, te
pressów" nie znajdując niestety to „Express Ilustrowany" mutadnego P. na wiadomej Jiś„
siał zająć
się
dostarczaniem
cie, 'aż wTeszcie usiadłeom przed
świeżego chleba po południu do
telewizorem pusząc się w dusklepów. A gdyby „Express
chu, że po tamtej stronie ma.ro
!lustrowany"
chwała
mu
tak zadawn:one znajomości.
za
to
t~·m
się
nie
zajął,
to
nadal
jedlibyśmy
Na ekran ni z tego ni z oweczerstwy chleb. No. bo przecież
go wpakowała się wszelako nie- piekarz piecze chleb dla transjaka Tara, niezbyt rozgarnię
portu, tran~port
go wozi. do
ta milionerka z dalekiej Aussklepu, a klient w tym łańcu
tralii, która po to tylko wyrchu w ogóle się nie liczy. O
wała się z paszczy krokodyla,
klienta musiał zatroszczyć !lę
aby wleźć w nowe tarapaty. Nie
„EI", a nawet
nie
z.wiązek
dooglądałem,
przyznaję, t:lmu
konsumentów. Zadziwiające!
do końca, a słowa, które wykrzykiwałem nie nadają się do
Coraz bardziej mi si~ wydaprzytoczenia ze względu na obyczajność publiczną, jest wszaje, że u nas różni ludzie robią
koż rzeczą niegodną, iżby rozjakby nie to, do czego zostali
bijać w pył i proch najświęt
powołani. Handlowcy w l\asasze marzenia nasze~o życia, udzie urzędują, transportowcy
kazując
okrutny los milione1"ÓW i milionerek, którym W87.Ywożą, a dozorcy jakby w ogóscy dookoła usiłują podlożyć tak
le ·wyginęli tej zimy i zapewzwaną
świnię,
jeżeli nje
coś
ne
· zajmują
się uz.drawianiem
gorszego.
jakiejś dziedziny naszego życia,
Skoro
tak - powiedziałem
a nie 'prz:ątają brudu, jaki cosobie twardo - to ja się nie
raz gęściej zaczyna
zarastać
bawię. Nie zakładam interesu,
nasze ulice, place, klatki schonie gram w totka, a nawet r'!zygnuję z zostania spadkobierdowe. Jeśli dokładnie przeanacą, wszystkimi konselnvencjami
lizować czynniki !ikładające się
obciążając Ministerstwo Finansów, które nie będzie miało z na to, co płacimy jako czynsz,
to jest tam również pozycja za
kogo ściągnąć podatku.
wywóz śmieci. Coraz
częściej
I w ten oto sposób - odarty
nie mogę wejść do śrrdetnika,
ze złudzeó. lecz nieugięty - pobo MPO jakby zapomina o nawróciłem w objęcia siermiężnej
szym osiedlu. Ale
pieniądze
rzeczywistości. to jest pardon,
w objęcia „ Odgłosów" .
pewnie bierze ryczaftem?

JERZY P.

•

To n'e ,ie't ~~ale takie śmie
szne. W .sztandarze Młodych"
przec1.' la!em j:ik publicystka
tego pisma Krystyna Nazare-

wicz naj,pierw chciała, aby ją
telewizja
przeraziła
n adawa·
nym horrorem. ale nic z t ego
nie wyszło, pófniej pa.szła do
łazienki, aby
umyć się przed
snem i do.piero był prawdziwy
horror. W łazience
siedziała
sobie para„. szczurów. Telewizja jakby też nie robiła
tego,
do czego ją powołano.
Skoro
jui: zapowiada, :i:e w kinie nocnym będzie horror, to niech
ludzie tr~są ~ię ze strachu, a.
nie żeby
szczury
telewizję
wyręczały.

Otóż. jak wynika z doniesienia Krystyny
Nazarewicz w
\Varszawie sza<;uje się, :i:e na
jednego wa:-szawiaka przypada
od 1 do 4 szczurów. Przyjmujemy kompromisowy szacunek
2,5 szczura
na
jednego
!?ieszkańca.
I załóżmy, że w
Łodti jest podobnie. Włos jeży
się na gło\'\.·ie. Na dodatek trzeba \\'iedzieć, że
jedna pa:·a
szczurów daje w roku . tysiąc
p:>temstwa. Następnie że szczury są inteligentne i d zięki tej
inteligencji potrafią robić poważne sz..kody na przykład
przegryzać kable tęlefonicme i
elektryczne. A poza tym roznoszą zaraz.ki: czerwonki, duru
brzusznego,
dżumy, żółtaczki,
choroby Heinego-Medina i cholera jesz.cze wie co. ze· szczurami trzeba .walc zyć. Nie. motna ich polubi ć .

