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tygodnik społeczno· kulturalny

1.

kartki.

Wolne kroki na marmurowej
posadz:ce w czarno-białe kwadraty Ciche poskriypywanir butów. D1iś buty nie skrzypią.
Ten ktoś ma siwe włosy albo
jest łysy, w każdym razie jest
stary Sześćdziesiąt ile? Siedemdziesiąt? Lubię ten odgłos, to
zwolnione życie. Powolne kroki znamionują refleksje. Na
ulicy zwracam uwagę na stukot damskich obcasów, ~a ogół
szybki, ulotny, a także na ów
dystansujący się od pośpiechu
skrzyp skórzanych butów, o
których z góry wiem, ie mają
o połowę lat mniej od 1c.'1 wła~
ciciela, co w ')bu przypadkach
jest równoważne.

2.
Zatrzymał ~ię. Tam, prawie
postuwicno
hallu,
pośrodku
składany stolik Na blacie leży

kratkowany arkusz form:nu A-4
Arkusz
tani długopis
orai.
upstrzony jest praw:ie setką
podpisów. - Rozmaite charaktery pisma - kaligraficme P'Jsiadające jakiś styl, zdr'adzają·
ce god-iiny mozolnych trenin
gow, archaiczne '.lui., a \n.kie
piętna miniony<:\>
pozbawhne
czas<'iw. ekJPktyczne. ni;!p<>wne
po~trzępinne .Jeden podpi~ ledwo się zmiPŚCił na S7.3•·okn~c:i

Dowiedziałem

się.

że

ze SzwecJi.
Ktoś odszukał Jego adr<'s. wygo z tysięcy innych
szperał
obco brzmiących nazw z przyklejonymi dwoma polskimi slonależy

do

gościa

parkinsunizmu

w

pode~złym

4.

Na sc1anie, 11a wprost siedzą
cych na krze5łach ludzi, wisi
portret mężczyzny w wc:jskowym mundurze z dystynkcjami
majora. Portret jest pokaźnych
rozmiarów. Być może takie
wrażenie sprawia jego usytuowanie, centralne. przyciągające
wzrok. Major spogląda na salę
z sympatycznym uśmiechem. W
dłoni trzyma
palcach prawej
zapalonego papierosa. Nd jego
spoczywa Krzyż
lewej piersi
sreb.:-obok
ne Virtuti Militari W oliskiej
od portretu także
odległości
pod ścianą stoi makieta żolnierza: Wl)jskowy płaszcz opięty
skórzanym pasem, ka.bur;i z
pistoletem. oficerki z p ·zypiętymi ostrogami, bryczesy czapka polov•a. Tuż pod po1 tretem
leży siodło kawaleryjskie z szal)la zaza tvhinkę.
tkniętą
Człowiek na portrecie, to major Henryk

występujących
piętno

wzruszęnia.

3.
W
się.
pomyliłem
Nie
drzwiach pojawia się wysoki,
masywnie zbudowany rn<;i.czyzna. Si we, przerzedzone włosy.
gładko przylegające do głowy,
twarz o rysach grubych. nieco
obwisłe policzki pokryte przekrwionymi żylkami. Garr.itm
szary, bi.ala koszula, pnekrzy··
wi.ony krawat. Szuka wnokiern
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Dobrzański.
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lt\1 łady sław Strzelecki

•
Codz1ennosc
~„

Zbieram w sękate proste wiersze
Myśl dojrzałą i pieszczę w sercu.
Wznoszę, powinność pełniąc pierwszą,

Przeciw mordercom.
Chciałbym dzisiejszy trud
Foto: Grzegorz Galasi1!ski
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Rozmowa z profesorem ZDZISŁAWEM GRZELAKIEM, dyrektorem
Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem KC PZPR.
- Jesteśmy ju:i w dość zaawansowanym okresie kampaPZPR
nii przed X Z.i.udem
' Wybrano clelegatów na Zjazd
w dużych ori;:anizacjach par·
tyJnych. odbyły się konferencjr zakładowe, a także dziel·
nicowe i miejskie lub jeszcze
sit: odbywają. Trwają przygotowania do konferencji wo.jewódzkich. Powstała zatem możliwość uobienia pewnych 110równań. Zdaję sobie doskonale sprawę z trudności dokonvwania takich 11ori>wnań, potJie·
jednak w różnych gruważ
takich ;>opach suolł:'c7.n :vch
równań dokonuje się, nie możeml 7,atl'm prn·jśt' wobec nich
obo.irl n ie Stąd ruok p:vtanic:
j~k·„ po<luhicństwa i ,i•l<ic ró7.występowały w okresie
lik.!

1

przyszłość

Zwolnić od trucizn, intryg, wojen.

Ludzie pragną po wiekach zniszczeń
Czasu pokoju.
Słońcem na ziemi w ciężkich latach

'

przygotowania do IX i wystę
w okresie Pl'Zygotowania
do X Zjazdu PZPR?
i
- Różnice są zasadnicze
zarówno na płaszczyźnie
to
jak i społeczno
politycznej,
-gospodarczej Są one oczywiste i łatwo dostrzegalne, ale mimo to warto o mch parę słów
i
powiedziieć. Pniygotowania
sam IX Zjazd odbywały się
pełnej napięć
w atmosferze
kontrowersji,
polftycznych,
sprzeczności. Była to atmosfera otwartego kry-zysu politycznego. ostrej walki o socjalizm.
Był to też okres pustych póogromlek, braku towarów,
aprowizacyj.
nych trudności
nych. ciągłych strajków. rozpadających się więzi produkcyjnych, kooperacyjnych.
pnją

piędu

nadal występują
różne ujemne zjawiska.
- Są takie problemy i zja.
ukrywamy.
wiska i tego nie
Na przykład poza nurtem pracy na rzecz kraju, na rzecz socjalizmu pozo s tają członkowie
inteśrodowisk
niektórych
-

Chociaż

~

'"

Międzyuczelnianego

latach, jakle mi~
nęły od tamtego cz.asu, mamy
sytuację zupełnie różną. Sytuacja polityiczna jest w zasadzie
ustabilizowana. Podkreślam: w
zasadzie, gdyż występują jesznapięcia, istnieją
różne
cre
różne przejawy nie przezwyoię
żonego do końca krYZY\!U. Ale
- generalnie biorąc - w okresie od IX Zjazdu PZPR nastąpiło opanowanie sytuacji popolity.cznej i gospodarczej.
Po

E

wolnego krzesła. Znajduje je be< trudu. m i n~ o że
prawie zap~lniorn. I'....,-~_,
sala jest
Blisko sto osób, w większości
w wicku podeszłym. Gd„:enie-.
gdzie ktoś zdecydowanie mlod- '
szy.

MALKA

imieniem i nazwiswami kiem, wysłał zaproszenie Uczucie podobne do tego, ktore towarzyszy wrzucaniu kamienia
do bardzo głębokiej studni Czy
odezw;e 5ię
ciemna czeluść
przytłumionym, dalekim odgło
sem? Czy nie będzie zadnegc·
dźwięku? Nic:>:ego? Wie!L1 nie
11pływ
odezwało się. Może to
czasu, oddalający, destr.1kcyjny. może coś innego, dawna
uraz.a, 7.akonserwowana, l:errnetyczna, para\\iuiaca nag\y poryw serca. Może kres w>.7.ystkiego, całkowita pustka N;igro-

n1
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Ustanawia go moc walczących.
Światłem we wszystkich częściach świata.
Radością twórcom.

'

Instytutu Nauk

Szczęściem jest czynić szczęście innym

ulektualnycn. W wy.ższych
czelniach jest sytuacja nie taka, jaką chcielibyśmy mieć. Na
ubocru pozostaje część młodzie
pracy
ży. Słabość w swojej
wykazują organizacje młodzie
żowe.

Jak można ocenić sytuację w partii?
określić
- Nie można JeJ
jako dobrą. Występują jeszcze
oznaki słabej kondycji wielu
podstawowych.
organizacji
Również i w pracy instancji
szczebla
różnego
partyjnych
zaobserwomożna
wać okresowe slabości. Ale te.i sytujakk olwi ek
acji
je szcze nieciągle
-

2

,W każdym działaniu, w każdym słowie.
Ulepsza życia coroz czynniej
Zwycięski człowiek.

Wśród 'trosk i zmagań z kazdym rokiem

Jednoczy wszystkich biały gołąb.
Jaśnieje światu dzień wysoki
Masową szkołą.

Wiary w człowieka i miłości
Ku ludziom nijak nie wy:nwiem.
Kładę, jak umiem, myśl najprościej Cegłą w budowę.

1951

-

N1 indeksu 36762

jakiegoś

bek w Sheffield. Podpis, który
szerokość arkusza,
całą
trudny do odszyfrowania. zrobiony był dygocącą, roztrzęsio
ną ręką. Można ulec pozorom,
jej właściciel nie miał objawów
zajął

DyskretnJ urok
Virtuti Militari
WŁADYSŁAW

XCAM&IWWW

Cienie minionego ś1viata
• Wyrok na Świnoujście
jest prawomocny
• Taksówka pełna reggae
• Taniec w tunelu
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Swięto
Adres redakcji: .90-113,
ul. HPnryka
Sienkie\>.•icza 3/5.
Lodź,

Telefony: redaktor naczelny
36-52-44,
sekretc1rz red;1kcji,
fotoreporter: :rn-80-99,
publicyści: 36-77-70.

klasy,
narodu

święto

a-,nrnsem odnDsi się nie t.-lko do - jakie •kromnego matenainego -.1 a'-usu in1 eliz<onta, czę=tn n atom ie.: t ·eh w.vobcow;:i-_
nii> 1. kias.v robotniczej ma osobiiwe podłoże p:;ycholog.icz..ne.
Otóż w :\lad za masowością awan~u cz~~to ri!P. nadążają z.mi<:11:--· w świadomości polit~·cztv'.i. które b.v po?.wolił.'· do:enić z.nRc-,.,.nie przebytej dro~i N'ejcdcn z tvch, co u~~·;:ka!i społecrn,·
'l\\·a ns czuje się pozhawion,· tych małostkowych sa~_,·sfakcji, j;tk;e to1\·arz:'-·sz<1 w kapital!.i:mie •.1-~-biciu się j~dnostkowemu. wvw."ż,zcniu się ponad prz.vpi5aną urodzeniem kondycję ~polPczm\,
-.;:ipewniaj<1c upragnioną asymilacje do cbluz:'-'wnczo .kręzu oh:'-·czajowo-towarz~-. kiego, niedostępnezo ogółowi. Tn dop:ero poz.wala odczuć całą odlPgłosć od wspoltowarzy;:z~· i swiadków lat
zazdrosc:
młodości, którzy pozostali „na dok", p2łni podziwu i
wobec t~-ch, którym udało się wspiąć na „w,,·żyn,·"
Ocz:'--wiście źle to świadcz,· o wyborze s_,-sten111 wartości, mówi
o zaniku wyższych motywacji, a ponoszą 7a to winę w:ełolet
ii;e niedo. tatki społeczno-polityczn go wychowaa'a młr.dego pnko!enia, co powinniśmy teraz nadrobić-. T~k ..,.·i~c, .iak sądzP.
odwracanie si~ plecami do kla~y robolniczP.i, nieuztl.awanie je.i
- nadal aktualnej w Polsce - funkcji heg('mcma. c'a.::(le, muim
zdaniem, wa:i.nej, dopóki socjalistyczny systt>m wartości ni.e objął
wszystkich dziedzin naszego społecznego życia, jp~t pos1 awą 7.
o;:ólnego punktu widzenia szkodliwą. .Jej nczegolny prz.e ia w
to dochodząca nieraz tu i ówdzie do l!łosu ~woista inti>llęend:a
i:olidarno~ć w obliczu rzekomeii:o zai:;i:oż('n'.a 7.f' stron-.' klas;· rribotniczej, insynuuje się bowiem o!!:ólowi roho.tników nastro;e
an1~·inte1 ii:;enckie.
Ta insynuacja pojawia ·Się nie po raz p'e>;'\r,r~z.y w burzliw~-ch
d:~iejach PRL, ale co do mnie, to mu. zę wyzna<', fr choć wywonie odczuwałem nigd.v ze
'ro dowi~ka inteE.i;(encji
dzę się ze
stron~' klasy robotniczej zagrożenia dla możliwo 'ci 1\·ykon;c-wania
swoj0i;(o inteligenckiego zawodu. Jestem p,·zekonany, że nie W\. stępuje w klasie robotmiczej 11a większą skale hrak zr.o:wmienia
dla roli nauki v rozwoju życia społeczno-ekonomiczne!i(o. Częs
dla
ciej wś~ód proletariat.u >potyka się prawdq,iwy szacunek
wiedz;-· i wyk,ztałcenia niż. w środowiskach dorobldewicz·ow~kich.
w których pieniądz rod'Z-i pif'niądz z d\n1znacznym udzia!Pm
pracy. w których t .ż ma ~ ię w poJ?ardzie zarówno „robola", jak
.Jestem
i „t;!ołei:o" inteligenta. jako i:yciOW<"l!O nieudacznika.
przekonany, 7e \\-!aśnie te koła, w ktor.vch panują nastro.ie ant.vrobntnicze pomawiają klas!'; robotniczą o nastro!e anty'.nt,,,ligenckie.
Jest więc 1 i\fa.ia nadal, cz.1· już nie jPst .'więtem kla~y robotniczej, moi.e należałob. - !en dzień proklamo'.1.·ać świętem calel!I)
narodu? Otóż myślę, że .;e,t to •przt><·wo~ć po;r;orna. bo .i'•!.li
rohotniC'7e.i. powi'nif'n t;·m
kto~ uwa,iP przewodnią rn!e: klas.'
qm~-m U?ll«Ć: j<"j i.nt<:!res i o?,ólnie świ~t.:i prM;y (a ni„ np. in\,..res kla~.v posic;dającej) za toi.sami z rlłu~of~IO".-.rm •n.t ~rN°m
ucrodu. 7a dr-'c:.-du.iąc:- o p:"'; ~Tln:<r.i nm·rid11 i o~ilo:tw;;.
Pnd ha~łf'm 1 Maja zawsze j~dJJ.')CZ)- się c<1ła ·;poleC!.m1'sć prarukan~·m

;;obie, że ucz.ciwego, wykonującego $Olidnie ~woją
robotnika, musi ogarniać zażenowanie. kir-!cl~· >ię schlebia
klasie robotniczej, idealizując ją jakr:J całość. jakbv ją ju7. no.wy
ustrój automatycznie „7e zja<laczy chleba w aniołów przerobił".
Tak dobrze przecież nie jest i nie moi.na się nawet dziwie, że
mało kto, bez względu na prz,vnale·7.ność klasową wolny jest od
Redaktor naczelny: Lucjusz
wad i ludzkich ułomności i ie żadna klasB. jdKO z.biorowość nie
\Vlodkowski.
reai(uje. na zj<iw;ska, społeczno-polityczne ściś-Je według „notalniką agitatora".
Zl\stępca rech1ktora
Wielu ludzi całkowicie obcych spra\\'ie robotniczej 7aczęlo się
naczelnego; Edmund
obnosić w łatach 80 '8 1 z nagle i nieoczekiwanie wzbudzoną w ich
Lewandowski.
duszach miłością do klas.v robotniczej, pasując ją na ryceu.a i
ogolnonarodow~·ch
konserwat,\"\\'nie rozumianych obrońcę Sekretarz redąkcji:
interesów i tradycji. Nie W5zyscy robotnicy i nif' oo razu z11czę
Grażyna Olechnowicz:
li pojmować, ·że opozycja polityczna traktuje ich. całk(l ,-ie!(> instrumenta-lnie1 ch·cąc w nich widzieć siłę, która dałaby ~ię użyć
Kierownik działu .
przywrócenia klasom posiadającym utraconej po wojnie politerackiego: Grzegorz Gaz.da. ·no
zycji; Wymowy symbolu nabrał propagowany wówci,as bojkot
1-majowego · święta, o 90-lctniej już wtedy międzynarodowej (i
Redaktqr }echniczny:
·zarazem polskiej) tradycji. t.Jsiłowano świętu prac_,. przeciwstaJanusz Kozłowski. .
\dć. dzie11 3-maja. mimo ii: to nie konse·rwa uchwalała Konst~·
tucję 3 Maja. lecz obóz społecznego pootępu, którego p:zedłu
Zespół': Ryo;zard _Binkowski,
i:eniem jest współczesny nam ruch robotniczy.
·
Dariusz Durozyński,
Co cicka\\-e, wielu owym ludziom, gdy dozn<di o~lalec&nie zaEugeniusz Iwanicki, Teresa
wodu w swo;ch politycznych rachubach, odeszła jak ręką_ odjął
J erzykowska. Andrzej
miłość do kla<1y robotniczej, a powróciło skrywane pacz.ucie
wyższości wobec plebsu, po prostu przestali już udawać. że wiKarolczak, Roman Kubiak,
dzą w proletariacie podmiot historii. Bo ludzie te!?.o pokroju,
Jerzy Kwiecinski, Bogda
których obserwuję w k1)lejnych .,zakrętach" niełatwych dziejów
Mad€j. Andrzej Makowiecki, Polski Ludowej, nigdy ptzecicż nie traktowali ~erio tez · o hi~to
Paweł Tomaszewski,·
n:czJ·1ej misji · klasy robotniczej w oba le-ni u ustroju kapitalist.)'cz.ne~o i budowaniu socjalizmu.
Jolanta Wronska.
Jest niepokojące. ·że równiei. w~ród częf.ci intelig1>nlów, wywoGrafik: Janusz
dząc~d1 sie· 7 klasy rnbotniczej, chłopstwa luh \\ arst wy drobn1"go rzemiosła, którzy socjali!'tycznym przemianom za wdzięcz;~ ;a
S7'"'1a11~k i-Glanc.
swóJ aw:ms qrn!ecm", :;po1~ka •i~ nieraz odżegny\l'Bn;„ ;:ię od
Fotoreporter~ Grzegorz
tego ustroju i lekceważenie S\\-ojej klas 0 . Ich rozcza1'o'•'an:e uz,-5.
Wyobrażam

pracę

.iąr. ;i.
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KW' ECIŃSKI
1

Ga łasiński.

l\.orekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawi.uk.
Stale wspMpracują:
Tadeusz Błażeje.wski,
Krzysztof
Drzewiecki, Bohdan
Gadomski, Witold·
Kasperkiewkz. J. Stanis~aw.
Knyp!, WłodzimiE:rz ·.