Produkowane
trutki
na
szczury są mało
skuteczne i
jest ich i~ało. Poza
tym nie
pomogą :i::J.dne trutki, jeśli je.~ t
brud, wszędzie wala się pełno
resztek jedzenia,
a wadliwe
budownictwo pozwala .nczurom
penetr.ować nawet wieżowce .
Po pierwsze - trzeba zacząć
dbać o czystość.
Skończyć z
bałaganem. niechlujstwem, lekceważeniem
porządku.
zasad
higien~'· Po dru~ie to samo.
Po trzecie - też i zacząć produkować skuteczne
trutki. l
~tosO\\· a ć je
tak, aby si.czury
nie miały do wyboru nic ·innego.
Późno już!

Trzeba
iść
do
przed snem.
tym razem pójdę spać
brudny? Jeśli w łazience siedzą dwie puy sz.czurów i czekają. abv urządzić mi p;rawdziwy horror, bo w telewizji nudy?
umyć się

ZENON POROWATY
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Sport

Kochanka
utytlana
w bloeie
Zbliżają się mundialoW& r<>~
grywki w Meksyku, rośnie zainteresowanie piłką nożną. Nawet Studio 1 nadało transmi~;ę z meczu między Węgrami
a Brazylią. Węgarzy okazali się
g.roźną drużyną i gładko pokonali Brazylijczyków 3:0. A Antoni Piechniczek. odpowiada j.ic
na pytania Wie$ława Horabika
z lubelskiej .,Kameny". międtY
innymi Brazylie typował iako
kandydata na mistrza świata,
choć

jednocześnie

przypomniał.
już la~
tytułu.
Może

te jego faworyt od 16

zdobył tego
niedzielnym meczi• w Bud'1peszc1e na liste najgroźniej
szych wpisać trzeba będzie wę
gierskich plł'karzy?

nie

Dobrze chociaż, :i:e trener r~
prezentacji zastrzegh się, :ie są
to obiegowe pojęcia. Ale p$ni
PiechnicLkowej taicie zastr.zei!e.
nie może nie wystarczyt. No i
reprezentac)a może też być 2
takiego porównania niezadowolona. Zresztą już niektó-rzy z
kadry są niezadowoleni.

•

W „Sportowcu" WYI>owie<biął
na temat reprezentacji Dą
riusz Wdowczy.k, a uzupełnlał
i;io Dariusz
Kibicki, o·baj :r.
wars.za wskiej Legii. Ich opinia
o stosunku trenera do nich ja·k·
by p0twierdzala. że Antoni Piechniczek nie ma serca do r~·
prezentacji albo p-rzynajmn'.ej
do niektórych oiłkaqy .
się

- „W cią.gu całych dwunasb
dni - mówi Dariusz; Wdowczy~
- nie było. takiej chwili, że
byśmy usiedli il'laprzeci w
siebie i w cztery oczy rozmawia.li
o moje'. grze. Trener potr a fił
skrytykować mnie przy innych
gra.c zach za brak zaangażow\
nia. ale nie wpadł na pomy~ł.
żeby. mi powiedzieć szczerze, co
mu · s'ię naprawdę we mnie nie
podob'a ".
·
-

.,Po co do klubu? (po r -3- B.M.) - uzupełn:a
Dariusz Kubicki. - Wystarczy
do reprezentacji olimpijskiej u
trenera . Obrebskiego. Tam l...twnywać

Ba, ale jak?

łazienki,
A może

- „Porównują<: prace s~leit 
cjonera reprezentacji n arodo·
wej z pracą trenera kluoowego,
odwołam się do obiegowych oo'.ęć •żony i kochanki. Z żon<\
wszystko jest no·r malne, proia.icz.ne, codzienne, obli-er.one n a
długą mete to reprezentacja;
z kochanką zaś atrakcyjne, no·
we, ekscytujące i zmienne ·-:to klub".

po

Wiesław
Horabik z..astrz"ga
lojalnie. że jego wywiad z· Antonim Piechniczkiem je.st nieautoryzowany. Może to i .lepiej,
bowiem trener polskiej repr~
zentacji będzie mógł w domu
wszystko zwalić na lubelskiego
dziennikarza. gdy pani Piechn iczkowa z.acz.nie !!O przepytywać
o„. ko<:hankę. Oto. co bowiem
powiedział Antoni Piechllicze!<:

ło miło. koleżeńsko, można byto

bez obawy porozmawiać, każdy
sie dobrze czuł. A na kadrę jeź<l.i;i się z całkiem innym nastawieniem. Raczej,
żeby eoś
odbębnić".

A kochanka? Jaka jest h.•
wymarz.ona Antoniego Pieehniczka kochanka, czyli -Jiga klu bo.wa? Mo·żna o niej powiedz'.eć
bez z.bytniei przeŚady, że jest
utytłana w błocie . W orzeno..~u1
i dosłownie. Dosłownie diati~
go, że zaczęto ~rać jeszcz.& na
lodzie i śniegu. Boiska były zamarz:nięte.
Trudno to ni\ZWać
grą w t>iłke nożną. Była to nez.ej piłka na śniegu . Gdy tylko zelżał mróz, pusciły płyty
boisk i zrobiło się błota. Czy
nie można byłoby poczekać z
tymi wczesnymi mecz.a.mi de
prawdziwej wio,ny_?
Okazuje się, ż.e nie mo±na,
bo terminy są - jak to się rnówi - tak napięte, że wszystko
musi sie skończyć przed mi·
strzostwami w Meksyku. a.by
reprezentacja mogła się dobne
nrzygotować. Nie oszukujmy s'~
zbytnio - przygotowania do
mistrwstw 'świata w l\Ieksy·rn
muszą sie też odbywać na ligowych boiskach. Piłkarze prze~idziani do kadry część prz;gotowań muszą odbyć w kl'..1bac;h. Innej ~ady _nie roa. Poźnie; już na zgrnpowaniu można będzie tylko doskonaile
to, czego
nauczą s-ię i czym
wykaża w klubach. A tymcza.5em liga jest jakaś ta.ka ni!mrawa. Grają; ci włpanhli
chłoipcy, jakby im sit: nie chei•·
ło, albo im nie .zależało.
Na przykład taki Ru.eh,. który jesienią nie grał tak źle, wio~

sną przegrywał nawęt z najsłab 
szymi. Pozycję ma wprawdzl!
dobrą, hO piąte
miejsce. ale
mógłby przecież
p0wa lcz:yć i

najlepszymi. którzy znó\V w:ll·
.le nie są tacy najlepsi. Widzew
też e:ra wiosna jakoś oienitJtk&.

W takich

rodz.ić

sie

1ytuacjach moH
brzydlcie podejrz:en1.t.

Były już przecież różne nied~ie

le cudów. Ja - oczywiście nikogo nie oodj!jrzewam. A f"!
Byłoby to bardzo brzydko, tym
bar<lziej. źE! nie mam na to ża·
dnych dowodów. Ale i PZPN
ich nie ma. Na tym, co się kGmus wydaje. albo co mówią na
trybunach n~e można polegać.
Żeby
więc
zdobyć
dowody
PZPN wymyślił .• brygady ~y
grysa ''. Ma;ą takie grupy sprawiedliwych zjawiać się niespJdziewanie na boisku. mieć oczy
i uszy otwarte. wszystko dokła
dnie spenetrować. a co zauwaia, l.o zaraz zapiszą. i z.amel<l.llją. gdzie trzeba, czyli do PZPN.
Otóż
.,bry~ady

nie wier~ w żarl.!1.e
tyi:rrysa". W Łod1.i
też takie pował.ano, i:eby porządek w mie5cie zaprowadziły.
Zim<i napadało śniegu co niemiara. dozorcy nie sprzątali i
„ty~rysy" sobie z nimi nie po-

trafiły poradzić. Czyż paradir.ą
~obie ze sp0rtowym~ działa<:za

mi w bojach solidnie zahart-:iwanymi? Boję sie:. że wątpię.