przegląd

dzi!. Można ~miało założyć. ze
obu stronom - i t.vm, któr::::;
o~karżali i tym, którzy :;ie bro·
nili - nal ~poro do myś1en;~.
A o 1o chyba chodzilo przede
",-szystkim.

prasy_

Krzemiński, Ałt red

Lutrzykowski, Władysław
l\lalka, Marek ~''amQs,
Zenon .J. l\11chalsl~1.
J erzy Panase\\ icz, Karol
J. Stryjski.

wsponunalern
ź.e w
prasy".
„Przegląd;;ie
„sz:i:At":D R&E i\łt:PLWCH · z··
11.....,,l:J,k~·ietni•l l~RIJ,. tnkU u.. , ' "·... •'"·· _„.....
n yda.w~"·fiirlt.lł'1ł>" WY<:lawn!- '. kaz~ s·i~·nrt:ykul O:orrlt1~t.a S1.yma
pt . .,Gdzie leu;icy
czycha
ctwu 1-'nłwwe RSW .• Pra<a Huch" 91-103 Łódt, · gdzie leu:zzna?" IY':d<jcy ż.art.or<n11""
bliwym sprawozdaniem z .. proul Sh~nkiewic1.a 3'5.
cesu", jaki odbył się we Wrry·ORllK Prasowe Zakłady Graoskarżano
ławiu. a w którym
Książka
f1ct.rn' RSW „Prasa
tamLejszy tygodnik „Sprawy i
u! · Arm11
Lódź.,
Ruch"
Ludzie''. Zobowią1.ałcm si~ te.'..
.
·
Czerwone) 28
że przy ·okazji · wrócc; do ~eJ
Redal«:1a nie zwraca nie ~a-.
sprawy i npowiNn Czytelnikoi 1
mowtnny~h· ·rękopi~6w i .tastrze.
ó tym dośr orygtnalnym procPg.J ~obi„ orawo do skrQtów.
s1e. Tak się jednak sklada. 7"'
\Varunkj prenumeraty: I. dla
1Jra. y'' 11ir ukazu ie
„Przegląd
tn;;ty~uCJ1 I zaktadów pracy· moje.i winy - J ~z
nie
~ię zlokaltwwane w miastach woie·
go lti~".
g1tlarnie. wypieraj1
wódtkich l pozostałycb mla!tach. ważniejsze artykuły,
stąd t.n
w kt6ryrh .znajdują się sfedzJby. powracam do· tego
.. proce5u·•
„Prasa
RS W
O:;lddał6w
przy okazji, ale i pewnym :.izamawiają
Ruch"
Książka
póinieniem.
pren1.1~ratę w tych oddziałach
pracy
zakłady
f
instytucje
Tą· okazją jl'.~t. spra \'.:ozdanie
mieiscowoś
w
ilokal ilowane
Roszewskierrn z:tW oj ci echa
clacn. g':li1e nie ma Odd?falów
11umer1.s
.w 1.'i
mieszczon e
K;tą7.ka
„Prasa
RSW
„SPRAW I LUDZF z 10 kwi"tRuc'h" opłacają prenumeratę w 'nia l98G roku, w którrm op1uri:ęda\b poc'z!owych I u dorę·
~ane jest. jak
czyclell. 2 dla indywidualnych
prenun1erator6w osobv fiz.ycrnr
i;;unlesikałe ·na wsi I w młejsco
SPRAWY·I
~
ni·e· ma· od·
r:dzle
wo~c-iflch
dtfał61v RSW „Prasa ·- l\.;;!~p;ka
SĄDEM
STANĘŁY
prcnume- ·
Ruch" oplF!caJą
utę w urzęd;ich poczlo1 eh · t
u c' ri;>czycie li · osoby fizycrne
sie~amie~ik;i·le w nli<1•t<ic-h Nie był · to jednak ani o;ą~I
dzibath Oddziałów RSW „Pra~a
bardziej
rejonowy, ·ani tym
Ruc-h" opłacaw wojewódzki, ani Sa,d t-.'ajwyzf< sią!ka ur7ę
preonumer<itę wvh-1r1nie w
szy, czy wręcz··Sąd Administrad;ich rioutowych nad<'twćzo-od
cyjny. Nie był to t!ż Trybu•nł
dawczvl·h wl.<1$riw1·ch dla miei·
Stanu. ·20 marca 1986 roku ze~
·pr<'numerato·
p.mie~drnnia
~ca
p61 redakcjdygodnika polityczno-sµołeczncgo. ·„si)rawy i Lura \Vnlat\ dokon111e się używa
hlnri.!<letu wplat~"' na· ra· . dzie". ·pod przewodem
sz.e~·,,
j:~c
mi?j~cowe12c
h:.inkowy
.Jul iana Barto~za. stanął przed
chun•'k
Od·in"lu · RS\V Pra~a - l:\sł::if.. . sądem powołanym przez Ośro
ka - l'l.ui:'h„ 1 Poenumeratc 1t dek Myśli Społecznej Zrzeszerna
zle,·enlein wv,vlld za [(rantcę Studentów Polskich Uniwer5yRC::W . „Prasa
telu Wrocławskiego i1i1. Bolesprty1tTlU1·~i
Bieruta we \Vrocławi11.
ława
nu,h" C'Pntrala [{ol[{;i::pka pMtaiu Pra~y I Wvdawn1ctw . Oskarz~rcieli było dwóch . .Jed2!1
- jak to pi~z.e Wojciech Roul fowarowa 28 OO 958 War·
s•awa kontu NBP XV Oddtial ~zewski - oska-rial .. z prawo"',
w W,Hsrnwle nr 115~ -20104 5- drugi ~ .-,z lewa". Tym. który
zdaniC"rn Wojciecha RoszewskiePrPnumerata ze tlece-139 11
niem wy!yłki za ~ranlcę pocztą !!O oskarżał ..z ·prawa" był .ranu~z Zagórski. -a ,tym. co „z t'E!zwykłą ie~1 .droź~za od orenumev.:a" - Jarosław ·Barańskiratv krajo\11ej o fiO proc. dl~
tlecenl<>óawC'ów lndywldualnyrh
Oczywiście · cab=t rzecz nos1la
t <l I .OO p1:oc. dla <.lecających ipznamiona zabawy, choć - jak
«tytuc11 .i. źakł;id<'>w oracy Tn
wynika ze sprawozda1·1 - tl'ie
miny przy )mowania prenumeratv n:a ·kraj I za ~rankę - do · byla · 1.ylko· zabawą. · „Zrobiło
dnia 10 listopada na l kwarta! się .iakoś bardziej połit11cznie•'
relacjonował Wojdech Roi półroC'ze roku na„tępne~o ora1 rok następny - do tjnia szewski. Była to·_;_ jak wynika
cały
z obu relacji · - dvs-kusja nad
popr1eI katdego młr~iąca wrocławskim tygodnikiem n0prenumeraty
okres
dla.iącei:o
rozpr c'I"
prO\\ a:dzona w· formie:
rot:~ bieżącego.
wy sadowe.I. · "Dohry · pon;y!'>ł,
grlyi: ,,proce;,'' trw::ił „Prze;; c2t<>~odzin11 z hak.iem w Siil
Zam. 1281. B-2. r11
.Jieda\Yl10
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klubowej „Sezamu" przy ul;c;i
't.:"
Mm·ii SlclodoU'ski<-j-Ć:v.rie
Vhoctawiu" -. iak napisał W.
Roszewski - i nikogo nie znu-

- ' .
.LUDZ·IE"
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PRZED

o co
„Spra'\Y
nb

prze.::.

w.

oskarżano

tygodnik

Ludzie"?
z c•·tow~nez:i
Ro~z„:y.;klf>.E:O oskart;.:-

fra~111!'nl

nia .T:tmisi.a Z'll!onk.iP)?n ·
tu:-icrc/::11, ::e k/asu u1
Polsce nie ist.niejq. Ale spoMJb
su.pel'U.iP,
ich przedstawienia
jakoby wszystko l'O rl:::ieje ~ię

„Nie

wokół.

było

przc1rw:em

było intere.qem
jakiej.~ klo~y".

klasowe.i. I
3ze

za11:-

„Otóż „Sprairy i Ltul,ie" wyznło~echod:z-ą z njesłuszr1ego
11ia, że intereg robotniczu V~·
krui~a się z irit111·esem portii. A
przecież przez czterdzieści :r:t

klouz robotnicza

niejednnkrn'-

nie doświadczała
sprzeczności tych

i dośv.:iadcza
intere!ów''.

Te:mu pierwszemu oskarżen iu
próbo-wano przeciwstawić in•1)"'
podział: na rządzących i rz4dzonych. Temu drugiemu - us·1motnienic robotników konieczność zajmowania s:ę wlasn:rmi sprawami. Z pierwszym r:izprawił się Ji1n Kurowicki, wyjaśniając. że owszem są rządz;i
cy i rządzeni. ale ci pierwsi TDhia to zawsze w interesie ja„Broniąc się ki~jś klasy.
napisał Wojciech Roszewski kwestii
nic · cliabo!izowali.śmy
podziałów klasoiq;ch. Podtrzvm.yv;aliśmy jednak tezi:. że b!.J111 one i pozo.qta1n i.stotnt?, i :~
nav.;et pr:y ich jqtrifl:n.in moźli
v.•e jest normol.nc? ~1lo~en.ie ~to
sunk6w społecznych''.
rozprawił

„w

nakladzil?
egzf'mplarzy".

około 50 ty~ii:cv

miej•··u
Chciałbym w tym
''ą
zwrór:ii: uwagę, i.P „SiL''
l :'-'JlOdni k;em politycz:no-społei;z
JU'l11 i naklad ~O tysięcy PJ(zernuparcie i
pl<1rzy. do któr.vch
wc:i 'P
wytn\·ale s:ę zbliż.a ją,
n;e je;t btki maly dla tnrnr.łni
ka \n·chodzącE'ftO poza Wanz~
w:ą. Zre.<zt<1 kilka tyi:odnikr)\ •
r:„n1r11Jn ·eh lll\\\ et t~o nakl:i.\ -~Pt'a'"'' i
cl11 nie- o'j::ie,ii
po:-a
kupie
Ludzi~·· możn:i
Wrocławiem. Widać istniPie Z'lp,<potrzebowanre rÓ\'.-nież
ma polityczno-społec1.ne. a mn±P nawet prz<>d" w•zy~Lkim.

na

trol l(i

A oto fra!i!ment /. r;l.owane.T~rosława BaJ!o O$karzema
i·at1skiego:

Z tą drugą
Julian Barto5z:

„SiL"
napisał. te dzial;i.lno5ć
nie jest wcall" taka niezn;iczn ~
bo przecież pismo ukazuje s:e

~i~

mam·y n.a·
To, że mieliśmy
dal c1o czunienia z niezrozum1.e11iem celów partii przez du:':e
to
odłamy klasy robotniczej.
znaczu, że zachod::i
wcale nie
zasadnicza sprzetuta.i .iaka ś
czność między rozumieniem interesu partii a roz11mieni1nn interesu robotników."

te !ragment.v,
Zacytowalem
jakich istotnych
aby pokazać
dotyczyła ta dyskusja
spraw
prowadzona w formie rozprawy sądowej. Wysoki Sąd w \J··
sobie Ewy Ciechan. do któ1·~
go' ktoś zwrócił się per:

umor~:vł
Sqclzie~" ,.Piękny
sprawę i wszystko dobrze się
Barto"z
zakończyło. a Julian
mógł spoko.inie powiedzieć: „wiemy 11woje i wiemy dobrz~"·
N~tomiast Darimz Szymcz•:ch11.
ze .Sz1,and.iru 7'.Tł11clych". chc::ic
r,;dać ~prawie własciwa ranę~,

•ię
Te ll\\ agi iia.rnnc;ly mi
pn lektune artyJ-ułu BoJ(u~ławl!
Sł::iwomlra K1mc'l.1· pomiesr.czonc~n w krakcn\·skim mies;<;<::;i;numer 1 r
nik11 .. ZDA "TF."
1P81i roku. Tyt11t ie~rn utyku;":
ale au~or
„Po ~.i<":'.<lzie ZLP'',
przekazuje też

UWAGI O PISMACH
LITERACKICH

•::!! stmu;q duchową w~poicze.s
nego Polaka. Nic bardziej błęd
cz11teln·k
1rłasni'!
nego. To

sprawia, f!e -

z

ja]<. W'ynzk.a

1c;eln różnO?"odnych i w róż·
nych cza,ęach przeprowadzrrny._·h
badc11i prasoznawcz11ch ~ pisjako litera~/~ ; „
mo po1colane
(Jlp. „Życie Literackie", ,:W.ępól
poczatk.01ro
które
czesno.~ć''),
po~wi<;cały ?l' frlP mie).~ca li"<>rntu ru, :: czasom ri·ruk1da r.:>j
T'owór!. iP.~t
1'teratnru mniej.
piś1me
1r
pro;,ty: im 1ric:;cri
pro::y, pn~::ji t r„ceniji llter::ic·
k•r.• , tvrr1. 11.·i k.;r~ z1not11."

H.S. Kunda nie radzi jf"dti,:ik

i propon~j"
rąk
ko1·zysta(o z promocji literatu!'Y
,.w prasie cadokonywanej

załamywać

d:::iennej, s:czegó!nfa w jej riaga:ynotq/ch wydaniach, o~iq{J'.1.iących tlJ piątki lub w ,,obo•u
dni
tl'i('k. .ęzlJ niż w pozostałe

tugocinia

nakład,

a

taki~ czytą-

1111<'h przez ti'ięk.,:::y 11it io inrie
zakończ"
~f.wierdza na
Ośrodka B;:i.-

dni orlsP.tck 1H6b". NJ.

njp B. S. Kunda
pod.~lawic

hadań

w Krak.tlIYi"' pr:r.eprnwadzonych w J l'.IM
„naj~~pi~j w Po/~cr
roku, ;i:P.

rlai1 Prasoznawczych
re11liwjq tę form11I<:
oo.zrtu
T1tnat11rv

prrimocJi
k1'a1-.·ow-

~kito:

„Dziennik Polski'' i „GnPogratulo1Ptn Krakriw.•ka''.

w11.e!
jakie p<1dC1ły nie t. -re w czasie obrac'I, co na wcze~nlejszy111
posiedzeniu Pai'ty.ine11.o Ze~po!u
Krytyki. „Wedle wyolo.~zonych
?Gtecly - pis1.e - a tok::e pno;
opinii istinnych okazjach nieje coś w rodzaju zmou;11 ·v

redakc;iac1i

różnych

pi.~m

spo-

leczno-kulturalnyc71. które - z
jednej strony - nie chcą. drnkować

takf.e

-

nie

tekstów

literackich (n

krytycznych), z drugioj
cl1cą

dostarczać

literac-

kiej strawy prngnqcym jej czytelnikom. W skrajnym sformuopinia ta przybM1a
lowanfo
tU'ierdze11ia. że mog'ipostać
byśrny ii:vclawać tygodnik. lit<:?miliona (! J
racki o naktadzi e
egzemplarzy i nie byleby :::u·rotów". Powstrzymam sie od koBogusław
mentarzy. Zrei;ztą
Sławomir Kunda zrobił to sam.

pinc
„Tymczasem
~pratea u;yglqda inaczej, a opinie - podobne do powyż3zej ~q wyrazem mbiektywizm•i, pi~arzv. kt6rvm ci<tg1e wyr:l.aje •ie,
ie lit era tura fo.•t 11aju•a.żni,,.j·

rn<? moż
-1
zi\do 0.-;ilającej
na \\' żadn,'·m w:v\Jadku p:·z"ró\\-nać do 1",YtcJac.h 7 Ul8l reku. Wtedy mieL\m'; 11;; pn.··-

\7"'

zia·,· <rz~nien!8
odchodz,en'a od par'",
Di,p\ mam;- już zia~1\'i<ko 1JdjeszC7A'' \'." n;~
rhcć
wro!11~.
,, .• e lkiE' S i;kaii. prz:'1;:hod""'?-nir>
clP part:.:.
·rlo! nnały
1'0 z.m:an.v. jC1.be
s:1~ \\' c>kre~ie od !X ' Z!azrl1.1
pt_.-;ni~h c~
PZPR. pazwa la ją
nie patrz<~ć w prz~·szłos(". a to·
m~ zasadn;cze> · znaC7°nif' dl:;i
pn.~·gotnw:vwanych proi?ramn·~'.
Tilk dla nasz~-ch zami1erzeń 11'1
pic;;. lat. jak i na
11a.ibliżs7e
lata. sięę;ając- j;.i~ p1Jdat~7.e
czątków . ·xr \\'ie> ku. Przn~oto
wu.:em_,- t-e pro~ramr \\' ::i1tn03·
!erze ~pokojnrj. he7. nerw11 -riś
ri i hez napięć. j<kie "1.·;·.;ti?:..
r 1>11·al;- wówczas. To t'-'i ma
S'Yo'e znaczenie.
__: Co J„vlinlY JPdnak niP mó·
wili 11 ·okrei-ic prz~· goto'\ ań do
Z,lud11
-Nadzwyczajnego
IX
PZPR, Jak i war1111kach, w .ill· ,
kich toc11:yły llię obrad..-. io ni!!
cla. się ziwn:eczyć, te IX Zj;ud .·
is
ma znaczenie hist.orye7,ne,
mimo tocząrej się ·walki, a mo7e właśnie dlatego, linia vrńw.
czas wn1racowana ma znacz,.,.
hi:o;toryczne i łlSi<tll'llięt11 '
nie
politrcima., jak I
~tabili7ac.ia
~nrawa
inna
ir1111po<łarc'l:a cu· uznamy ją za zadnwah.jest w:vnikiem l'f!aliza,iącą di linii TX Z,iazdu PZPR, 11.
ni~ wynikiem odejścia od łej
linii.
--- By.E<im~· już prz,ekcm:mi
cm<:'" tnnmia Zjai:clu · o ~ "'go
h!stor.YC7.nym znacz.emu. I ·dz;ś
- patrząc z perspekty1•'v mi·
nionych pięciu lat - po;:.ostaprzf'k:onaniu.
;.,,.m_,- pn::- tym
:\'foie na wet więcej: przekona.lHS.
n e to utrwaliło •1ę w
Dlateę;o stale podkreślam . że
potrz<?ba konsekwen~<tni je
tn_ean trz.rmania ~ię l"tri lX
Ziazdu, utn'l--alania jei, umacniania.
- Spotkdem i;ię z obawami, możną Je nuwa. ć lagodni'!'J
kład

do

ktem

„,

\\·ątpliwościaml.

w:rra.ianymi w·
różnych llYłua.cjarh, że X Zjazd
PZPR może wprow;1,diić knr4'kty do ·linii JX Z.ia'l:du, któr~
wypaczylyhy jej poprzedni, hi •
tor~·cT.11;\· .Już i1e11~.

ie pod&ie1am takich

ir

ba 1 ~-. nic zakładam takiej możliwości. :\'Tuszę jednak pr:::;·ZllilC', 7 takie tendencj~. pogląi5tnie ·;..
d,- ~z,- wątpli\~·o~<'i

,,.„dlu·g:
po>!ląd<'.
któr ·!:.h w r.za<a!' 11f::ic I. - Zf'li·
du ~·111;„ l'(1:.R!:'-- -e-m~qe \ "''~troje, ż„ nil' wsi -~tko tak upotrzeba,
~lalono, jakb~ było
i~ niekf óre ~praw:-· prz~jaskra.
\\'iono, inne ~ilniPj wycieniowano. A więc teraz, na X Zj<?f.dzie trzeba będzie wpro•\'adzić
korekty, aby te sprawy ''-"'•
.
prostować.
Jako przykład ta-kich t„ndencji w~·~uwa >ię ~pra,vę dwoch
karlencji, jakie można. pełn ie z'
wyboru jedna po dru~iej. Ta
przec1wmzasada ma wielu
k6v-•. Dla nas b,vła ona gwar;:incją prr.ed możliwością \'Y·
Wy't~pują

~tępo~·11nia

niepnwidłowoścl.