BOGDA MADEJ
ODGŁOSY
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Bacika telefoniczna była dobrym miejscem na rozmowę, pod
warunkiem, że taka TOzmowa nie trwała długo. Odszedł szybkim
krokiem i znowu stanął w bramie w takim miejscu, że mógł
godziny, spodziewając się, że
widzieć tę budkę. Czekał pół
wkrótce pojawi się samochód policyjny albo inny z ludźmi, którzy roz:praoowywali takich jak on. Zostawił na słuchawce odciski swoich palców, na szczęście zaraz po nim telefonowała jaka§
starsza· kobieta, potem długo r-0zmawiał młody człowiek w zam•
szowej ik:urtce.
do wielkiego
Pojechał metrem do centrum miasta i wszedł
domu towarowego. Tam byro kilkanaście aµ·t omatów telefonicznych.
- Czy to pan Feldman?
...._ Dlaczego nie przyjeżdżasz - błagalnie powi e.dział Bunder.
_;. Czy nie pojmujesz, co się stało?
- Nie - tym razem chciał podtrzymać rozmowę.
- Zdjęli ze mnie nadzór policyjny i zostałem sam. Tamci
rue dają mi spokoju. Potrzebna mi twoja pomoc. Oni już chyba
znają tę ulicę, ale jeszcze nie wiedzą, który to dom. Widziałem ich dziś rano. Jechali samochodem wzdłuż uliey.
:_ Możesz chyba jakoś wyjść?
- Obawiam się, że obstawili ulicę.
- Masz drugie wyjście.
- Kfoś jest w ogrodzie. Tak mi się zdaje.
.Bullow odłożył słuchawkę, z.nowu przerywając Bunderowi.
Rozmowa trwała wystarczająco długo, aby można byłp ustal i ć
skad dzwoniono do Bundera. Bullow wmi~zał się w tłum kupujących i obserwował wejście do magazynu. Robił to przez pól
godziny. Aparat telefoniczny, przez który połączył się z Bunderem, nie wzbudził niczyjego zainteresowania.
Zastanawiał się na ile szczery był strach Bundera. Wszystko,
co tamtelil. mówił brzmiało prawdopodobnie. Nawet to, że prosi!
Bullowa o pomoc. Bunder miał na pewno przy sobie broń , w
tamtym domu był jednak chyba sam jeden. Przy pomory Bullowa mógłby się wydostać, gdyż tamci nie znali Bullowa, który
uwierzyć Bunderowi,
mógł ubezpieczyć Bundera. Tak, należało
ich ro~
ponieważ zgadzało się- to z tym, co mówił mu po~cza~
stania. Pracował także dla bogatej, ale · tandetneJ firmy. Nie
udało im się i teraz na Bundera usiłowali zwalić winę. Póki
znajdował się pod nadzorem policji, pozostawał bezoieczny. Ale
nadzór zdjęto, co zresztą potwierdzono w firmie Bullowa. Ter~z
Dlaczego Bunder ~e~o me
można się z nim było rozprawić.
przewidział? Dlaczego nie uciekł gdzieś daleko, ale wcią7 kręcił
się po tych samY.ch szlakach? Wniosek sam się narzucał:. ~under
po.szedł na policję i sypnął tamtych, · co do jedneg.o. PollC;Jc. powiedziała mu. że wszyscy siedzą i już nic mu me grozJ. Lecz
to nigdy nie bywa tak, że sypnie się wszyst~ich. On, Bullow, to
.
też nie „wszyscy". Bullow to jeszcze nie cała firma.
Pojechał metrem cZJtery przystanki i w małym sklepie i rupieciami k:upi.ł wojskowy nóż sprężynowy . Nie ehciał zjawinr się
u Bundera z gołymi rękami, choć - jeśli to była puł~?·~a ten nóż mógł być dołączony do aktu oskarżenia. Po .wyisciu . ze
sklr<pu sryojrzał na zegarek: minęła druga p.o połud_mu. ('> więc
już sześć godzin zwodził Bundera. Od sześnu go~zm mo~~ b:vć
u niego, tylko że chłód, który odczu':ll'ał w sobie paralizewal
kroki.
stała
Wsiadł w taksówkę i kazał się zawieźć na ulicę, gdzie