Dla amie n.adal ł.l'm pozostaje.

- W:nmwa 1lę nstrzetenil', ·
kaden(!j" to bard'!:„
te dwie
dzlaJ:auiało, bowlf'm młodzi

"re, któny cg~11łn ·~ wybier:i.różne p.art;"'jne iunkc.j~.
nie 7.d~żą nabrt.ć ni~r.będne1a
doiwiadennia. I już mu~zą. bJ·e.·
wymienia.ni. Taka rotac.l~ karlr
<'1ąc-ło«6
JJitrl:dn:rch J>rze.rywa
rh:ialania, 011łabi~ silę in!lfanc.ti
ich
skuler7.nłlśfl
llll.rt:fjnych,
d7.ialania. l\111szę przyzn;i.~, z~
nie s~ to :Hgmnenty, któr4' ni~
uwif!ralyby sporej do.zy rarj!.
z!\11tan;,;I J<l Ilię nad tym
wia.rn, tn m&ni pow~;tne wą.tplic
wo:ici, C'.!:Y n:eczrwiście te dwl!
kadetrc.il', to b.rł na.Jle1>8zy p!!-

nl na

j„dnak do t~·ch ui:;woje trzy ą;rosze.
wvdaje mi ~ię. ż„ S. :R.
Otóż
Kunda nieco upraszcza ~prawe.
Albo może ki'lej - nadml•rniP .ją UO$!Ólnia. Czytelnik hnwiem - a ~ą na. to różne przy~ię w
nie odwraca
kłady ogóle oci literatury i poezji. 0'1
tego, co go il1tere~uj1'.
~zuk::i
Na przykiad literatury w~rół
cze~nej, aktualnej, ostro ujmuproblem:v,
il!cej współcze~ne
nic unikajacej sytuacji konflikktowych. Nic wsponmę już o
rodzajach literatury. Na przykład można wybrzydzać na 1; ..
teratur~ naukowo-fantastyczn;:i,
ale jest iaktem, że .mi esięcznik
choć dq,gi. ma
„Fantastyka",
duży nakład i ~zybko znika .7.
kiosków. Sądzę po prostu, że
obowiązkiem redakcji' je~t ·dru któ1·„j
kować taką literatur~.
po~zukuje czytt-lnik.
Chciałbym

\Ya~

\
ze str.1 ·\~

dodać

LUCJAN BOGUSZ

•

Naszemu Kołedie

red, Eugeniuszowi· Iwanickiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

M A T K
składa:

ZESPOt

;.ODGŁOSOW"

mygł?

Pozoi<taje nadal ptz~r !'IO·
wlaści'\'·e
że je~t to
roz,wiązanie. Wymal!a ono t_,-1.
ko z jednej stron~· tego; aby
mech-3.•
nie było traktowane
nfcznie, bo to nie o to chodziło. Z drugiej strony - · zasada
ta je~t połączona możliwośc1Ą
takiego rozwiąwnia, aby · domó:ił
partyjny
bry działacz
-

elądzie,

pelnić

swą

funkcję

dłużej

niż

dwie kadencje. T.11e, ile tel'(?
\\-ymaga dobro instancji parw
t.vinej, którą kieruje lub
której działa. Potrzeba do ~
uczc·iwej,
i;o tylko rzetelnej,
rnądrej oceny_ je~o dzialal1ia ·i
z;
skorzystania
umiejętności
daje
jak:e
tych możliwości,
1X
PZPR· i uchwały
Statut
Zjazdu. Każda instancja parstosunku cb
w
tyjna może
konJcretnej osoby podejmować
Nicz~;;o
odpowiednie decyzje.
nie trzeba zmieniać.
oba- ·
Uwaiam, że świętym
wią:ikiem Komitetu Centralne·
)!o PZPR, który przygotowuje
X Zjazd jest troska o 1n, aby
nie odejść .od lini'i IX Zjazdu,
gdyż jest ona nadal gwarancją
prawidłowej budowy socJaiizmu
w Pol~ce. I sądzę, że Komi+'!t
Centralnv właściwie wywi:i,zuje si~ ze swojej roli.

NR 18 (1466), X.XIX, 3 MAJA 1986 R.
1

•

-

Przed IX

Zjazd~m

PZPR,

w trakcie Zjazdu, Jak też po
Zjeździe i dziś w przygotowa-

niach do X Zjazdu byłeś i jesmoono r.aangażowany. Bierzesz w tym wszystkim czynny udział. Występowałeś i wyspotkastępujesz na różnych
niach, 9r.radach, konferencjach,
brałeś udział w p.ra.each przy
„Programu
preygotowaniu
PZPR", Jesteś czloukiem I<oIdeologic:mcj, Nauki i
inisjl
KC
Zagranic?:nej
Komisji
udzielałeś i udzielasz
PZPR,
WY.wi<Klów. pnblikowałeś i publikujesz swo.fc prr.cmyślcnia.
Czy w twoicb poglądach, jak
je dziś .porównujesz, w okreprzygotowań do IX
od
sie
Zjazdu do pnygotowań do X
Zjazdu zas:ełll jakaś ewolucja i
Jeśli tak, to jak&?
·- Też się nad tym zastanaswoiste ;
wiałem . Dokonałem
analizy moich pnglądów z t ych
ostatnich pięciu .lat. Generalnie podtrzymuję to wszystko,
mówiłem.
czas ie
co w ty.ro
Gdyby dana m1 była taka możliwo-ść, dakonama wstecz korekty moich poglądów, to generalnie niie bym m~ zmienił.
- A w szczeg6łach?
- Nie sprawdzi.ły się niektóre moje przewidywania. Otóż
przykład .
przewidywałem na
t~8

że

będziemy

końcem
?
zadłużenie

1985

w wy~okości 33 miliardów dolarów,
a mamy 29,2 miliardy dolarów.
powieTo dobrze - można
mmeJsze,
że mamy
dzieć ale mamy mniejsze na skutek
znacznego redukowania importu. Tylko, że to obcięcie importu dało również reakcję
często odłożoną
łańcuchową w czasie - spadek produkcji,
a przez to również spadek eks.
portu.
Muszę się przyznać, że byłem „romantykiem" w ocenie
skutecznt>ści i szybkości rozprowiązywania niektórych
Uważałem na przyblemów.
kład, że uda się pełniej i szybciej zrealizować program antyinflacyjny. Nie docen1łem siły
presji na centrum w sprawie
podwyżek płac i stopnia ulegania tej presji. Ta presja nadal istnieje i jest to zjawisko
bardzo niebezpieczne, gdyż tej
presj,j nie towarzyszy wzrost
produkcji i wydajności pracy.
Spodziewałem się, że uda się
wypracostosunkowo szybko
wać swoistą „filozofię systemu
-płac" i w jej wyniku dopiero
bc:dziemy tworzy\i szczegółowe
zakładowe systemy płac. Stało
roku mieli

się

inaczej

Pnw~tały

dow.ą i
działań.

to zaróWl!lo w sferze
poHtycznych„ jak i gospodarczych.
natomiast nie u- Czego
jest rejestr
zyskaliśmy'! Jaki
naszych braków? Co trzeba zapisać po stronie negatywów?
tak iej
uzyskaliśmy
- Nie
równowagi gospodarczej, jaka
byłaby konieczna i oczek·i.wana, nie ograniczyliśmy w doinflacji,
stopniu
statecznym
potrzebnego
nie osiągnęliśmy
zapopoziomu eksportu, nic
czątkowaliśmy w sposób zadowalający przekształcel1 struktunajwiększym
ralnych. To w
skrócie.
od
lVI)"ślę, że ważniejszym
wymienienia rejestru braków
stwierdzenie, że stopiei1
jest
skomplikowania naszej gospodarki, jakkolwiek różny od teroku,
go, który był w 1981
jest nadal wysoki i wcale stan
gospodarki nie jest taki, abysmy moglf spokojnie i opt y mi~
tycznie patrzeć w przyszłoś ć,

\\' ygląd a ł poziom ich ż:-.·c i a i Jaki będz ie ich ud z iał w rz ą dze
niu kraj-em'?
- Jest to jednak daleko idą
ce uproszczenie.
czy
- Bez wątpienia. Ale
nam się to podoba, czy nie ludzie socjalizm oceniają prze?.
pryzmat tego, co on im daje,
co może dać, czyli przez :;·1ziom życia. Rozumowanie jest
tak ie: jeste ś my w centrum Europy, 40 lat budujemy socjalizm, mamy prawie 40 mili0nów ludzi, określony p oten::j etl
dala
pr zyroda
produkcyjny,
nam takie a nie inne bogac1·,-.-, naturalne, porównajmy to
z innymi i z tych porównań,
określone
b i orąc: pod uwagę
standardy i modele ży cia, powinny wyjść takie a n ie inne
cele rozwojowe.

Pro jekt „Programu
jak wiadomo - w
najbliższych latach wysuwa na
plan pierwszy knnsumpcję ind y widualną, a dopiero w dalsię
szym czasie ma zmienić
stosunek między tymi formami
zwole111nicy
konsumpcji. Byli
równoległego traktowania obu
form konsumpcji Uważano też,
że stopa inflacji określona w
JO
dopusz.czalnych gramcach
procent jest mało precyzyjna,
1xccyzyjn'ej
że powinna by ć
potraktowana. Spierano się o
sposób inwestowania, zwracając uwagę, że inwestycje m odernizacyjne mogą prz yn ieść w
krótszym cza.s ie wyższe korzy ś 
ci niż nowe inwestycje. Ogólnie rzecz traktując b ył to spór
zachokoncepcjami
między
wawcz ymi a nowoczesnymi. W

chodzi o drugą płas z 
w
równi eż
którą uproszczeniu - napewnym
socjaliszwałem demokracją
tycmą, bo płaszczyzna ta jest
szersza i obejmuje
znacznie
nadbudowę , to pytania
całą
czy
' brzmi.ą na przykład tak:
zastosowany w wyborach sys wyborczy, to ju ż szczy t
tem
naszych osiągnięć, czy też dopr zepiero początek procesu
mian w tej dziedzinie? Czy for-

rezultacie tego sporu powstał
kompromis, nastąpiło
swo isty
ujednolicenie stanawisk. Ale
iuz
są
oba do1':urnenty nie
czymś zamkniętym i dyskusja
przed X Zjazdem, jak i na X
Zjeżdzie powinna nadać im ostateczny kształt.
niezbęd- Wprowadzenie
nych korekt do obu dokumentów f.o zaledwie część pracy,
U nas często moina spotkać się
z takim poglądem, że odbyliś

Jeśli
czyznę,

my osiągnięte w samorządności

pracowniczej, regionalnej, to początek procesu
rozwo.jowego naszego samorzą
du, czy tei już ostateczne osiągnięcia? Myślę, że nie. Mamy obowiązek przedstawić bar dziej ambitne i rozbudowane
programy.
- Z przebiegu dotychczasoprojektem
wej dyskusji nad
„Programu PZPR", a także nacl
„Tezami KC PZPR na X Zja:z;d
partii" wynika, że raezeJ oczekiwania były większe niż zamiesz.kańców,

zakłado

we systemy płac. a nie ma nadal te.i „filozofii" Innym problemem obrazującym mój zbytni optymizm je<t kwestia tzw.
malej rest! ukturalizacji gospodarki, jaką w;ązano z zakoń
czonym w 1985 roku planem
trzyletnim. Myślałem u progu
tego planu, że uda sie: osiągnąć
Zakończyliś
znaczące sukcesy
my ten plan bez efektów zasługujących na uwagę
- Do tej pory rozmaWialiś
my o uwarunkowaniach politycznych przed fX i X ZjazZastanówmy się teraz
dem.
pn;ez chwilę nad sytuacją gotylko,
spodarczą. Pn;vpomnę
że był to okres strajków, ni.eustannych braków w zaopatrze·
niu, wprowadzania reg-lamentaeji. a przy tym wszystkim
walki o wolne soboty. Po IX
Zjeździe PZPR mieliśmv w t.odzl marsze głodowe Sytuac.ia
stawała się więce,j niż tragiczna. Gospodarka nasza znalazła
się. w stanie pełnego chaosu.
Warto zatem sobie uświadomili,
co od tamtego cza.su zrobiliś
m.r. co zmieniło się?
- Pian wych0dzen.i.a z kryzysu został zao•sowany przez
IX. Zjazd. został skonkretyzowany i był realizowany przez
wyłonił
rząd, Z tych d;r.iałań
z
wychodzenia
si~ program
antyinflacyjny
kryzysu, plan
oraz plan trzyletni. Co moglilJyśmy zapisać po stronie osiągnięć w realizacji tych antykryzysowych zarr„erzeń i plan<'>w?
tej strome
Zapisałbym lJO
opanowanie tych
zasadnicz.e
w
sił· i mechanizmów, które
krygospodarce powodowały
zys, jak też określone ustabilizowanie · gospodarki i przywr~
canie równowagi rynkowej. Opoorz.ez
gospodarki
glądanie
półki sklepowe jest dużym utak
proszczeniem ale często
się, robi, więc: w tym ogląda
niu widać, że ;;poro udało się
już zrobić. Ró..vnowa~i w gos.i:mdarce jednak nie ma nadal. Zapisałbym dalej po tej
stronie niezłe wyniki w rolnictwie . One są po części darom prz.vrody, ale też ; rewlfatem polityki rr.lnej PZPR i
Z.SL. Nawet . no rynku mięs
-.vidomym
i~.<t
nym. który
skutkiem braku równ'Jwagi i
nastąpiły
naszych trudnośc1.
pewne pożyteczne zmiany.
też
Po tej stronie rnpisuię
ł\Ot"?.ystne 7.m;<mv iakie zaszły
w handlu ragr~mcwvm Uz yskujemy od .trzech lat nadwyż 
k~ eksportu nad importem co p:av,•da kosi\em znacznego
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importu. ale ją uzyskujemy . Jest io wprawdzie nad- w
wyżka ntewystarczając:a
granicach 1,5 mld dolarów Potrzebna nam jest nadwyi.ka nu
poziomie około 3 miliardów
dolarów. Jest b przede wsz:vstki m konsekwencja faktu, że
nie udało się ustawić eksportu na takim poziomie, jak to
postulowaliśmy na IX Z.ieidzie.
Ale podkreślmy to: dokonuje
.> ifl proces powraca.ma na rynki zc1granic?.J1e
zap i sywa ć
Jeśli dalej mam
po stronie korz.yki, to zapiFalbym tu bez wątp ienia powrót
r ynki
na
handlu
naszego
RWPG i odbudo.wę więzów kooperacyj\lych z t~'mi krajami.
Tu przy okazji wairto przyponmieć, że Polska w ogóle powróciła na arenę międzynaroobniżenia

w : d u alną.