owa willa. Jechał wystarczająco długo, aby pomyśleć, że być
' może wypadnie mu ryzykować życiem dla Ivo ~und_era. Czy
wo1no mu to było zrobić'? Czy - jeśli naw.e t wyciągm~ ~unde
ra z opresji - tamci nie zapamiętają sobie Bullowa 1 me ~a
czm1 go ścigać jako wspólnika Bundera? Po co mu to? Czy miał
za mała · wrogów? Lubił Bundera - nic więcej i nic ponad to.
Czy „lubić" kogoś oznaczało narażać ~la . nieg~ _w~asn.e ~e7:
pieczeństwo? Co zawdzięczał Bunderowi, ktory osmiehł się poisc
na policję i dał mu przeżyć tyle chwil ;irawdziwego strachu:
Niech sobie sam radzi" - zdecydował i kazał taksówkarzowi
~rzejech.;.ć wzdłuż ulicy, gdzie stała willa. W pobliżu nie zauważył żadnego samochodu, ulica była zupełnie pusta, nawet
bez przechodniów. Zresztą, padał rzęsisty deszcz.
Wysiadł z taksówki o dwie · przecznice dalej i pieszo. ruszył w
do • willi. A jednak musiał spotkać się z Bunpowrotną drog
ie firmy. Tak na·
·
. ,. ·
de
kazywał jej interes. W firmie wiedzieli, co ryzykują . wysyłając
Bullowa - a jednak- to zrobili. Jego wpadka, a nawet być moz
że śmierć została wkalkulowana w tę podróż I spotkanie
Bunderem. Ostatecznie, sam sobie wybrał taki zawód. a nie ~n
ny. Mógł zostać leśnikiem albo strażnikiem łowi~ckim . . Czy kiedykolwiek żył bezpieczniej, nawet jeśli to „bezp1ecznieJ''. wyglą
dało inaczej, bo rżnął pokojówki i hotelowe sprzątaczki, - wkralub owego.
dał się do hotelowych numerów, szantażował tego
Od początku było wiadomo, że w każdej syt~acji ryzy.kuje .wolnością, a nawet życiem. Dlatego uczono go me tylko iak .!'iadać
w barach, jak udawać pijanego, o co i jak pytać, na _co zwr~_
cać uwagę. Posiadał również umiejętność walki oraz świadomosc,
· że kiedyś można zetknąć się z najgorszym.
Willa Bundera sąsiadowała ze zrujnowanym budynkiem, który
kupiła jakaś firma budowlana i zamierzała postawić. tam duży
dom mies?.kalny. Robót jeszcze nie zaczęto, ogród dziczał, !'rzez
wwłamane w jednym miejscu kraty ogrodzenia można się b;Ył?
dostać na sąsiednie posesje, a stamtąd przez mur na tyły will!.
W zdzicziiłym ogrodzie zazwyczaj bawi~y się dzieciaki, ale. w
tej chwili zbliżała się czwarta po południu, być maż!! odrabiały
lekcje, a poza tym padał deszcz. Bullow minął rozwaloną star~
sadzawkę na złote rybki, przedarł się przez kolczaste kr~e.wy 1
wszedł na mur . willi. Zeskoczył na grubą warstwę butwieJących
liści ogromnego kasztanowca i przykucnąwszy rozejrza~ się po
ogrodzie. Bunder twierdził, że ktoś jest w tym og~odzie, te~az
jednak już go tutaj nie by~o na pewno Ogród zaJi:n~wał ~ie
wielki skrawek gruntu, kilka drzew I krzevi.:ów - JUZ bezlistnych. Nikt nie mógł się ukryć przed wzrokiem Bullowa. Tak
. więc Bunder kłamał, twierdząc, że ktoś czyha na niego w ogrodzie. Należało się wycofać z tego miejsca i znowu zatelefonować
de> Rundera.
W żadnvrri oknie willi nie paliło się światło; pora była wczesn·a. Zresztą, jeśli Bu·nder czuł się osaczony, nie zdrad·z~łby
.
.
· światłem swojej obecności.
Np tyłach domu znajdował się taras z rozwalaJitcą się balustradą z misternie uformowanych cementowych słupków. Scho, rlv na taras pokrywał mech i mokre liście. Kilkoma susami