PZPR" -

wYmieniliśmy
dyskusję,
stanopoglądy, uzgodniliśmy
wiska, w wyniku tego powstał
dokument i możemy spokojnie

my

dobrze
A tymczasem, to nic jest koniec pracy, tylko jej początek. Teraz
trzeba bowiem przystąpić do
rcali:&acji tego, co zostało uchwalone, postanowione. A jeśli mamy przystąpić do pracy,
to musimy też uświadomić sobie, jakie napotkamy przeszkody, albo - jak to się dziś modnie mówi - jakie musimy pokone.ć bariery. Właśnie, jakie?
- Jest ich kilka i wszystkie
są jednakowo ważne, ale za(:znę
od tej, którą uważam za najtaką
mnie
istotniejszą. Dla
akcepbarie1·ą jest spoleczna
tacja celów zawartych w „Programie PZPR" i w .,Tezach KC
PZPR na X Zjazd partii''. Jest
to problem utożsamiania swoich celów indywidualnych czy
grupowych z celami nadrzęd
nymi, a który wy rnż a się stosunkjem do gracy na każd ym
stanow1sk1,1, otl rob.otnika, kt6ry się do ' tej pracy n i<? przykłada, do wysokiego urzędnika,
który blokuje różne decyzje i
Nazyrozwiązania systemowe
wam tę barierę - bar ierą konserwatyzmu
- Pokonanie jej może oclbyiść spać z poczuciem
spełnionego obowiązku.

wać się głównie

ci.
-

bo najgorsze mamy już za sobą. Dotychczasowe wprowadzenie w życie reformy gospodarczej spow-0dowało, że \WCzerproste.
pane zostały rez.erwy
Gospodarka na.sza musi wejść
teraz w nowy etap, wykorzystywania rezerw złożonych. Proces ten będzie odbywał się w
złożonych i wysoce skomplikoprzede
warunkach,
wanych
wszystkim drogą wykorzystan ia
naukowo-technicznego.
postępu
- Wynbrażam sobie, że zespoły powołane przez KC PZPR
do przygotowania materiałów
na X Zjazd, a w tym i projl'ktu „Programu PZPR", · zdawały
sobie sprawę z tych wsr.ystkic!J
uwarunkowań i przemian.
- Oczywiście, że tak Ale k ż
musiał y postawić sobie równ ie ż
do
inne pytanie: jak ludzie,
będ ą
któr ych te dokumenty
adresowane, tak w partii, jak
i poza partią będą je czytali,
czego będą w nich szukali, odpowiedzi na jakie pytania? N c
przyulega wątpliwosci, 7.C'
szłość Polski rozgrywać się bt';dr!:ie na płaszczyźnie gospodarq:ej. Ale w żadnym w vpadku
nie można zlekcewa± v ć: sor aw
a
związany{:h z nadbu<lowa:
konkretnie z pr zyszłym ks zt a\tern demokracji ' socjalistyczne.i A zatem ludzie będą ~zu ·
„Prng n 1r1 1
kali w projekc ie
PZPR" : w .. Tezach KC PZP!\
na X Zjazd par!ii" 'ldp J w <.dzi na p)·lani.e„ ~ak .w b l i 7.s~e '
i w dalszej pr z ~· szl o ści b ę rl ··. ,c
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powiadają

to dokumenty. I to
płasz
na obu wymienionych
czyznach. Są sprawy wymagające szybkiego rozwiązania, jak
na przykład go'.~poda.rka mieszkaniowa, komunikacja, służba
zdrowia, oświata, bo od tego,
jak będą rozwiązane zależy nasza przyszłość. Również w nadbudowie prognozy są zbyt ostrożne. W dyskusji wyraża się
sporo wąt•liwości i obaw, czy
nie nakreślono celów zbyt ogólnie, a przez co nie posiadawalor6w
ją one niezbędnych
mobillzacyjnych.
- P.rzy tworzeniu tych dokumentów pamięta1110, że musz.ą
one trzymać się realiów. Nie
co
moina obiecywać czegoś,
nie mo·że być spełnione . Skutk i
takich obietnic już znamy. Z
tego nie wynika, że w toku
pr acy nad tymi dokumentami
nie ścierały się poglądy, stanowiska i koncepc je. Rozpat rywano różne warianty i propozycje. Na przykład niektórzy
byli zdania, że przy pewnych
ro z w i ązaniach

należ y

określić

hor yzont y czasowe - na przysamowystarkł a d w sprawie
c zalności żywnościowej , zapew·
nienia wszystkim mieszka1\ ha m i ałoby to niezbędny walo r
do
mobilizacyjny i zmuszało
w określo
o d pow iedzi aln o ści
ny m czasie. Jestem zwolennir ozw i ązan i a .
takiego
ld em
nad
T r wał y d!ugie dysku sje
wzajemn y m sto~unkiern m ię dz y
k o nsumpcją zbior o w ą a indy-

świadomoś

ale przestrzeuproszczeniem.
dla jej poko''-Ysiłki edukacyjne, to niczego nie osią
gniemy. To musi wiązać się z
wido~Zl1ymi zmianami w praktyce i jej społecznym postrzeganiu i ocenie. Ludzie muszą
przekonać się, że praktyka jest
dobra i dalsze jej kontynuowanie rokuje następne sukcesy.
- Jakle są inne bariery?
przy- Nie potrafimy na
utrzymywać na właści
kład
wym poziomie proporcji mię
i
produkcji
dzy przyrostem
wydajnością pracy a wzrostem
na skutek róż
płac. Płace nych nacisków - rosną szybciej niż pr:odukcja i przyrost
Na rynek
wydajności pracy.
trad'ia więcej pieniędzy ni± jest
na nie pokrycia w towarach -t
mamy inflację. Rezultatem tego są podwyżki cen i usług
jako rozpaczliwa próba szukania równowagi.
- Skoro już padło słowo: ceny, to chciałbym za.pytać, gdzie
jest granica ciągle rosnących
taka
cen? Czy w og6le Jest
granica?
nie
- Nie. Takiej gra.nicy
ma. Ce!l.1y muszą rosnąć z kildorównać
ku powodów: aby
wzrostowi cen światowych, aby poprawi~ strukturę cen co z. reguły musi odbywać się
Popoprzez ich podnoszen.ie
przestańmy na ich przyczynach.
Problem nie leży we wzroście
cen. Ruch cen w górę jest w
naturalny.
określonym sensie
czy
Rzecz natomiast w tym,
panuje się nad wzrostem cen
i czy odpowiednio do tego następu·je wzro·st plac i dochodów
i
oparty o wzrost produkcji
wydajności pracy. Powinien tu
mechanizm.
swoisty
działać
Zaczęliśmy dopiero go two-rzyć.
- Na czym ten mechanizm
ma polegać?
okreś len i a
- Wymaga on
minimum socjalnego i stosoPlace
wania in deksacji płac
m inimalne, renty i emerytury
oraz pła c e w sferze bud żet o 
wej, podąż aj ą odpowiednio za
Owszem,

gałbym przed
Jeśli uznamy, że
nani.a wystarczą

Foto: Ryszard Lucyszyn

w

wz.rostem kosztów utrzymania. tyle z widzenia tych zagrożeń,
Wymaga to ewidencji wzrostu o których mówiłem, ile z hiscen i wydatków robionej przez torycznego doświadczenia. Trzew
kilka ośrodków, w tym związ ba sobie uświadomić, że
ki zawodowe, tak aby poziom Po.Jsce do tej pory nie udały
utrzymania się żadne reformy. Ale, jeśli
wzro'<tu kasztów
na przykład w latach pięćdzie
był średnią kilku notowań. Na
siedemdziesiątych
i
odpowiednio siątych
podstawie
tej
niepowodzenie reform zalehło
rośnie minimum socjalne, placa
minimalna i płaca w sferze od czynników politycznych, t-:>
zupełn :e
obecna reforma ma
budżetowej. Wzrost kosztów uinne zagrożenia.
trzymania ornz rr.inimum so- Czy można byłoby je
cjalnego jest sygnałem potrzewskazać'!
by wzrostu płacy średniej w
jest to
- Po pierwsze
gospodarce, a to od.bywa siP, w
oparciu o zakłado.we systemy błędne przekonanie, że dla reformy istnieje alternatywa. Nie
płac i układy zbiorowe. Gdy
ten mechanizm działa spraw- ma jej. Przeciwnicy reformy
takiej alternatywy nie sformunie, wówczas wzrost cen ni.e
łowali.
budzi takich obaw i traktowa- Zatem jedynie możliwy
ny może być jako zjawisko naturalne. Tworzy się podstawy Jest powr6t do starego systenakazowo-rozdzielczego,
mu
„pokoju społecznego".
- W tej dziedzinie również, który nie zdał już eg-zaminu.
- Nie wiem nawet, czy taobok uruch(lmienia· tego memożliwy.
ki powrót jest już
chanizmu, potneba odpowie<lniej pracy edukacyjnej. U nas Reforma poczyniła już znaczne
postępy, choć jeszcze są duże
ruchu cen nie . traktuje się ja:
ko :zjawiska ekonomicznego, a w tej dziedzinte braki. Ale o
jako dopust boży a ściślej ja- tym mC>że za chwilę.
.P-0 drugie - gos.podru:ka nako rządowe manipulacje o nfoczystych intencjach. sza ma du~e kłopoty ze zbilanzupełnie
sowaniem surowców i energii,
Powr6c~1y jednak do dalszych
barier, jakie będziemy musie- nie · jest zrównoważona i sta·
bilna. Byłoby · lepiej dla reforli pokona6. ·
- Kolejną barierą jest po- my, gdyby można ją było przeustabilLzowanej
ziom efektywności naszej gos- prowadzać w
podarki. Zakładamy, że połowa gospodarce. Ale tak nie jest I
przyrostu produkcji musi do- trzeba się liczyć z realiami.
Po tr~cie - występują silne
konać · się W · wyniku oszczęd
na
tendencje konserwatYWne
ności surowców, materiałów i
energii. Inaczej mówiąc, mamy różnych szczeblach zarządza
na pokrycie całeg-0 przyrostu nia, a dla powodzenia reformy
produkcji tylko połowę surow- potrzeba poszukiwania nowoców, materiałów i energii we- czesnych razwiązań.
Po czwarte - istnieje :podług obecnych norm zużycia.
- Ale znów trzeba będzie ważne niebezpieczeństwo, że w
wyniku działania przymusu eprzekonać ludzi, :ie oszczędza
nie leży w ich interesie. Jest konomicrnego może się pojato przykład kolejnego sprzęże wić niezadowolenie robotników
nia zwrotnego działań w sfe- i pracowników innych grup . z
reforrze materialnej z działaniami negatywnych s'.kutków
my. Ale o tym już wspomniama.iącymi wpływali na świado
łem.
mość. Nie będzie to łatwe.
- A Inne niedostatki refor- Nikt nie obiecuje nikomu
my?
łatwego życia. Ale to· jest ko- Gdyby mnie zapytano, co
ponieczne. Nasze produkty
jest dmś najważniejszym ogniwstają przy zbyt dużych nakła
dach surowców i energii. Od wem w łańcuchu spraw waz.tego, jak będziemy umieli osz- nych dla teraźniej.szości i prz)'Polski, to powiedział·
szłości
czędzać zależy nasza przyszłość.
bym bez wahania, że gospoI to nie jest ani piękny slogan, ani tym bardziej tania de- darka. Gdyby mnie następnie
magogia, to jest twarde wy- zapytano, co jest najważniej
łańcuchu
w
szym ogniwem
maganie ekonomii. .
- Wprowadzamy Juz w życie problemów naszej gospodarki,
bez
to powied:ziałbym znów
reformę gospodarczą. Stosunek
do niej jest bardzo różny. Na wahania, że eksport.
- Polacy bardzo nie lubią
ogół jeclnak krytyczny. Niezadowoleni są, r.wolennicy, jak i eksportować. Wokół eksportu
Przeciwnicy. Z reformy j~dnak narosło wiele mit6w i nieporoCzy zumień. I tu zn6w mamy do
zrezygnować nie można.
zateni reforma pomocna bedzie czynienia ze splotem niezbęd
nych oddziaływań tak w sfeue
w pokonywaniu tych barJer?
- Trzeba. tu wyjaśnić kilka materialnej, Jak i na świado
kwestii. Po pierwsze - refor- mość.
- Gospodarka nasza cierpi
ma nie była i nie jest celem
sa:nym w sobie. Jest narzę na niewydolnp.ść . eksportową.
które"o Czym jest eksport dla gospodziem, przy pomocy
chcen;iy i musimy zracjonali- darki - trudno to tłumaczyć,
Po bo to jest - a właściwie pozowac naszą gospodarkę.
drugie - reforma nie jest W\'- winno być - aż nadto oczy·
ma
p;l- wiste. Bez eksportu n-ie
m~słem wę~ierskim czy
importu, a be.z importu gospoS~ll'.1· W wielu państwach sodarka dostaje zadyszki, cierpi
się
CJ~listy~znych podejmuje
na niedowład.
dz!ałama podobne do .węgier 
Ale może inaczej spójrz.my
skich czy na.szych, choć nie zawsze nazywa się je reformą ·na sprawę eksportu. Otóż zaR.eforma · jest obiektY"Wną ko- kładamy, że• eksport w stosunku do obecnego poziomu musi
chcąc
mecz:r:ofoią. Socjalizm
kapitalizmem wzrosnąć 2,5 raza. To bardz:>
rywalizować z
i być bardziej efektYWny mu- duż.o. I · będzie to trudno osią
si stosować nowoczesne rozwią gnąć. Ale, jeśli nawet ten zazania. Z teg.o wyciągam ·wnio- kładany poziom osiągniemy, to
sek, że dla reformy nie ma · nadal będziemy „czerwoną laalternatywy. Po trzecie - re- tarnią" w statystyce· państw
forma nasza ma przechvników. socjaJistycznych i nie osiągnie
I ni.e ma co tego ukry,vać. Na my poiiomu eksportu przeliczanego na jednego mieszkańca
og~ł lokuje się kh „na górze".
Bułgarii, Czechosłowacji i NRD.
Otoż prawda jest taka, że r<?forma ma przeciwników rów- Wysiłek czeka nas więc duży.
Poza tym kraje socjalistycznież „na dole". I śmiem ' twierne w tym czasie nie będą stadzić, że w miarę jej rozwoju
ci przeciwnicy z dołu będą co- ły w miejscu.
Inny jeszcze sens eksportu.
raz groźnlej~i.
- Czy dlate&"O, · te retÓrina Otóż, aby płacić tylko odsetpotrzebujemy 2,5 miliarda
postawi ich wobec innej go- ki
dolarów rocznie, a żelby płacić
·
spodarki?
raty, ta suma przekracza 5
- Reforma zakła~a po.siłko
wanie się kategoriami ekono- miliardów dolarów.
W Uchwale IX Zjazdu PZPR
micznymi, a więc ludzie staną
wobec przymusu ekonomiczne - bardz·o mocno akcentowaliśmy
go, co nie zawsze będzie się znaczenie eksportu, ale za-lecenia te niie zostały zrealizowapokrywało z ich osobistymi interesami i zamierzeniami. Ot, ne.
- Dlaczego?
choćby przerosty w zatrudnie- Do przedsiębiorstw zajniu. Reforma musi doprowanie
Ni e mujących się eksportem
likwidacji.
dzić do ich
To
reforma.
wszyscy będą zadowole-ni z te- weszła jesz.cze
jest przed nami. Tu też są pozmienić
go, że będą musieli
trzebne nowoczesne rozwiąza
pracę. Reforma musi do:pro.wa~
świat.
nia, jakie już stosu.je
wydajności
dzić do will:kszej
My nadal ha·ndujemy, a świat
pracy, do stosowania wyższej
co nie tyle mówi o prostym hantechniki, · automatyzacj1,
znów nie wszystkim będzie się dlu, ile o współpracy gospodari naukowo-technicznej.
cż.oj
już
podobało. Wyczerpaliśmy
proste rezerwy i mu.simy sie- Okolo 30 procent obrotów w
świata
gnąć po złożone, to · też mu~i hand.lu zagranicz.nym
odbywa się bez pieniędzy, w
mieć swoje spbłeczne konsekza
wencje, Ą zatem w miarę po- drodze wymiany produkt
produkt. Ale ten nowoczesn y
stępów refprmy rosnąć będzie
wobec niej zagrożenie. Brzmi i tani produkt trzeba mieć i
poumieć elastycznie się nim
to może trochę paradoksalnie,
nami
sługiwać. To jest przed
ale tak w · istocie jest. Jest to
realne zagroi:enie. Jeśli . opory i tego trzeba się nauczyć. Jak
rzeczy.
„na górze" zbiegną się z opo- z.resztą wielu innych
rami „na dole", to może. to o- Ina,czej Polsce grozi stagnacja,
piekne
upadek. A wszystkie
z.naczać · koniec reformy.
zatem w dokumen- myśli i pragnienia · pozostaną
- Czy
na papierze.
tach przygotowYW•DYClh na X
Zjazd PZPR nie zapisano sprawy realizacji reformy w sposób zbyt ogólnikowy?
Rozmawiał:
- Takie zarzuty stawia się
LUCJUSZ
w dyslrnsji. Ale biorą się on-e
WŁODKOWSKI
nie
według . meg.o zdania -
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Rec pty
dla „kuchni przyszl
czy naukowe progn z

;t.

W

Ja.kie były wyobraż.ema pierwsz.ych generacji socjahstow polskich o ksz.tałcie bpołeczeństwa prz.yszłości'! Jakie tresci teoretycy
p lskiego ruchu socjali ·tycz.nego z okresu przed 1918 r. wkładali
w pojęcie „socjaliz.m", jak rozumieli ten termin szeregowi uczestnicy tego ruchu? Czy był to tylko abstrakcyjny skrót ich ideału,
czy też moze wkładano w to pojęcie konkretne treści, kiedy na
przykład propagowano wsród nas druki ulotne 1 broszury kreuJące wizję przyszłej socialistyc1.11ej Arkadii rza.dzon~j przez robotnikow? Jakie były granice ówczesnych progno:i teoretyczinych
na temat społetzet'i.stwa przyszłości?
Historyk posz.u.kuje dziś odpowiedz.i. na owę pytania, sięgając
do różnorodnych źródeł. Przy rekonstrukcji wizJ1 ustroju prz;·szłości z.a.wartej w polsliiej myśli społecznej pomocne ią oczywiscie programy partL socjalistycznycl1 z owego okresu (do 1!!18 r.).
Dokumenty te najwięcej uwagi jednak poświęcały przede wszJstkim krytyce istniejących stosunków kapitalistycznych oraz prezentacji środków i metod walki o ich zmianę, dając tylko lakoniczny zapis pnysz.łych form ustrojowych. W publicystyce i innych wydawnictwach socjalistycznych z. tej epoki znajdz.iemy natomiast zarówno komentarz do owych zasad programowych, jak
l :mac?Jnie więcej elementów opisu przyszłego ustroju społecz.nego.
Stosunek p0Jskjch teoretyków socjalistycznych do zagadnienia
przewidywania k.H.tałtu społecz.e1'tstwa przyszłości cechowała
dwoistosc wlaściwa postawie twórców socjalizmu naukowego. Jak
wiadomo, historycy zwracają uwagę na ambiwalentną postawP.
Karola
Mark;aa i ,Fryderyka Engelsa do kwestii modelowan,a
przys:tłego ustroju socjalistycznego. Obaj myśliciele z jednej strony odnosili się niechętnie do szczegółowego projektowania i opi'u
modelu przyszłego u.strnju, uznając to przedsięwzięcie za co najnmiej ryzyko\vne, grożące oderwaniem się od reguł naukowego
myślenia j<1k :-iapisal Karol Marks byłoby to przygotowywanie
recept „dla kuchni przyszłosci"; z drugiej jednak strony nie mo~li w względów zasadnicz:·ch zrezy~nować z ol5reślcnia. i. ~rzed
stawienia konkretnych celow, do których dążyl J:.uch ~ocjalis\ycz11y. Twórcy socja!ii.rnu naukowego zatem, pomimo sprzeciwu wobec rozbudowy i eksponowania tego elementu
ideologii, miel!
swoje wyobrażenie o przyszłym ustroju i jego zarysowaną koncepcję, wykazując najwięcej zainteresowania si osunkami ekonomicznymi w społeczeństwie socjalistycznym, ale generalnie w;powiedzi ich na ten temat były dość skąpe i znalazły s i ę na dalszym planie w ich twórczości.
Polscy teoretycy socjalizmu omawianej epoki byli również dość
powściągliwi i estrami w przedstawianiu opisów kształtu przyszłego spoleczei'lstwa, przy czym kierowali
ię motywami podobnymi jak twórcy marksizmu. Tak więc polscy myśliciele w swoich rozważaniach związanych 11 projekcją społeczeństwa prz~·szł 1ścl zazwyczaj akcentowali, że ich obowiązkiem jest dążenie do
zachowania ryg•:a·ów poprawności naukowej, zgodności z zasadami socjalizmu naulrnwego. Zastrzegali się również, że nie potrafą
d.ać gotowych fornrn! ani recept na konstrukcję gmachu przyszłego ustroju socj,~listycznego.
Jedynie twórcy pierwszych programów "'. polskim ruchu socjalistycznym, jak na przykład tzw. pi-ogramu
bruk elsk\ego .
(1978), programu socjalistów galicyjskich (1881), czy też partii
Proletariat (1882\, chętniej zapuszczali się do krainy przyszłego
społeczeństwa równości i sprawiedliwości. Formułowano
zasady
jego funkcjpnowariia w fiferze politycznej i moralnej, ekonomicznej i organizacji prac . W pionierskim okresie ruchu socjalistyc~
nego na ziemiach polskich n·sowano ową wizję, kieruj;i.c się niewq,tpliwie potrzeh;:imi agitacji, - sugestywnie prezentowan.v ideał
przyszłości miał oddziaływać na wyobraźnię pierwszych zwolenników socjalizmu.
W drugim dziesięcioleciu jego istnienia stanowisko twórców
programów stało się bardzie.i powściągliwe w zakresie oweę:o
prognozowania. Program Polskiej Partii SocjalistyczlleJ (1892)
!twierdzał wyraźme, że „swe cele formułuje ona, opierając się na
rzeczywistości społecznej. W dążeniach swych występuje ona nie
jako sentymentalny architekt społeczny, ale jako świadoma rll'~amzacja polityczna mas pracujących''. Natomiast w artykule red3.kcyjnym „Przeglądu Robotniczego" (IX 1900), organu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy podkreślano, że jej Z'ł
łożenia progr:imowe biorą za swą podstawę zasady socjalizmu
naukowego, zaś ,.myśl przewodnia le.ito proe:ramu polega na tym,
że działalność rewolucyjna proletariatu nie może kierować się
iadnym widzimisię najdowcipniej wymyślonych planów o urzą
ózeniu społeczeństwa wymarzonego".
Róża Luksembunr (1871-1919), najwybitniejszy
ideolog tej ż e
partii, przywodca lewicy niemieckiej socjaldemokracji, \ ·::jasniala
w jednym ze swych arjykuiów na poc1,.ątku nasz.ego stulecia, ie
marksizm umożl!wia t„Jko .. pozna.nie droei historycznej, która z
ostatniej antag0ńistycmE'j formy ~połeczeństwa. opartej nil przeciwieństwach klasowych
prowadzi do ~połeczeństw::i komuni. tycznego, zbudC"JwaneJ?:o na ~olidarnosci interesów wszystkich je)to
członków".
Trzy
!at;i później
w komentarzu
do pronamu
SDKPiL („Czego chcemy?". Warszawa 1906) r~·s11jąc wizję socjali~tycz.nej społeczności, nie rimieszkala podkreślić: „Ptzed~tawić ~ri
bie we wszystkich szczegółach, jak
będzie wyglądał przys1.!y
ustrój s0cjali~tyc:z.n~·. niepodobna, i wszelkie próby tego rodn11u
pole.gają na fantazji. Ale zupełnie wyraźnie i 11 calą pe\•.rnością
można już dziś poznać glówne podstawy prz~·sziego ustroju".

Podobnie Kazintiel'Z Kelles-Krauz (1872-1905), wybitny dzialacz.
publicysta PPS, teoretyk materializmu historycznego, podkreślcł ,
!e zasady socjalizmu naukowego „zawierają tylko wskazó' •ki dla
:ozwiązywania konkretn. eh zagadnie1i daneii:o czasu i
kl'aju,
J!(ólny jego kierunek - a nie gotowe raz n;;. za' sze formul~''.
.\T.yś]ic;el ten w i,invm miejscu tak pist=lł o m.:;tod1.ie badawczej:
„S ej liści oparci na wnioskach nauki społecznej biorą juz teraz
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przewiciz.ie:c konec.ma pri:ysz.łość na mocy diiisiejszego układu sił
ku 11'2i od etapu do e.tapu, r0związując jedną po drug1ej
wszystkie nasm 1jiire się k\ estie praktyczne z punktu widzenia
mteresów klarnw~ eh proletariatu" („Mi~dzynarodowa
poliot~ ka
proletariatu", „Przedświt'' 1897),

Ja!eżało

,)nwie;kszvć

· :i.mt') i.:n'\ \Ję

tez Kelles-Krnuz do opmii wyr ażonej na ten temat przez wybitnych teoretyków socjallzmu, aprobując pogla,d
Karola Kautsky:ego i stwierdzaJąc w slad za mm, ze ,.je3li me
można żądac od parci oficjalnego podpisu na podobne obraz..v
przyszło·ci, to jednak każdy myś!ący socjafata zupełnie natural.i.1<\
drogą dojsć musi do rozważania szczegółów tej przyszłej organizacji i do W:> tworzenia sobie o niej jakiegoś pojęcia".

'.•llle.i

r rJ ję

1·arol hautsJ.y (Ui54-1938) prz:wodca i najbardziej \ pływov.·y
ideolo_ socjaloemokracji niemieckiej ()raz. li Międz.ynarooov. K1,
nazywanv „papieżem marksizmu", po"więcił v.1 swej tworczosci
nieco u"l'.·agi w;zji socja1izmu. 'l'akże on uważał, ze proby budowania bardzo .;zczegołowych modeli przyszłego .Epołeczeń.stwa so. ciaL.stycmego 11:0 mogą mieć charakteru 11aukowego, a le tez potrzeby agit;icji i walki ideologicz11ej skłoniły go do :r.ajmowama
się takimi proE;nozami.
Jego rt)fJeksJe na len temat z.najdujemy przede wszystkim w
komentarz.u do Programu Erfurckiego (1892}, mezwykle popularnym na świecie, nazywanym niekiedy ,,katechizmem ;ocjaliz.mu",
a takze w pracy „Rewolucja socjalna" (1902). Kautsky w roz ·ażaniach o ideale socjali:z.mu zwrócił uwagę głó '.tnie na :z.agadmenie ekonomiki sccjahstycznej, przedstawił swoje wyobrażema o
kształcie społeczeństwa i państwa socjahstyct.uego, o rowności i
wolnosci w przyszłym ustroju.
Próbę przedstawienia wizji ustroju soc;alistyc:t.nego podjął również August Be bel (1840-19131, przywódca i teoret:r k socjaldemokracji niemieckiej. Obraz nowego społeczeństwa ry ował on do;;(;
dokładnie na kat·tach k5iążki „Kobieta i socjalizm" (1883). Praca
ta zyskała sob;e nadzwyczajną popularność w całym ihdec,e i
doczekała się kilkudziesięciu \vydań w języku niemieck:m, a tak-

ukazała

sifl

W polskim piśmiennictwie socjalistycznym nie powstała w omawianym okresie
laka praca, która
podejmowałaby
probę
przedstawienia całościowego obrazu
przyszłego społeczeństwa.
Wyobrażenia polskich myslicieli o ustroju przyszłości zawarte są
w licznych, ale na ogół obszerniejszych komentarz.ach do pro_l!:amów partyjnych. Tak wi.QC nierzadko ich wizje socjalizmu mozemy zrckonstruowac tylko swego rodzaju
metodą układan· a
mozaiki. Jednak w· miarę upływu czasu, narastania doświadcz.en
i poglębienia refleksji, ich wyobrażenia o przyszłości u1ega1y pewnej konkretyzacji, zwłaszcza r wojna światowa i rewolucja paź
dziernikowa 1917 r. przyniosły więcej szczegółów do zarysowanych wizji, a ponadto zmusiły ich autorów do przeprowadzenia
korekt i dokonania uściślei'J.,

Twórcy polskiej myśli socjalistycznej z omawianej epoki rzecz
jasna opierali svvoje rozważania na temat wizji priyszłości na
fundamentalnych założeniach teorii marksistowskiej. Podejmawa.]J w swych poszukiwaniach oryginalną mterpretację klasyc7..nych sformu!owail doktryny marksowskiej. B„li wśród nich, poza nurtem decydując:rm, także teoretycy tylko czasowo z.wiązani
z marksizmem, potem odchodzący od niego.
Jedną z <:ech charakterystycznych wizji prznzłości zawart~·ch
w polskim piśmiennictwie
socja!istyczn~·m
tego okresu było

wspólne dla wielu autorów przeświadczenie. że socjalizm jest koa także optymistyczne przekonanie o aut.omatyzinie przemian socjahstycznych wraz ze z.mianą stosunkow
własnościowych. W tej ostatniej spraw;e dość rzadko wyrażano
ostrożne opinie o skomplikowanym charakterze przyszł ·eh prz.eoniecznością hlstorycmą,

brażeń.
Pol~cy teoretycy pozostając na ogół wierni przyjętym r ·gorom
naulrnwym, n:e potrafili w<;zakie niekiedy w swoich wypowiedziach, jak gdyby oprzeć się poku~ie za!tosowama efektownej
metafory dla określenia ideału priysz:iego ustroju.

l\Jaria Koszutska (1876-1939), działaczka i idęolog lewicowego
uurtu PPS, napisala w artykule o rewolucji rosyjskiej (1918), że
u~tr6j socjalistyczny to „prometeuszowy ogień szczęścia ludzkoś
ci". "Bolesław Limanowski (1835--1935), działacz polskieito ruchu
socjalistycz.nego pcczynając od okresu pionierskiego i jego wybitn:: teoretyk prag:iął urzeczywistnić ideał ,.socjalizmu integrillneito". który miał powstać nie tylko w rezultacie roz:woju ekonomicznych i pol'tycznych !orm życi-a, ale także przemian w sferze
morainosi::i, wiedzy i kultur)·.
Kazimierz Kelles-Krau:z określił soejalizm jako „drugie Odro- ·
d;:enie", .,drugą retrospekcję". Opracował on teorię retrospekcji
przewrotowej, w której dowodził
powtarurnia się w dr.iejacl-i
ludzkości pewr,ych elementów świadomości społecznej w rytmach
określonych przez przeciwstawiające s ię sobie zasady indywidualizmu i socjalizmu.
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T\\·órcy polskieJ myśli socjalist.vcznej rozwijali antropocentryczną wizję ustroju przyszłości . W poszukiwaniach swoich za
jedną z centralnych kategorii uznali wolnego człowieka w wp,;vo!onym_ społeczeństwie przyszłości, istotę społeczną działającą
swiadomie na ·r:tecz przekształcenia siobie i świata. Dociekliwi
kryt~· cy ustroju kapitalistycznego, podejmujący próby naukoweizo
pro;mozowania kqztaltu prz.yszłeg-0 !!lpołec1.e1ish;1•a, a le uiekied·,
także v jakimś se11sic wiz·onerzv prz:·szłości, p·sowali jej obrn
~o'.·mułuJac ~n.m er~a.lne cele rc;wolucji !połeczneJ i poszukując
JeJ właścPvosci w warunkach polskich .
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P zm•:w·a J,:'od:;łuchan; prze„_,
pod.-:rn · obiadu: „Gdzie
p;in 111ieszkal \>" c?.a<ie '-''rJjny?
Tllt;:"; N;i flr>lando\\Te' c-ek<lj
pan'". R~'~;i 'tęga cło kie·z&nl
marynarki. Poj;iw1;i. W'.? wytarty ;kórzany portfel, a Z'ł eh viJ.ę niewielkie
zdjęcie. Tamten
milczy. „Nie! Nie przyp0rninam
sobie. Tyle twarzy, tyle Iat•i.
Westchnieni'! właściciela zcj~nrni~

-- •

• - ·-

_, ..... _

- ~

„~

-- ·- _.. ____ -

~_._

Dy kr tny
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Virtuti Militari
uie. Najprawdopodobniej znbione zostało latem 1936 ro.Ku.
Ktoś stanął naprzeciw majora
z aparatem fotograficznym w
ręku i zwyczajem fotografują
cych poprosił o przyjemn~' wyraz twarzy. Uwieczniona została chwila, w której człowiek z
dystynkcjami majora przybiera
swobodną poze: tlący się mię
dzy palcami papieros, skriywienie ust w stonowanym mę
skim uśmiechu, pionowa bruzda przeddelają::a czoło u na;;ady no~a, oczy wesołe, nieco
ironiczne. Trzy lata będą go
' rlzielić od dnia, w którym przybierze pseudonim „Hubal'' i postanowi nią przerywać wojny
:l\Jizeria okupacji nie będzie dla
niego.
T.

plaruuch wiele innych
a także dokument6w.
Historia powinna być wdzięcz.
na za pragnienie tamtycl, ludzi uwiecznienia się na fotografiach. !\Iógłbym przypa trywać się im całymi godzinami
Tyle w nich treści. Niejednokrotnie miały one moc zabijania. Były dowodem, Któremu
nie dało się zaprzeczyć. Oto
jedna z nich; zatytułowana:
,.Przyjazd
kurierek":
dwie
dziewczyny w otoczeniu umundurowanych,
nonszalanckich
chłopców. Cała grupa na chłop
skich saniach. Jeden z żołnie
rzy z mandoliną w ręku Ktoś
z led\~O widocznymi dwoma
gwiazdkami na pagonach, w
polowej czapce przekrzywionej
na bok, z fajką o prostym cybuchu w zębach, to podporucznik Marek Szymański-Sęp. Ten
sam, już w stopniu kapitana,
IV rywilnym ubraniu, z dodatko\vym balastem 45 lat, jest IV
tłumie Judzi, na których spoczywa zabanvione uśmiechem
spo.irzenie majora z portretu.
Jest także dziewczyna ze zdję
cia, otyła, emeryt_owana. nauczycielka muzyki. '
Na

zdj~t.

Róż~ Luluembuu z.a Fryderykiem En~elsem nazywała prZJ'szłr
ustrój socjalistyczny „skokiem z królestwa konieczności do króles1\\'a wolności". a także „pr awd:i.iwą nową erą człowieczeństwa'"
'„świetlanym celem" i „ratunk:em dla cierpi19,cej JudzkDści" .
'
.Ideał socjalizmu pojmowanv był przez w~zystkich t:- eh m~·ś!i
ci.eli jako \vizja całkowitego odrodzenia życia ludzkiego w przeciwstawieniu cio wszelkich
~połeczeńshv
klasowych. Punktem
wyjścia dla nich w konstruowaniu modelu pr;:yszłego ustroju bvlo zagadnienie zdobrci;i. władz>· politycznej dla proletariatu:

1111.f,Cll'"

1ednei2'0

7'\ 1.:it.

Zdjęcie znajduje si~ l11l tej
samej sal!, na jedneJ z pl:I. sz
zawieszonych na bocznej śc1a-

-

h'llllJ

Czło\\· 1 Fk.

-„1„

s1~ wniteni~.

-

'"

p·)dni~

ff.!!;<) [•:p•J "11"1 K<lnl" ' I ' ']na do~ta rc7yła pr<'!teks· 11 frl
mejedn..,i:ro, 0ci,on1ą we •) 1JJ.tos. Pod<.kórme przenil::;:i J"-! rnel:incholirne p1 z"'k•'nf!l'Je ., m~
t n'·;i ł0~.r;i ':·r1 ~,

Cte W odpowiednr opos6b C'.?Vi:
małe ;:djec1E"
o form:i.d~. poc.ctó1v! 1 mogłooy zo;:l;ić t'ł"'I~ szone centralme w duż.EJ muzealnej sali naprzeciw zgromadzonego tłumu ludzi? Stano ·czo nie! Tej roli zdjęcie pełnić
by nie mogło. Intencja rnogi~.
być zres ztą inna, portret mós<ł
bvć wykonany z innych po\ ·ociów, teraz z;i.~ wywołano t2k1"'
11·raże111f•.
V ostateczna· c1 Il z·

--

5r·;s1 orl •l'C'1. ·:·3 li':.(.:"' ·' „_

kw

1 idą

Nawiązywai

11.~

•7r;ze tPef'h i,VJ <'

Poi tret, o Cl'' 11 w1-?m rl' n.e, Je-t kopią zrobi ną re zdJę
na. Kie stano·,·1 szczytu malar- ·
sk!ego kun~ztu. ale rr-;z 111.:;trudno nabrać przei.:0113.ma. ze me
o to v tym przypadku chodził.

Ś'1lt:'l'C

<O'ZL'

ikos('. T· lko ,1,·•ir.n:;s•u byh • mrn d·.1 t'l.'ilLeg · ' · ;lll perl An1elin"rn, ob!th "~„ o

l11l?i~

7:n1;;re chv'1lę c11:is1eJ~.zą za punkt WYJSCa, za rodzicielkę juirzeisze.i o.tap n> g nnf'! 0 fal{t w 1 ~.ł obecnych, pr;:e.ciwstaw1ają im
mne, d3ne rn·v•1:. 0 z c>hecnie, ił· 1 fakt.\' - j dyna to jak w1ad0mo, nat;h.nw;1 prz.'TOdmcui metoda „1worzeni11 ' tarają się

że kilkunastu Uumaczeń na inne języki, a. po polsku
drukiem po raz pierwszy w 1897 r.

"i-i·.e.IJ

ma JIP

h

PAWEŁ SAMUś
kaz.dej e.poce lustoryczn.ej powstawały w1zJe lepszego
spoieczenstwa, wyb1egaJące w przyszło:c, choć· rBsem odwołujące się do ideałow dalekiej przesr..łosc1,
systemy poglądow opart;:,ch na negacji aktualiue 1stmejących stosunków społecznych i politycznych. W1~
k~zość z mch, jak wiadomo, zyskała sobie w h1stor.1
:nyśli społecznej miano utopii, czyli koncepcJi rozumianych niljczęściej jako antynomia realizmu lub nauki. Ruch socjalistycz.n:;
również stworzył ideał społeczeństwa przyszłości. Jego idealne
modele tworzyli myśliciele nazwani
socjaUstami. utopijnymi.
Twórcy socjalizmu naukowego, którzy odcmali się od utopijnego
w sferze teoretycznej i prnktycz.nej, negując zaproponowane przez
poprzedników metody urzeczywistnienia owego ideału i jego modele, sami również. wypowiadali się, choć z powściągiiwoicią, na
temat .obrazu ustroju przyszłości.