B·ullow dopadł ~chodów, na palcach wspiął się na taras i zbliżył się do oszklonyeh drzwi, prowadzących do wnętrza d~mu.
Nie miał przy sobie kluczy i już sięgał do paska w. sp.odmach!
aby wydobyć 1akrzywiony drucik. gdy nagle stwierdził ..ze drzwi
są odrobinę uchylone. Ktoś wchodził tędy tub ~ych?dził. nawet
nie · racząc zamknąć za sobą dr7wi BezszelestnrE! zbiegł z tarasu ! ukrył się za balustradą. Potem w.śliZJną~ się. pod. tairas,
gdzie kryły się drzwi do piwnicy. Z piwnicy tez mozna się było
dostać do ~rodka tilomu.
Zoharzył ukręconą łomem kłódkę na drzwiach obłażącyc~ 7
farby I raptem zdał sobie sprawę. że chyba przyszedł z.a póz.no.
Po prostu. za oóźno Ktoś dostał i;ię do tego domu przez p1wnif'.'e i wv~?.edł <lriwiami na taras. Kiedy się to st.ale:? Prze~
godziną? Pn.Pd dwoma ~odTinami? ~ara1 po tym ?ak ostatm
ra1 rozmawiał z Bundnem? Tylko ze Bunder to me był byle
chlv<:tek . .T117 11;0 tu 7.apewne nie zastali .
W tyrn domu nie było nikogo. Mówiło mu to coś, co nazywał
int11irją '1lbo dn~wiadczenlem.
Wrócił powoli na taras. bezszelestnie uchylił drzwi i wszed~
odpadającą od ścian złotawą tap.et.ą . Dr1w1
do puste~o pokoju
z· pokoju na korylan tet nkai.ały się otwarte na oście~. Ale ~
tym pokoju panował lekki półmrok. a korytarz zalegały c1emnośc1.
Stojąc w clr1wiarh był najłatwiejszym na świecie celem dla
. .
slrzału alhn t'?11ronego noża . Wejś<" tam? T po co?
'Stal f na~ł1.1rhiwał: z wnętrza domu nie dochodził za?en od·11;łos Cllvs1.ał ied:vnie szum deszc1u za otwartymi drzwiami na
tara!'ie Wv.iął nóż t ostrze wyskoczyło bez szmeru. Zdjął kapelus1 i na wyciągniętej ręc;_e, na ostrzu nota wysunął go ~
ciemny korvtarz . Nie padł strzał. nic się nie poruszyło .. Rzucił
kapfi'lus1 w ·({łąb korvtarza I nie usłyszał żadnego Innego szmeru
noza cirhvm upac!kil'm kapelu!;ta
Nabrał .,sbiterznej oewności że ta willa nie kryła nikogo. Ci,
o których wspominał Bunder, albo zostali przez niego wymyśle-
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ni, albo Bunder im uciekł. Bunder to nie był wazonik na k-.viatki. aby go zabrać ze sobą lub roztrzaskać.
Przypomniał sobię, gdzie w korytarzu jest kontakt elektryczny. Namacał go i pod sufitem rozbłysła zakurzona żarówka.
Bunder leżał przy drzwiach wyjściO'\VYCh na ulicę, z podkurczoną lewą ręką. Prawą miał odrzuconą w bok. O kilka centymetrów od jego palców znajdował się pistolet. Ktoś zadzwonił do
frontowych i.lrzwi i Bunder do nich chciał podejść. Ktoś drugi
krył się już w korytarzu i strzelił mu w tył głowy. Z tego
•
miejsca , gdzie teraz stał Bullow.
W willi nie było nikogo, jeśli nie liczyć martwego Bundera.
Bullow podszedł do trupa, ujął odrzuconą w bok prawą rękę
Bundera. Była. miękka, jeszcze nie nastąpiło stężel).ie pośmiertne
Kie.,zenie marynarki i spodni zabitego zostały wyciągnięte
i wywrócone. Obok trupa walało się mnóstwo drobiazgów z tych
kieszeni oraz leżał też otwarty portfel. Zapewne pozostawiono
dokumenty Bundera, wzięto zaś jedynie pieniądze, aby upozorować rabunek.
Bullow nie bał się trupów ani widoku zamordowanych. Na
pierwszym roku szkolenia kazano mu adwiedzać prosektoria.
oglądać twarze ludzi zastrzelonych i zmasakrowanych. Nie chciał