-

ze str. 1

Monotonne, usypiające zdania
prelegenta. Niektórzy skupi J<\
;1ę na mr.h, inni oparci o laskę, poręcz
krzesła,
wyraźnie
drzemią . Według tego, C'l 1T1ówią organizatorzy,
przyjechał::i

cia. „Tak! Tyle lat...". Zdj~Ci !
z powrotem wędruj e do siaty·
gowanego portfel;.

10.

Po obiedzie
zmieniaiii\ się
prelegenci. Mało c1eka\lll". N=id
salą krąż;v duch pro\.1. tnCJonahzmu. Gdyby :iył, pewno przyje<:hałby
M .lchior Wań!(c\\ 'ex.
Pewien miejscowy artystll-p1a~
lyk prezentuje plik dokumentów, wywiadów, jest nawet nagrnna taśma - plon Jego zabiegów
o
zidentyfikowan.~
miejsca, w którym miał być
pochowany major Dobrzański.
Kiemcy starannie ukryli grób
,:Hubala". TPnże plastyk, dz.:ś
mężczyzna w ósmej dekadz ie
życia, w Jatach pięćdziesiątych
natknął się przypadkowo w le~
s;P niedaleko Spały na aw•nimowy grób, Był tam wbity
drewniany krzyż, a na mm takai. tabliczka z napisem w ję
zyku niemieckim: „H1er Jirgt
<>in Held". Co do lat' pięćdzie
~iątych trudno mieć wątpli• ·oś
ci, że władzy nie zaleiało n~
ekshumacji prochów m;; ior;i
Ileż

zresztą

było

wó1\·c..:n~

w

Pol5ce takich grobów, t.11.:że w
la~ach spalskich.
Tylko dlaczego la tabliczka? Swiadelc
tamtych wydarze11, nienneck1
oficer
łącznikowy.
Heinrich
Schreihage, który widr.iał zabikirn
majora
Dobrzańikie'('J
twierdzi, ż.e pochowany został
w lasach spalskich w o1legło::'.
ci około siedmiu kilometró•v na
północny zachód od Tomaszowa
1\faz. Czyżby w odnalez!onvm
przez miejsco·,"·ego plastyka
bie istotnie leżał bohater prz11d lużonego epizodu wrześn ·.ov. ej
kampanii? Pewnego dnia przvroda zadecydowała za lud. i,
wichura powaliła drze\\a nad
grobem, znikla tabliczka z niemieckim napisem i wątły ri rewniany krzyż. W miarę upływu
czasu
teren ule~ł
dalszym
przeobra:i'.eniom. Dziś odnaJi:'zienie tamtego miejsca g1-anicz'f
z niemożliwoscią, Może tak lepiej. Akcja pl:i.styka prz.er. 1;·i·'·
lu uznawana jest za nieszkodli\\ e maniactwo, Ktoś po~tana
wia udać się w to miejsce samochodem. Oczy \·iście. v etinia
plastyka.

J?ro·

11.

trz •dziestu „hubalczyków". Nie
należ.y

się
sugerować
listą,
się na nią każdy. Przyjechała połowa
ze wszystkich
rozsianych po kraju i świecie.
Chwila była odpowiednia: 4~
r11cznica śmierci majora. Za 5
l'łt ta liczb?. s ię zaokrągli, świat
lubi okra!(łe rocznice, w 20011

\ 'pisuje

roku, j<>śli ktoś podejmie trud
uczczema teiw, co dzH, przyb~dzie ich garstka. Z tych, kti'.>-

Dla przyjezdnych nocleg w
hot liku. D.Iiesci się 011 na te~
renie khibu sportowego Przeznaczony jest dla .sportowcó·v.
Hotel miejski Je5t w tym cza.·1e
w remoncie. Panowie o pnsiwialych \'vłosach, o sylwe~kcch
rnnnacz:onyrh pncleszłym v,ie
kie>m pośród rosłych, n•ekil"dy
kilkuna.:.tol tnich
chlopcó1".
Raptem
wynikły
bntra•t.
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Gdzie indziej ni -~ byłby t:..ik ,vy razny Nie przedstawta·ll ~i·~ P .,
zrobię to jutro, w Ąnielinie.
12.

Plac w ce ntl'urn mia, ~· 1 nazwany imieniem rrnczdn ika pPwstania z 1794 roku . M '.<Prne
kamieniczki, za wisie nad ni1r.i
szare niebo ;;iąpiące .;k ~1PYl11
deszczem
Starsi pano1·Vi l'
w
prochowcach. niektórzy w garniturach choć zimno pri•mikl:we Po południu zaczni€ na'lać
śnieg. Podjeżdża biało-żólty au·
tokar, Jtwierają się :J'.1turriatyczne drzwi. Gest, którym wypro;;towany, elegancki mę.CczyL
na gasi papier1Jsa: robi t -, 'it::irannie, bez l')ośp1echu, jakby
zacierał za sobą ślad.

zwali sty, pod obny do orn :;załe 
go pnia drze w .-i męiczy~ '1 "l n ·P·
sie w •;ob1 t> obraz, który un i
dare mn :e 5tarają s ię sob1f! wy obrazić . Żadn e słowa nie wstą
pią teg0. co •m może wywoh i:
patr.ięcią .
r rze b a by 3;eko!1. t r uo \va{ v..· szys t k i ~ gest}'- t·1.v arze ludzi, ich zmęczenie, przestrnch, :.i t a kż e zapach kfJ!1 s ki~·
go potu. odgłosy
tratujących
la s kopyt, św i> t kul, krew
i
przekle1'1stwa. l s za rośc n ie ha
ustępuJącą powoli, nieba obo jętnego, wiecznego.
17.
był taki, j&k frPrzykrywał zaledwie kołudzi" Szczupły męi.czyzna

„Ten las nie

raz.
nie i

z

przyczernionym hen
podnosi rękę na wy s okość,
do której sięga ły drzew:i.
1vąsem

ną

13.

18.
Autokar
przejeżdża
prze~
miasto
Smutek prowincjonalnej nied7.ieli, banalnosć drria
spotęgowana pw;tką ulic. Lu·
cizie których dostrzega sic;- po
raz pierwszy i ostatni. P milczy. ś!Pdzi przesuwajacy ~ię
oczami szpaler ni~kich ka!Y\ienic Autokar mija wv~oki„ lrnminy ?akladów chemtcznyclii ,
roznosi się wo11 siarki Czyrn
oddvchają ludzie? Pojawia sic
las P mówi co~ do mężczyzny
siedzącego obok niego.

Autokar
przejeżdża
prze1
Z11ow11
las, a p f>żnie.i
rlroga i rz!'!k<i obok
;'.ebie.
Przez i<łkieś trzy
ki lom1>t~y.
Swiadomośi'. ie 1.yHiac lat temu prl")wadziła tędy b sama
droga. Nie m'.)glo być ;:l;rczej.
skoro z jedne.i strony iest r::eka. a z drugiej. wys.1k1 porośnię1y la'>em brzeg. Wv 1.~pt11ny
raciC'ami bydła i końskimi knpvt.ami trakt. P'rdnbnie i::ik obe<:'na wąska a,:;fa\tow<1 ~1o>a .
prowad?ił do lnowlodz.'l . Tarn
rzPka rozstaj<" '>ie z drog'! /\:1tokar wjeżdi:a w cichy las, po
k.i\ku rninu\.ach pojawia
'>ię
młyn we> Fryqzerce. T1 tutaj
6cho z;.ipukali w noc z 2!\ na
30 kwiPtnia 19-40 roku. 3 m~y
narz aż w:dry~rnął ~ię.. w.i~ząc
kto wyłonił 'się z ciet.nnosci
,.Poprow;idzi pan?" zapyt:ll
major. Było
ich oqi"'mnastu.
resztki rozp1·n<;zonego '.)•1dzialu,
głodnych. laknących
•"l'\''Onicnia i ·mu widm.
Żółto-bi;ity
autokar jedzie iakby pod prąd
wydarzeń. które dopiero od te go młyna nabieraJą wł;i:i c i v:ej
dramaturgii. Oto ostat;:iia noc
i ostatni świt P jest jedynym,
który nadal pc·zebywa tę droSpa tę.

gę.

15.

Autokar na koniec skr.;cci w
lesne wertepy, toczy się wolno,
maiestat.ycznie, ociera się
o
: 1tdlęzie drzew. Nagłe las traci
' -s·woj monotonny koloryt, ooia·
wiają ;ię zaparkowane •oi~dzy
drze wami ~amochody,
grupk;
łudzi, widok '.Jo pewne~o -;top·
nia niezwykły. coś w ··odza.iu
pikniku w pobliżu miejsca, · w
którym niegdyś
zakielkowah1
śmierć . .Jest kiermasz k.51ążek 1
wystawa obrazów Ob~azy zawieszone są na długim sznur·
ku
rozciągniętym
p imiędzy
drzewarni Na większości z nich
brodaty major ~aloouje na ko·
niu otoczony ~rupką ułanow
Obrazy nie są duże i t1kI"!Ż są
ceny na przypiętych doii b;,rteczkach. Obok drewnrnne. niskie podium do występó\'/. Lśni
pokryte wyczuwalną na twarzy
mżawką . Na <;kraju la3 J granitowy obelisk. Tłum ki1':uset
osób skupiony wokół meg >.
16.

Rozmawiam z P.: „Mówi pan.
Jestem Jednym z trzech ostatnich łlubalclyków ,
którzy
dotrwali do samego
końca:
Może być... A którzy tq ,ieszcze żyją? Rodl1ewicz 1 Ą.!iLki?
Nie ma ich tuta.i. Ni€ ..in.ywchali.
Rodliewicz po wojnie
został w Anglii,
AlicltI
od
dawna się nie zjawia. n-.imo że
mieszka w kraju . Nie bierze
udziału
w 'laszych
sµotk<iniach" Jest czymś zaaferowany . Idzie w stronę szańC'a
w

Tuż

za plecami tłumu ruzpo3się poie pokryte zieloną
mgiełką wykluwającego się zboża. W · odległości kiJku5et metrów widać pojedyncze :~<.1budo
wania: dom, stodoła i ra.:.1ity- .
ciera

czny sad. W.;zystko to zupełni e
nie ogrodzone. Zresztą p:J ::o?
Naokoło jest la~. Nie marn serca do ceremonii, przy trr· t-ik
zmoczonej uporczywą mżawką.
Szukam drogi do tamtego d•Jmu Tam dowieziony był „der
trolle Major", z miejsca, gdzie
znajduje się obelisk.
Jakieś
pięćset metrów Zachowało si·~
zdjęcie zrobione przez niemieckiego żołnierza: grupka zołn~e
rzy Wehrmachtu otacta uni e sione nieco do góry za ooiy ko··
żucha oczwładne
ciało 1c·ajora.
„Hubal" ma lekko rold1ylone
usta i wpółprzymknięte
powieki. Nie ży ie
już?
Tak
tw1erdz<1
podpisy pod zdj ; c1em. Zapewne s tało się to niedawno. Niewiele chwil prvo!d
naciśnięciem migawki.
\Il.aj or
Dobrzairski nie zginął od kuli
w aniel1ńskim zaga3mk•.l Ki edy pochylili 5ię nad nir.l1 tropiący oddział
żołnierze Wehr·
machtu, żył jeszcze, byt jedynie ciężko ranny. Póżni<:!J wleczono go kllk3.set metrów od
skraju lasu do samotne~o obejścia
należącego do ~olty s a
Laskowskiego, Niemcy k ilkakrotnie
zatrzymywali się
i
znęcali
nad
rannym
lżąc,
bijąc go kolbami karabir·.'.>1·. i
klując bagnetami . ZdJęcie nie
ujawnia. że m1jor ma or:>eklute ba:gnetenr gardłu. "Laskowski,
kilkuna;;toletni wówczas .. cnło
pak twierdzi, że zawłeczor.y na
podwórko domu Dobrza•1ski dnwał oznaki życia, ale l)ył
to
już stan agonii.
Kiedy tu docieram za~•;:aku j e
mnie cisza. Dom z pu.;takó w ,
niedawno postawiony, je~t zam·
knięty . Nikt nie odpow1"da n<:>
pukanie do drzwi. W odległości
kilku metrów stoi za parkowany trabant.
Nieco dale; owa
małe fiaty.
Przez
p'1dwórkr
prowadzi polna droga, która tu
zanika,
wtapia
się w teren
. wokół domu. Schodzę zr:: schodów, zatrzymuję się nindecydowanie. A kiedy
zamierzam
odejść z powrotem niC' nie uzyskawszy poza nieokreślonyn1
odczuciem
szczególności
tego
miejsca, dochodzi
mnie cichy
chrobot otwieranych
kluczem
drzwi. Na progu pojawia się
miody rnężczyzna. Nie j~st zaskoczony tą wizytą. I z góry
wie, o co chodzi.
P1Jirnzuje,
gdzie stała stodoła, przed którą Niemcy rzucili" rannego „Hubala" i gdzie następnie fotoerafowali się, by przejść do historii. To wszystko wie od swojego ojca, owego kilkunastoletniego chłopca, dziś sześdziesięcioletniego
mężczyzny.
Zaora·
sza
mnie do domu.
l\1am
zaczekać na jego ojca. który
poszedł na ceremonie µ•Jd la·
sem. Popijam herbatę, 0glądam
stertę
wycinków praso\'VYCh i
książki, których treścią S'l wydarzenia sprzed wielu lai. Toczy się rozmowa
wypełniona
raczej leraźniejszością, jr:x:byś
my spotkali się gdzieś indziej i
z zupełnie innego powodu Dl:!
niegn, to po prostu Kawałek
niezbyt urodzajnej ziemi, miejscP u ś pione, odludne. Historia?
T a k. Ale przede wszystkim i".y·
ci<o!. To, co oddziela ją rnwsz':!.

że

rozpiętylll'

kręcących

płaszczu,
się wszędzie

Nikt z nich nie wie,

'1ti .\ając

że

ludzi.
te n

19.

W trzy m11'! s 1ące później, w
domu P. Dom jest piętro,,vy, z
czerwonej cegły. Stoi p•·zv pereferyjnej ulicy w S. P. w drelichowym, rob'>czym
ui:>raniu,
wnosi ze sobą zapach p-;zczół i
uli, przy
których
pracoirnł.
Gdyby wiedzhł, dlaczeg'l
tu
jestem! Przywiodła mnil! oba.wa, że mogę nie zdążyć... „J:ik
pan tu dotarł?" - pyta. Chyba
dlatego, że od centrum mi<ista
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tu rzeczy w1scie
rl ·~leko.
c'.e
podi :!ch1!Pm
mi e jskim s trefo wym
a u1.r1lJu":.
sem, który tu d ociera.
t:iw;~
glową.
„Okropme
nie iub i':
chudzić pieszo mówi f aL<1
kawal e ryj s ka mania. Nd'.1 ('' iak
mam do p r zejścia kaw alr: :- dr:1gi, to mu s zę ws iąść na nm er".
jest

Wyja ś ni a m,

Słucham, jak P. opo vi:id a o
tym, co wydarzyło się J;, lat
temu. l\-1ówi vvolno, z n<1n1a~z
czeniem, porusza
własną pa mięć w sposób, w jaki .-zeka
obraca· młyńskie koło. Twierdz;,
że wojsko było jego p·1wola·
niem, do tego stopnia, ie
w
dziecięcych latach marzyła mu
się służba w Legii Cud1..::i;:iemskiej. Na szczęście nie m'.l s iał.
został zawodowym podJficerem
w pułku
ułanów.
Wn:este•1
wrył mu się w pamięć udn*ą
stałych odwrotów. Grunt pod
nogami złapał u progu zimy,
kiedy stanął przed
()blicze m
człowieka w
'topniu maiora,
ubranego w biały półko'his ze k,
którego ręka niecierpliwie uderzała rzemiennym pejczem
'J
cholewy długi eh
ofi ~e rskich
butów. Kilka pyta!l, z jakiej
formacji, którego puiku i ci0ó
uśmiechu na twarzy
majora.
Major cenił
kawaler~y.:tów.
Sam na1eżał do nich. D'> wojskowej kurtki i płaszcza przyszył
naszywK1
plutonc\-.rego.

Miał

wrażenie,

że

doświadcza

wyjątkowego zrządzeni a

:nsu Z
niemieckich gazet dow13dyw a ł
się, że należy do bandy lic zą 
cej sześć tysięcy ludzi . \Vicl•'
wesoło~ ci

wywoływały

w śr0 ..J

nich te komentarze.
P -.nn; ę ta
plagę wszy w każdym
i:-1irnmarku ciała, w ubraniu i
w
bieliźnie Ratowali się pi o wdem
de-de-te przywożonym
przez
dwie kurierki Kiedy .:nc b y ło
proszku, . jedynym. umiarbw:a nym skutecznym środkiem był<i
końska derka wyciągnięt a s pod
siodła. Należało się w ni;; owinąć i wgrzebać w SH/,ni ~ lub
słomie. Wszy nie znos iły zapachu końskiego
potu.
Mimo
wszystko,
była to zwf1:iajm1
slużba wojskowa, czyli t'.), co
lubił. Wiosną Niemcy
zaczeli
zarzucać na
,nich sieć
"Ni e
sprawdzi!() się ·skrycie pi ~ lęg
nowane pragnienie, które przefiltrowało

„Słoneczko

okupacyjną

wyżeJ,

żej". P. rozk!ada
radnym geście. Z

tJ(•lskę:

Sikot<k'• bliręce

v

b ~·z

Warszawy
przyjechał podpułko:muk Oku1icki i• w "- irmenłu centla-Ji Ż'.1„
: rządał rózi.viążania ·odd!wlu. Z
trzystu dwuuziestu łudzi zosta ło sześćdziesięciu kilku. Tr) .t'lZ
była agonia. W ostatnich t:lni :ich
kwietnia, po kilku starciach z
Niemcami,
jest ich tyl l<o nsiPmnastu. Do tamtego 1111 ·isca
pod Anielinem dotarli 0 ś wicie
P. mówi: „Pojawiło się czerwone, j'.lskrawe słońce"
Byli
ś miertelnie zmęczeni. Sen r.!rnzał się silniejszy od in~'.ynk t.u
Bezładna ~tr zełanina nad ranem
kladzie kres pewnej his tnni.
0
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P. pokazał mi dokument, który zawierał lakoniczne uzasadnienie odmowy przyznclrna mu
Virtuti Militari. Mówił o tym
z zażenowaniem. A więc taki.:>
buty! Postanawiam
zasiegnąć
języka. W kilkanaście dni pół.
niej wykręcam numer telefonu
do ZBoWiD-u. Klaruję, w czym
rzecz. Głos w słuchawce wyjaśnia, że Virtuti Militari jest
odznaczeniem bojowym, przyznawanym w czasie działan \VOjennych. Gram
va banque i
wyrażam wątpliwość, że niby
wiem o przyznaniu VM także
w czasach, kiedy
rJzw..vieją
miecze. Owszem - pada c>dpowiedź to jest możliwe, . ale
gdy . gdzieś tam zaginął wn'io:>ek. Oczywiście, wydauy
w
latach wojny. Takie p1zypadki
bywały. Być może ten i;rzypadek, o którym „wiem", należy
do tego sortu? Być może.
22.