jednak zobaczyć twarzy Bundera, która leżała w kałuży krwi.
Schylił się z zamiarem, aby się11;nąć po otwarty portfel, ale dostrzegł na nim wąsk<J strużkę światła. Frontowe drzwi te;~ pozostawiono uchylone i przez szcze linę z::iglądał tu oasek bb~ku
dnia. Nie sic;gną ł więc po portfel; znowu owo roś, co w nim
to
zawsze było czujne. nakazywało jak najszybciej opuścić
miejsce. Niczego ciekawego nie spodziewał się znaleźć w portfelu Bundera. W nim wszystko było kłamstwem. a przede wszystkim dokumenty. Nigdy nie .dowie się także, co tak napnwdę
Bunder powiedział policji.
Wyszedł frontowymi drzwiami, • zbiegł po kilku stopniach prosto w gromadkę zebranych na ulicy kilku kobiet i wyrostków.
- Dzieci widziały jak ktoś się zakradał od tyłu do tego domu - zwróciła się do Bullowa jedna z tych kobiet. - Czy iam
nic się nie stało?
- Nie - odparł Bullow, przywołując na twarz swój zawodowy uśmierh. - Zresztą w tym domu nie ma niczego cennego.
proszę pani.
Deszcz moczył mu włosy i dlatego uświadomił sobie, że stoi
z gołą głową. Kapelusz zostawił na korytarzu niedaleko_ z":'łok
Bundera. Każda z tych kobiet zapamiętywała dokładme Jego
twarz.
- A jednak ja widziałem jak dwó~h facetów zakradaJ.1 się
tam od tvlu - hardo rzekł jakiś chłopak. - Dwóch ludzi w
skórzanyc.h kurtkach.
- Już ich tam nie ma - odparł Bullow i ruszył przed siebie.
Drzwi frontowe nie miały zatrzasku. Nie zamknął więc ich,
nie miał zresztą klucza. Dlatego przyśoieszyl kroku. Zanim jednak zniknął za ró~iem uliry. obejrzał .;;ię za 5iebie. Ten sat;J
chłopak właśnie zbliżał się po schodach do frontowych drzwL
.
'la chwilę je otworzy i zobaczy trupa.
Na następnej ulicy napotkał wolną taksówkę i · kazał su: zawieźć do centrum miasta. Potem przejechał dwie stacje metrem
i wyszedł na jednokierunkową wąską ulicę z zaparkowan~mi po
dwóch stronach· samochodami Znalazł się tutaj przypadkiem jeszcze nie wiedział , co powinien dalej zrobić, dokąd pójść Zapadał zmrok, jasne wlosy Bullowa stały się czarne. od deszczu.
W oref!'kturze oolir'ji robili już być może jego pamięn~wy portret jako jednego z zabójców Bun-<lera. O ~amtyr?-. ktorzy go
skorzane
naprawdę zabili, dowiedzieli się jedynie, ze nosili
kurtki.
Samochodv stały ciasno jeden za drup.im. W jednym miejscu
nie paliła się lampa uliczna. Zobaczył tam noweg.c> renaulta z
piłką , na siedzeniu obok kierowcy. Chwycił za kla!ll~ę i. ustą
piła pod naciskiem jego dłoni. Po kilku minutach JUZ od3echał.
m::i oełen b'1k benzyny.
stwierdzając z zadowoleniem, że wóz
Bez pośpiechu wycjostał się na autostradę j skierował sie do Dę
bowej Altany. Plan uci<>cz!d przyjął pierwszy j:iki mu przys7:edl
do głowy, choć po jakimś czasie doszedł do wniosku, że wybr~l
Należało prz_Yjąr. że B~n~:r ni~. zdradzi}
najgorszą możliwość.
Bullo-wa i wró<;ić na Square Saverrn, tam 21m1emc swoi. '-l:'ygląd,
przeczekać kilka dni, a potem nawiązać kontakt z ludzmi, których zwerbował do pracy w firmie. Panicznie bał się jednak czekania w mieszkaniu przy Square Saverin, nieustanneg? n~słu
chiwania każdego szmeru za drzwiami, dzwonka u drzwi. N•P. to
było jednak najgorsze, bo swój strach mógł przecież jakoś_ przezwyciężyć. Najgorsze, że nie musieli po niego przychodzić, ale

nawiązywać zerwane
właśnie oczekiwać at ochłonie i zacznie
kontakty. A wtedy wziąć nie tylko Bullowa, lecz i wszystkich
pracowników firmy. Rzecz jasna - jeśli Bunder zdradził „miejsce
jego zamieszkania.
jakoś nie przeżywał śmierci
Prowadząc wóz po autostradzie
Bundera, mimo że go kiedyś lubił i tyle ich łączyło wspólnych
że Bunder został
radości. Odczuwał nawet coś w rodzaju ulgi,
zabity, drugi vaz. nie przekroczy skrziyżowania, aby wej~ć d~ gmachu policji. Nawet umierając od kuli nieznanego zabóJCY, Jeszcze
raz skrzywdził Bullowa, przekreśli! jego drogę życiową. Firma
nigdy przecież nie zatrudni człowieka, którego rysopis znalazł
- to też
się w gazetach. Był więc tutaj ostatni raz, jednakże
nie odkrył w sobie żalu, choć jeszcze nie tak dawno
dziwne nie wyobrażał sobie, że można żyć inaczej niż dotąd. Być może
ze
odkrył że istnieje dla niego jeszcze jakiś inny świat wraz
swoimi własnymi sprawami. Innymi słowy posiadał jakieś znakomite „lewe papiery" na zupełnie inną osobę, a może nawet osobowość. Oczywiście, aawet gdy wydostanie się stąd cały i zdrowy,
na mie;~r.e strażnika łowieckiego, ~J
nie pozwolą mu wrócić
Horsta, Weroniki, izabelowatej klaczy: firma jest na to za ostrozinny
że po~rafi sobie stworzyć
na. Tego był jednak pewien,
świat i żyć innymi niż tutaj sprawami, co kiedyś wydawało mu
się nieprawdopodobne i dlatego tak mocno przeżywał swoje ze·
słanie do lasu.
śmierć Bundera przyjął obojętnie. Potem jędnak zaczął o?czuwać coś w rodzaju mściwej satysfakcji. „Tak naprawdę to Ja go
pomyślał. Gdyby bowiem natychmiast po swoim tezabiłem" lefonie z lotniska pojechał do Bundera, pomógłby mu w bezpiecznym opuszczeniu willi. Obecność drugiego człowieka obok. Bundcra odstraszyłaby na ten dzień ' jego prześladowców. Ale Bullow nie pojechał do Bundera, kluczył po mieście kilka godzin i
kilka razy dzwonił, aby go upewnić, że jednak się pojawi. Prawdopodobnie właśnie to pomogło zabić Bundera, Bo gdyby tamten nie wiedział, że Bullow jest w pobliżu i zaraz przyb.ędzie .
tylko usiłował
prawdopodobnie nie siedziałby w swojej willi,
czmychnąć. Może zatelefonowałby po jakiegoś kumpla, a chyba
miał ich wielu. Czekał jednak cierpliwie i doczekał się zabójców.
Sam sobie byłe~ winien" - myślał prowadząc samochód. '.'.Niepotrzebnie poszedłeś wtedy do gmachu policji. Jak mogłd
z
przypuszczać, że człowiek, który przeżył paniczną ucieczkę
własną żoną, gdy wróci, obdarzy cię takim samym zaufaniem,
przyjdzie na s.potkanie z tobą tak jak ty do gmachu policji".
Po jakimś czasie skonstatował:
„Lubiłem go i dlatego musiał em uciekać. On lubił mnie i dlate"O doczekał się zabójców. A ja znowu muszę uciekać".
Zrozumiał. że od cławna już przestał lubić Bunde1 a. '3yć może
stało się to w chwili, gdy sprowadzonego do Horsta r:sa nazwał
Ivo 1 zaczął go tresować. Odtąd. lubił już tylko Ivo - ' udłatego
psa. którego być może nigdy nie pogłaszcze.
W motelu Dębowa Altan<> Hans Weber przyniósł mu gazetę
z pamięciowym portretem Kris~ophera Bullowa. Portret b.ył dulvG
ży, wzmianka o zabójstwie Claude lmberta bardzo skąp,a.
Bunder miał lombard - to śmieszne. Ile nazwisk używa! ten
ci:łowieR:, ile interesów prowadził. dla ilu firm pracował? Zginął
tak.
właściciel lombardu, prawdopodobnie na tle rabunkowym,
gazecie. Jego zabójców poszukiwano chykończyła się notatka
ba znacznie gorliwiej niż w przypadku Jakiegoś innego -własc:icie
la lombardu. Sprawę przejęła nie tylko policja, ale i różne firmy, ponieważ Claude Imbert pracował dla wielu firm. ' Trafić · na
to znaczyło odczłowieka, którego rysopis widniał w gazecie naleźć koniec jakiejś nowej nici, a takiej szansy nikt tak łatwo
nie zaprzepaszcza.
Hans Weber chciał zabić Bullowa. mimo że jeszcze nie wiedział o zabójstwie ivo Bundera. To b yło słuszne, ponieważ Bullow przyjechał do niego skradzionym samochodem. Weber zapewne również pracował dla jakiejś poważnej . firmy - Bullow
w dużym mechanibył dla niego niewiele znaczącym kółkiem
zmie. Czy domyślił się. że Claude Imbert to Ivo Bunder. Nie
może rzeczywiście znał jedynie Ivo Bunokazał tego po sobie dera, który do jego motelu przyjeżdża! z różnymi kobietami a.lbu
różnym kobietom i mężczyznom zalecał to miejsce, motel z poKojaml, w których znajdowal ~ię podsłuch. Do obowiązków \\' ebera
należało obsługiwanie aparatury ppdsluchowej oraz prowadzen!e
motelu. Claude fmbert nic nie znaczył dla Webera - 1.3rzynaJmniei na raz\e. Potem 'oyc mote trnpem Bunowa p9ślą kogo~ Oo
Kr•stoDębowej Altany. kto będzie go chciał znaleźć. Ale wtedy
.
pher Bullow znajdzie się już bardzo daleko.„
Późnym popołudniem Kristopher Bullow maszerował znajon:a
Nie
ulicą wzdłuż kanału. kierując się w stronę Dapperstraat.
wszystko jednak. pozosta~o
szedł tędy chyba przez prawie rok.
znajome. Dlatego natychmi:ist zauważ.ył, że w kanale me .cumuJe
już stary statek, na którym oprócz kilku narkomanów m1eszk~la
Yvette ze swoim mężem. Malajczykiem o trudnym do wym~wie
nia nazwisku, Statek zapewne zabrano stąd i pocięto na zł?m,
miasto oczyszczało się z melin i brudów. Yvette wraz z. męz~m
musiała się przenieść gdzies indziej . Dokąd? T~ mogło . me mieć
znaczenia ale rów.nie dobrze od takiego szczegołu zalezała wol~oczu! ~
ność, a ~awet życie człowieka w sytuacji . Bullow~.
oznakę niepokoju . .. Do diabła, me zl1kw1d0wall
sobie chłód chyba także i sklepu z rowerami i mieszkania nad sklepe.~"? On,
Kristopher Bullow był przez caly cza!' nomii:ialny.m włase1c1~1~:n
tego wszystkiego. Nie zależało mu anl na sklep~e am na t~m m1esz. kani u. a jedynie na malutkiej ' skryte~ w ła7:ience .. gdzte schował
swój stary paszport z brodą i wąsami. W kieszeni namacał Bullow klucze od domu; mogły okazać się bezużyteczne.
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