Tego samego dnia idąc ulisłyszę to dające wi2le do
myślenia skrzyp, skrzyp, .$krzyp
czyichś
wiekowych
i1utów.
Rzecz jasna, nie należą one do
P. Lecz to ta sama generacja,
podobna filozofia życia i kl.o
tam wie, może baretka Virtuti
Militari na piersi?
cą,

WtADVSŁAW

MALKA

Tekst nadesłany na
ł,ódzkiego
Odd zialu

•

kon.ku.rs
Sfl PRT„
„\V ś rodku

KAW i „Odgto.~ów"
Polski, w środku życia",

Jak p Iski agent „ r tus"
wy r wa ził
pole
Ado fa Hitlera
..
K.

r.óreg o ś dn ia w sierpniu 194 3 doznai..:m ogromnej
rt1dości. A.ig11c~
uruchomili pe\vne urządwni(;, tw2..ne „Sys tem Ullra" . kt6 re p•Jt walalo

1m przec hwyty wać
1 ro t ~ zy irowywać ws zys tk ie
meldu n k i wy:11 i2m iędzy wo js kami n iem ieckim! 1;- Euro -

n ia.ne
pie.
Pewnego dni a jeden z tych meldunków pozwolił zrozumieć og romną wagę. jaką Abwehr a
pr zy w iązy w a ła do jej pracy. Wstystki e
:ufo r macje, które wysyłałem do Par y ża. byl y r zf czyw i ś c i e p r zekazy w ane tego samego dn i;; co
Berlina. do biura centrali wywiadowczej c!rm ii
niemieckiej z taką adnotacją:
„ ź r órllo
agent
bardzo ważn y " Dla mn ie b y ł to wielk ; su!Res.
Anglicy wiedzieli 0-d tą d . że zdobyłem c a łkowite
za ufa.ni_e Niemców. I z lej racji . n:1 poc z.,y lrn
1944 roku zdecy dowa li s ię u ż yC: mnie w przy;;utow a m~ j operacji „Overlord"
- Czy to w tym czasie zaczął pan przti<;ny·
wać fałszywe informacje?
- Nic . Jes zcze 111c. Operacja „Ove rlord· "ostala zd ecydow a na w s tyczniu 1944. lt'CL dopiero od m arca t ego roku ro zpo c zęto pra '. 1.' dzi1.ve
prtygotowarn a. gdy des ant
b Y.ł ni e l! ch ronn-..
Na l e ża ło ca!k;em po oros 1u p rzC;~rnnać N!e mcv.v
o
ogromne j,
milionowe j
arm1 i-wid:n .'.' .
z;; rupowancj 1v poludniowo-wschndn;e,1 Ang li 1.
naprzeciw Pas-de-Ca lais. która oczy wi ś ci P 1;ig.J:1
nie istniala - jedyn ie w mych meldunkach d " pu l
kown.ka Re ilego. Nalcż a łc stras zyć N:cmci.w \ ;J
a rmią . Powinni w:.·w111os kować z jej 1s' n ;c :J. J.
ie desant będzie cn :al m 1ej,;ce w rej .:1,1i,· Ca L:1 s
i n ig dzie indziej. A j e śli nawet na s tąpi in'l.'' desant. na przy kład na wybrzeżu norrnandsk1m. bi;dzie to w rzeczywisto~ci operacja mył<,1ca'
Alianci wiedzieli dobrze jakie rvzyko podeJmują. pr óbując lądować n.i wybrzelach
francuskich . Niemcy dys ponowali we Francji duzo
liczniejszy m woj skiem i większą iloś c ią cz. ołgów
ni ż Bry tyjczvc y i Amery kan ie mogli
ich dustarcz vć. J~ ś li Niemcv na ..Dziei'! .J" z0.P. cv dowaliby się s koncentrować swoje siły w Normandii. w rejonie lądowania , katastrofa byla by
nieunikniona. Należało wiqc. za wszelką cenę
powstrzymać od w y syłan i a pos iłków a szczególnie dywizji pancernych stacjonujących na pół
no cy Franc ji. Dla o si ągnięcia
tego celu. był
tylko jeden sposób: spowodować t1żeby uw1er_fyli. ZC' lądow a n ie w Normand ii, do ktore;::o
przygotowania ni e moi: na było ukryć, l;ędzi e
jed y nie preludium do prawdziwe.:.w
d.nsa ntu
p rzewidzianego w r ejonie Calais. 0-.ty pan mnie
rozumie?
- Rozumiem dobrze eel tej 11}.h>tyfi!tacji, Jcc·;,s
nic roztrmiem ciągle jak · mógł Pan wmowić
Niemcom, którzy, mimo wszyst rn, nie byli J:"łup
cami, istnienie całej armii, która nie i~tniała.
- Wydaj e s i ę to ni e wiarygodn e.
niepra wd aż ? A pr ze cie ż wpa dli w pułapkę. Trze ba ~ o
wi c d z i e ć. że to Anglic y opracowali cała komb inację, i to w spos l)b absolutnie makiawelski i
szczegółowy .
Na poc z ąte k, ta a r mia-widmo otrzymała nazwę: pierwsza grupa armii amerykańskiej. P o
angielsku: First US Army Group, czyli Fusag.
Ta formacja składała się z dwóch armii. pierws zej anni kanadyjskiej i trzeciej armij ameryk ai'iskiej. Dwadzieścia dywizji,
w
tym pięć
pancernych. Milion ludzi. A całość pod dowództwem cieszącego się naj.większy.in autorytetem
s~e.fa: sławnego generała Pattona.
Z mej strony informowałem
Niemców, że
właśnie zostałem mianowany oficerem łącm 1 kowym sztabu polskiego przy Pattonie i Eisenhowerze: zajmowałem wi_ęc najlepsze miejsce
dla uzyskiwania najważniejszych informacji o
· Fusag! Wł·aś.nie w tym momencie, ja. klóry od
początku nigdy nie przekazałem Niemcom najmniejszej informacji nieprawdziwej, zacząłei:'l
im przekazywać raporty coraz dłuższe.
Dawałem im kawałek oo kawałku. wszystk ie
elementy puzzle'a (układanki) co pozwoliio im
na11ieść, na ich mapie Anglii. kompletne rozmieszczenie tej armii-widma. Przekazałem więc
kolejno siedem dużych raportów.
wszystkie
całkowicie fałszywe.

- Podjął się pan ogromnego ryzyka.
- Tak, ogromnego. I to nie zapominając o
mych 54 przyjaciołach, których los mnie za dręczał. Jeśli Niemcy zorientowaliby się w oszustwie, nie tylko „Overlord" spaliłby na panewce, co dla Aliaf!tów byłoby straszną katastrofą, lecz również moi towarzysze. służący za
zakładników, zostaliby rozstrzelani. Lecz Anglicy naprawdę wszystko przewidzieli. Na przykład, ~amochody-radiostąf!je krążyły bez przerwy w regionie. który miała zajmować
nasza
armia-widmo. wysyłając setki tysięcy meldunków, jakie armia rzeczywista musi emitować:
z naczelnego· dowództwa do szefów korpusów,
od nich do ich podwładnych, i dalej aż do poziomu d_gwódców batalionów.
A opróC'z tego
dowcipy, protesty w sprawie aprowizacji, która nię gociera na czas. kłótnie personą,lne. sło
wem wszystko to, czego można oczekiwać w 1) 0 dobnej organizacji. Oczywiście, Niemcy byli n'1
podsłu!;_hu , i byli stopniowo przekonani, ~e la
nadzw~czajna aktywność odbywa się z drug iej
strony Kanału na wysokości Calais.
Mogli również zapytywać swoich pozostał y ch
agentów, rozmieszczonych w Anglii, o szczegóły w takim lub innym punkcie. Lecz ci agenci
mogli jedynie potwierd~ać moje ra.porty: wszyscy oni byli kqntrolowani
prz.ez Anglików, o
czym oc zy wiście Niemcy nie mieli absvlutnego
pojęcia. Poza tym były bombardowania Alianci wysylali coraz więcej samolotów bombardujących niemieckie pozycje obronne w całej pół
nocnej Francji.
Orga.nizacje ruchu opo,r u otrzymały
rówm ez
rozkaz na s ilić do maksimum akcje s abotażowe
w tym regionie. Wszy.>tko to utwie.r dzało Niem-

ców w ie:h Pl'l<>'<;u.o:.:c:wm2c b :
\V.:~na :;µra wa przygotowd jc

<2>

ja!rnś !Jar d zo p o,;i ę n a k ie runku

ł' .~ -o f -Calais 1

- Lecz co pan po;.-ic o obQcrwac.iach
1rn1detrznych'? W. ·sta.rcz~ Io przelccicc
ll<\d
tym
obszarem, żeby stwierdzić. że nic m« tam armii!
- Akż tak: ()na ta. n b yi ;.i ! Cai kowiciL' fikl.: yj na,
na.t uralnie. An g lic y wyprodukowali u Gu,1clyea1a
w USA t y:;J ąl l.' .s~ ~U C lll c·T h l·zolg0 w
·rn moclloctów . .samolol G\\ b;i. r· dt.o dol l!' ll' ""d r olJ t on ~ ci1. z
n a dmuch 1wa ne.1 gu my . p ,·zyw{ ~o n e, j e· po k i.k a nascie w sa m och o da '.' ll
do p r z21v1 dztdnych
m ie jsc i na stę p rn e na dm uch iwa no
Złud ze n : e
by lo peln e.
Widzi pan. w sąsl k1 e te s zc zeg óły rn i ał y je dynie p o t wi u dza ć p caw 1ólo-wo:il: mo ich rapo rLÓ'.\ '. Pr z0z cał y c.:a ' m k·l1 ś m y dowod y, że Nieme ~~ nig d y nie m 1el 1 łl :-.J. j t nn 1e J stcgo eo deJi le ru ·.t.
\ 1;t~ I'l.1· 1 ; m1 p raw d ę w •s~n<c !l te te1 ~ nn n w1 um 3
i przygotow ywali :, [(~ w wszyst ki ch sil do pn yjq.:1a

at (,~ ku

o d $t ron .' Ca Lns l do n dr 1~ U..: l

11 '.~

u, o .

Jak pcdk( esJ il to gc:m.:r a I Jod 1, sze r s,:tabu g t; n c rała cg o Hitl era komc ntujqc j ~1dl! ll ~ !11\ eh r::i po.-tow · „Prac.t tego agcn.a pv ~w ,.! a tl <: lll r<Jlnyfrow ać pr z;·gci.ow y wa n y p l:rn in waz ji i\l!antow··
- Ost«•ecznic, nadchodzi i; cz,•rwca.: l lduwanie w 1'<orma.m:łi. Ws:<.{stko ro;rgra si~ w ciąi;,1
kilku dni: f.rntast:, t'zne l<ig1·~\ni 1• pokerowe: .lcśii l'liiem.c~· br,dą ,,, clals tl ni c:LHW panu •Vici ':~1 c.

Z\\' jTi,~st\vo

jest Z:i(>C\.\'·r.tione. JcSI,

dOf.ił.r'le

pa.i irh o:.zuk a ł. nucą
w,.,t) :<iidt• swe
siły do Normandii i Ali?.nci l.n; ti4 wistcten"
- 'i'ak Jest. Lel.:t uale.l y pn:eczytac ksią1.kę
Lal't'y Collins a. że by s tw i erdzić dn jJ k ie gu .•topn ia Niemc y byli otuman1en1 przel ,.Overlord",
j.i k batl·dzo wahali si ę i byli podziel 8ni.
Na
przykład. o ś w i c i e 6 czcr\>\ca.
von Rund stccit
wydał rolk az dwom dy wizjom p a nC'e rn.vm
st a cjonując y m o .-; to k ilometrów od wy br z.ez y n ormandskic..h . po.,; uw J ć się w kierunku mt cj;ca l<ldowania Lecz za niec a łą ~ odt inę ro1ka z t2n
t.O s tał odwobny pn.ez Berlin:
.;odi ro t. lw z„. ł
obu dywizjom :rntr zy mac się. Mu s ia ły pozos t ać
I\ ' reze r wie pr zeciwko desa nt ow i z P <? s-clc-Calais„ który ni~dy nie nastąp i ł'
- Jaka była panii rola po 6 czenvca?
- Kun~ynuow a ł e m ~ WOFI ;;n ;
Co mogl em
robić mn ego? Na pocląt e k. w;eczorem t e goż 6
t zerwca. wy s łalcm meldunek, kł, .~ rv rn·itn<i n aprawc1Q urn a ć jako his tor yrw ,- : „Dzt:m1i widziałem na v. lawe oczy >,\ e n e rała Eisenl10we1 i.l
t o·,, · arzysz ącego królowi J cl'le mu
IV t Churchi!Jo vi sldadających wizytG Pattonov.'i w Dover,
dąw ć dcy Fusag". To . że król poj echill do Dov e1: w tym samym cz.asie. gd y wojska alianckie walczyły desperacko w Normandii . w·s kazy\Valo bezsprzecznie, że przygotowuje s i ę w Dover inną operację, jeszcze w a żn i eJ s zą. Pół godl in.v p óźn i ej d o wiedział e m si ę, ze mó j raport
zn a lazł s ię na biurku Hitlera.
To dobrze. że udało się
nam doprowadzi ć
Niemców do wahań. Kilkakrotnie von Runds tedt próbował odzyska ć inicjatywę . wycofują c z północ y i wysyłając pos i łki do Normand ii. Lecz za każdym raz<7.m jego rnzkaz:y były
J<nntrowane przez Ber lin. '
I ostateczni e, 10 czerwca H i tler p odj;1l nieodwołalną dec y zję: nie tylko, że sprzeciwił się
osłabieni\_l swej armii n a półno c .v l<'rancji , lecz
rozkazał, aby gwie dywizje pancerne SS wróciły jak najs zybciej z Polski, aby ją wzmocnić.
Wierzył ciąglę, że Patton b y ł gotowy do lądo
wania w Cal a i~ i chciał b y ć pr zygotowa ny na
jego przyjęcie.
W tym czasie wojskom Eisenhowera udało
się solidnie ulokować w Normandii.
Operacja
,.Overlord" osiągnęła
sukces
p r zcw y ż,,; zający
nadzieję jej twórców.
- A co stało się z pana 64 towarzyszami. w
dalszym ciągu zakładnikami Niemców?
- To właśnie clla próby uratowania ich w
dalszym
ciągu przekazywałem
wiadomości
Niemcom. Najpierw dałe.rn im do zrozumienia,
że Alianci. szczęśliwie zaskoczeni swym sukcesem w Normandii, opóźnili nieco swą operację
w Calais. Następnie, poinformowałem o rozb i eżnościach między Eisenhowerem i Mont~o
merym (co wcale nie było kłamstwem!) Sło
wem. prqbowałem zyskać na czasie Nieprawdopodo.bne lecz prawdziwe: Niemcy nigdy mnie
n ie podejrzewali. Uspokojny przez Reilego co
do losu i:nych zakładników. wvsyłałem mu jeszcze prze z kilka miesięcy sporadvczne informacje. Następnie. na początku 1945 zerwałem
ostatecznie kontakt wyjaśniając,
że zostalem
przeniesiony na jakiś czas do S zkocj i. i źe tam
nie będę mógł na nic się przydać.
- I wtedy ukrył się pan w anonimowości,
strzegąc aż do ostatnich miesięcy swoją fantastyczną tajemnicę... A. co stało się z tymi 6tl
francuskimi przyjaciółmi'?
- Wedlu~ moich wiadomo śc i. ws zys cy oprócz
jednego przeżyli i zostali uwoln ieni z koi1cem
wojny. Lecz nigdy, aż do os ta tn ich czasó w. n ie
rozumieli co im się przytrafiło, dlaczego gestapo tak ich oszczędzilo.
- A czy pan widział się z nimi po tych wydarzeniach?
- Nie. Nie w idział em jeszcze żadnego. Nie
w iem również. ilu z n ich jes t jE'gzcze na t y m
świecie! Lecz mar zę, żeb y ich zeb r ać pew nee:o
dnia, dokoła mnie. Cz yż nic są po trosze moimi d z iećmi?
S:A·

:?;C

numaczył:

W. L. KOBIELA
(według

„Paris Match")
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198.i roku n1it1ło b~·ć ost;;itn'.m
a'
sP:.onem I urntyrzuvm w Sw:nou)sciu. Niedawna „Peda Bl;lłtyku" utdrowisko o rzadkich wawrach
klimatycznych. znalazło się na kr;i''ę<lzi ekologicznej katastrofy. Wieloletni niekontrolowany rozwój przeistoczył uroc::.y kurort w portowo-wczasowo-przemyslow.v
n1cloch nad cucjlnącym szambem zwanym ZaSkutkiem rabunkoweJ
Je'VE'tn S?.Ćzecit'lskirn.
E'k;ploat>:\cf złóż g!Gbinow~·ch zniszczono i prawi~ w.1·cz.erpano natu!·a!nc zasoby wody pitnej.
W intercs!e stab·cb m1eszka1'lców i permanent11 e gwalconei prz~Tod.v mia~to zamyi<a bramy
dla tu1·ystów. Uchwala l\Iiejskiej Rady Narodow~i w $w.inoujściu nakazuje drastyczne ogranir.zeaie wc7.arnw~·ch funkcji uzdrowiska. ::ii do
~zg_rn zagwarantowania mu odpowiednich do~:.-..·;; wody pitnej. („Odglo~y·• nr 43 z 23 pJi.„Obcym wstęp wzbrodziernika 1985 roku ·: ·ony").
Ale decyzja władz, która daje miastu szan•ę
ir~etrwan ~a. na lrnfia na zdecydowany sprzeciw
)konomicznie zagrożon~·c:1 stron. W twardej opo.. c.ii s1ają zwartym sz.erer{iem przemysłowe ~ 1 ;anty z południ<i kruju. niektóre federacje
~ll'iązkow zawodowych, właściciele prywatnych
'fm~jonatów i wsz,·5cy ci, kt(lrzy mają w Swii
noujściu obiekty wczasowe. Sl argi, zażalenia
ort11·olaniR law·nowo pt,v.na <lo wo.)ewociy ~zcz0cmskicgn, \Vo,ie\\'ódzkiej Rady Narodowej, do
m,nisterstw. Rady .Pa11stwa. organi~acji społec1..
l1Ych. Ich nadawcy domagają się n;itychmiastnwe.c.o cofnie: ci a uch 1 al. . która każe zrez.r:z;io\\'ae z letnich urlopów nad morzem. Mało
l•'o chce zrozumi0ć. ie z. powodu „i;(łupiej" wod~ trzeba zacisa<!Ć pasa. Prośby i groźby. ni~
;:.nltenia.1ą <iec~·z.ii rFidnych ze- Swinoujścia.
W grudniu 1983 roku Wojewódzka Hada Naroa0wa w Szczecinie uchyla ratunko\va dec~·
·ję s1,·inoujsi<ich o.icó11 miasta uznai'!c. że jpst
ona niezgodna z obov.:iązującym prawem .. Lecz
O''górne ·eto nie przysparza usychającemu miaF\H dni ndrnbiny życiodajne.i cieczy ..Test 7.~ to
"odą na mlyn beztroskich właścicieli wcza~o
w,·ch osrodków. którzy pełną o<irą wchodzą w·
no'~·'" be?,pardonowo w_nvalczony, otwarty se~on tury t~·cz1w „Zwycięzc~"' cz.ui'l się silni'-s .in:P.i'i od na lur~·. Trwa ja w na i ukryta rozbudo'' a wcz;:u:owej bazy. Ludzie interesu n:e
nadm-0rskiego miac:1cą pnścić dla ratowania
sta. Ja'tby nie rozumieli, że ignorowana prz:·roda m~ci się okrutnif'.
, '~jwiększy polski kurort ,,·brew własnej woli
kont..,nuuie obłąka11czy lot ku mechybnei 1.agładŻ:i"' . .iee0 mieszk::i1·ą0111. kinr,-111 1v:·f1·au•111.
oręż :samoobron~'.· pozq:;.lala Jedynie modlitwa o

L.

~e~.z.t:.

Miasto i woda
can -22
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ROMAN KUBIAK
morza. Ostatnią szansą miast;i wyd;ije się być
n.el.\\ !oczna budowa wodociagu z odlPgłego o
cztl"rd7.leści kilometrów ji:>1.iora Ostrowo. Projekt upada z powodu gigant. ·czn.'·ch koHtów
·ześć miliardów zlot~·ch.
realizacji Nie kutkują apele kierowane d" o!Jywatel~kiej świadomości mieszk:a1'1ców ::ini ·limity 1v1rzucone fabrykom i ośrodkom wczasowyn1. Pre·
7.~·dent Swinoujścia wydaje kolejne rozporz.fl,Za po<llewaI/ie ogródka,
dzenia porządkowe .
mycie samochodu i c7.erpanie wody z ulicwego
h::ctrantu grozi kara piećdLiesieciu t_\·siecy ilo:.
t"ch. Kąpiel w wannie doz1Yolona jc<:t tvlko
ro godzinie dwudziestej drugiej, _z;iś.; UJ{)Ż!j,w.a.
tylko wówczas. itdy central<1 dyspozycji '':łacz.·•
dopl~-w wody do osiedla. Przem:·s! płaci drnkot'tskie kary za nieprze~trzPi::anie limitów. Al~
hk
duże nawet pii>niądze nie >a \<ik cenne
LWY ła woda:
Rok 1!l34. Woda w prawobrZPL'.nej c1..ę~ci m'a,:rt nie odpowiada normom sanitarn~·rn: .ied
~Inna, mqtna. Przemys:ł cia;:i;le zwll'!ka z nodję
l'iPm stara11 o<7.czędnośc!o,vych. Władze Ś'win<J
ujki;:i nie kryją. że nosz;i ~ię 7. z.;:inua:·em
"·prowadzenia w 7.,·cie dec. ·z.ii rad»kalnych 1 ,.6 może na' et zamknlęcia placówek wcza~o1\:.'.Ch. Ale rozpędzona machina inwestycyjna
<;rn1::1 nie potrafi uruchomić hamulców bezpiecze1\stwa. Boe;ate in$\ytucje z głębi kraju ma;arn w Swinoujściu swojp ośrodki wypoczynhJw uparc!c je rozbudowują, chocis7.h:• pod
po~rm:-m modernizacji. Narasta konflikt i 1tere•ów rnięd1.y ~t<>ł.' mi mie•zka1'tca111i i lun·st<>n1i.
Fo u.lic·:.ich 111:as1a krąż.a u"diofon17.ow~n" ::?mocbody. z głośnikow których 11łyną apł"]e o
c·;-ctt;d<.anie wod,1·. Cor;iz "·;yrażrnej w:·cz.u\
nadc1<\gająca katastrofę.

KLĘSKI

Smnoujscie le±v' f1ri wyspie .otoczonei słony
Jedynym
mi wodami Zalewu Szczecinskie.i;o.
naturaln:rn źródłem wody IJitnej dla miaita
sa uboi:;1e jei złoi.a uowstale z. opadów <łlmo
sfer •c:in) eh. Dla rlwudz.ieslotysięcz.nego niegdyś
miasteczka złoża te w z.upeiności wystarczał:· ..
Ale Swim>uj ·cie rozwtja się w tempie szyb~.z:rm
mz n~k:łii,tjc 7.dro~v~·. i'Ouqd~k i < '{aruu.!'-i .ll?.•::
turalne. Z ·roku ·11a i·ók male'nadbałf)łckie uzdi11w1sko przepoczwarza się we wczasowo-przemyslowy kombinat. Wyrastają kompleksy .domów
pensjonatow,
sanatoriów,
" poczynkowych,
s:oitali. Ohok nich rosna obiekty towarzyszące
Za
- •tolo\,·ki, restaurncje. sklepy, pralnie.
pl;cr;;mi uz.d10wi>lrn rozkwita wielki orzenr d
- faQn ki mącz.ki rybnej. przet1y6.rnie. stoc;;n:a.
Rośn·e ze~pól portowy i baza rybacka, Niebawem mia~to doliczy się czterdziestu ty;;iecy
:nte<.::kancow. ffilkrikrotnie zwiększ.a si~ zaP.O~
.D,\·a istni jare
tr:ebowanie n;oi worlę pitna.
uJec1a nie mogą już zaspoko:ć smocZł'go ;;ipe._
t\ tu ludzi i prz.enwslu.
l\liasto us.ilnie poswkuie nowych źródeł wody
D tnei Za woz.E'lką c~ne. Poiawia sie· komoleti:1 Ie m•1,b;;wion;:i .11·v0fJnźn i koncepcja WYIJOltlpoiYYwania wodv zalegającej w korzeniach drzew
świnoujscH
\\.olil'1:kiego Parku N<1rorlowei:o.
:arni a ruje ok1'ridać nnvrode oomoujac sześćrnt
metrów sze.ściennych życiodajnego płynu na.
c.obe. Badam::\ hydrologic;zne wykazuj'!. ie ~peł
ri,e1-iie :'.aclv::iane!{ kurortu 1v szybklln tempie
poziomu Wód
mn;p dnprov aclLJĆ rlO 'Paclku
;:.:un101\n-ch pncl P;i.rkiem aż 0 ~ześć metró'V, c0
zaniieni oazę zieleni w .•!oną .pust~·nię. Central·
n' u u .. ,-/ t-;PtdiH:ii 1111~ wvraia zs;od .v na ten
;.brodrnczv pl;in i\1'1110 to- hu<lżet. miasta •.1·s~<>n1'1t,·c:.nie prz.e·znacLa rnore kwoty n;:i_ pr bne odwierlv i nompo1vanie paJ'kO\vej \•ody. ,
I11tem ""·ne ba dania i;Poloii;icz.ne na w;r.;p1e
U:m.;i rn kol'lcz.;i się fia>k1ern. Trzyletnie poszuk1"' ;:ni a złóż wod.v na w~· sp le Wolin rP'".nież. nie
S:vinOUJ>,;l_")
p~3\'ll()f 1..'l OCl.eki\~·anegp ~ukcesu
mPdostabrn
chm·ohę
.:.apad~ na diugotrw;il;:i
·
Eł dkteJ wod:<.
Fok 1975. Dorain:.111 sposobem z!ag0dzenia
krvzv~u m•Jże b' ć bndo,Ya lneciego :rlębińo
\\e~o ujęcia "'. ody z ju~ eksploatowa~ych. JJ-0.~
Zapada decyz)a uruchomiel1la s.acJl
kła<low.
pomp 1• \:l,7ydrz.~nach. Lecz z.anim to. nas_tąJ-?l:
t'<lHWia i8 się n\erwsze >.vmptom.1• nadc1ągaJ~CP J
··k~ki ekoio~iczneJ Z kr;:mów w lewobrzezneJ
co:est•i m;a&t~ rib·nie słona 1voda. Oz.nacz.a to,
rabunkowego c1.('r-.
~,, · ~ k11 tk icm · bern1,-·flnN'.O
JPni2 \\'Ody , ~lebinow0r:n .uicri;1 nast::ip:J,1. '~5''
clt'>;r::i1acja. cz:·li n;,rusz;?nte rownowag1 m1r.ar.v
•ł1.>rjf<.ieJ ;i zalegając7m1 pod
'C'< • .'t'\I kH 1•.·0d\
n.a rtOk!adami cież<;z.ej \\·Od.v mot•skieJ. .Pomp~·
zo>ta.ia t.'ltn:,mane Wzrast::i .deficyt '"?dy.
Rok 1919 Kon<e!-:wentne ignorowame prnw
natury omal nie doprowaclz11 do dramatu. P:i.:ern kombimd wczarnw:v znacznie prz.~kracz.a
clouunrz.;ilne Hm:\'' Doboru wody ~~ębmo\vei.
._ powodu.ie. i. D07.iom •olanki IV 7.łozach podno<1 -:e o 1,ilk<i metro\\· c.ro7.ac de«radac1a ko\€1ni'C:O ujcci<i. ··roldadv 1yod~· ~lodkiei •.11ogą
r•ihucfo'\';il' tvlko de•zcze Trzeba o~ra1.11czyc po-.
b<'•r wodv aż o nołowe
·R~;k 1983: Cenlral1iy Urząd Geofogii · określa
średni dopus.~ezalnv pohó1• wody 1. ujęć. głęb1nowyrlt Świnoujścia. nacjonalna e,osp.otj~rka
no~wala na rzcrDan:e pieciu~et 'ie.demdz1es1~c1u
rr'<"\rów sześcirnn\'ch wody w ciągu go<lzu1y.
fo'r.r-'rw mia~ta w,·nosz.a ponad osiemset me~ r it 1\ c:~o~~c1e11nvr·h D:""nc~ t ~ię~~ orR\\'~C tri~·_
t1J on \"111.
tt:
S\\•inoujscie podejmujq l'.\alsze st<:fan!a ·\\, \f'-·
hi odkF ci:> no\ ych i.ród el wody pttneJ. Po~zu
bwańi~ geologiczne 1nzenosz.a fJę na la,d stały_
, ~ie8te\y kolein Próbne od_,viertf' dają wy11Jt1
negalY,\•,:ne c- natrafion~ 1ed~111e na ?okła.c'.y
, ·ody 0- za~oleniu przeKrac:iaJącym zasolen.e
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Wyrok na Swinoujście
jest prawomocn.y

~.ę

DROGA DO

ża Ś\': ii:oujsk .eh radn:ch o oodejmowa:nit
śc1ankov, .1·r.h clecyzii !!ndzf:c, -i!h w interesy

SZOK

Bok 19Bf!. Pomysł dowoze111a wod„ do świ
po pror.tu
nouJscia okaz.uie ~ię nierealny nie m~ Jej ~ki?d lJrac. C<1łe Fotll{)rz„ Zachodn .
cierpi na t.:: sama <iolęąliwosć ni~dostal' u cz·•<:t!'J ~łodk1ej wody, Mia:lo nie nosiada środ
rozwiązanie problem\J
ków na kompleksowe
ani też sprzymierzeńców w walce o byt. Za-

pada

>"ięc dec~·zja,

która

z.apasć

mu!i. 4 lipca

~heJska Rada Narodowa 1" ś·w:inoujśc1u ~cdeJ

muJe

bi"zprecedemową

uchwale.

„Do czasu 2agwara11towa7lirt odpowiednich dostaw wody pitnej dla. m.ieszkańców miasta - w
celtt zobe:piec~enia oclpowier!nier;o ~tann gamtarnepo, o tak:Oe ochronu istniPJO.CYch. llJeć wocly i ~ttr·yrnonia rórnnowaqi pnyrodmc;;eJ („.)
do odwolanfo
aż
'! voc-qtkiPm rn:o1m 1986,
ut:/lu;a/a się ogran1c:enie nu:/11.t turystyc:m:qo
.i ,wco.~ow<'go: :orga.ni:owpnego i inclywidual.-

· nepo".
ozriacza \o zmniejH.enie ilości
W µrnkl'\·<'
m..ej5c w domacli. ,,,-czasowych, zamknięcie pola
namiotoweg-0, likwidacje kilkudziesięciu ty„ięc:;
kwa ter Pl'Y\\ atn.vch oraz za wiesze1tif' działal
ności sanatoryjnej w obiektach zakłado\' nrRcY
od października do majd kaideao roku. Je<lnocz.esnie nie$(<Jścinne miasto e:wara11tuie dosbl.1'7
\\ody pitnej dla uprzywilejowanych placo1vek
wc1.asow.vch. ale tylko w okresie czterech m~r-
siccy sezonu letnieao.
lOk i.„ oburz.cni"'.
Di>cyij<ł MRN wywołuje
Po stronie władz opowiadają ;ię w~·ląc1.Jlil" m:e·;;kailc' uzdrowiska. którzy nie c1..erp'ą dochodów z tur.rstyki. Dla nich uchwala j"'st nansą
na normalne codziertne życie bez konieczności
dzielenia się ,vo<lą z wczasowiczami. Je,t szans<> na szybszy rozwój budownictwa mieszkau;owego. dotychcza' stopowanego z powod11
br::ikn \\'Od.v i zawsze pilnieiszych potrzeb turyl't~·cz.nych. Po drugiej stronie „barykad~-" staj"
blis\;;.o półtora t:;siąra o:<ób, głównie kohiP!. zat1ud'tlio1wch przy obs!udze sanatorińw i obiektóv-. wypoczynkowych. Dla nich uchwała cznacza
bezrobocie. Pomstują właściciele kwater pryv. atnych, ajenci malej i dużej gą.strono)llii, takktórym decyzja władz likwiduje
~ówkarze kokosowe interesy.
\\'lelki eh
dyrekcje
pro te ·tują
Najgłośniej
prz.edsiębiorstw: śląskich hut i kopalft oraz ~to
łecz.nych zakładów pracy. One to dy~ponuja w
Ś1\·inouj~ciu najokazalsza bazą wypoczynko1va.
P:,dają o<tre słowa protestu co:ę~to ".;pier::m
ni l. •!ko ekonomic;:,nymi ;iri:umPnt'\mi. Przer;;tajac.'' iest fakt. żo niew:elu u~iłuje pojąć rz 0 Pzywi.·ta powa~ę sytuacji i uzmysłowić sobi"
knnse!nvencic> dalsz<"go awi<!tu nri na111rz!'.
,.Po..:
Turyst~'eznych
Prz@dsfębiorslwu U"ług
ml>rania". któremu lipcowa uchw?ła odbier::i
miejsc wczasow.1·ch. grozi
p:ętnaście t,\'~ięc.v
bankructwo. Kierownictwo „Pomeranii" osk r-

z!!-

re-

szty kraju. Doswi;ickt.er.i organiz.atorzv ruchu
tu::vstycznego twierdz.;i. że nie ma bil» na i.:1t zvmanie na1)lyw11 tury~tów indy vidualn.Hh
- ·chyba żeby przy weHciu na prom 1Josta\vh~
uzbrojone wart~" Inaczej goście znaida noclegi
w .,dzikich" kwatPrach. których ilośe można
śmialo szacowae 11a pona<l trzydzie$ci t~·sięc,-.
W·z.eikie dochody z turystyki tra.La wó1,·cz,is
w prywatne rE;"ce. a nie do kasy mia•ta.
„Uzdrn,•;i~ko
Zespół ~zpi\ali i ~an:.:toriów Swinoujście" nie przyjmuje do wiadomości ro1po:·?.ądzeil <,;osp0darzy mia~ta. Uzdrow:sko .leczy
i metalowcow.
c~•or~·ch górników. chemików
Po sezonie letnim dziNżawi obiekt~· wc1.as<11\ e
;.akładów prac>·. które w myśl ustaw.v t11aJ:\
- vć zamknięte. Likwidacji powin:cn ult'c również zakład przyro<:ioleczniczy obslugujacY trzy
tvsiące pacjentów. D.vrekcja uzdro\\"iska składa
i Opie.~,
zażalenie do Mini~terstw;) Zdro\viJ
Spoti=cznej oraz wn\o~kuje o skontrolowani•
leg<'lno;ci ucli ,;aJv 7'1ĘN prz.n Woje1\·ódzką
R;dę Narodowa w Szcz.ecinie.
Protest» i ocl\\'oł;in·a napływają do 1 rz.~du
Ich nada1 ·c~- licza pa
::\liasla Swinouj 'cia.
Pro:;z~ o '
niekon~ekwenc:ie 1erPnO'.,-~-ch władz.
wyjątko ~.;e przywileje dla ,,-lasnych ośrodkow
wcz;a"owych, domagaja Się statusu nietykalno-·
~c·. obiecuja pon~oc w z.ami;in za uslePstwa,
gro*ą„. Pr:>;ybyw8j~ ('Ji1i5<iriusz.e z całe!;o kraju
Ale 0jcowie miasta ~ą ~tanOIVC'Z~'. W ~l;irl za '·
•ich\,·ala. Miei~kie Pn.ed$i~1Jiorstwo Gospoda1'k1
Komunaln".i i Mienkanio1»·Pj w "winouj3c:u
\\·ypffWiada wl~~cicie]om osrorlków \VC:ZRW'•1--ci1
rl'l! :chc;~a.;ow<:> um01vy o doda wę wod;,. Ten
krok "·z.nie<'a otwart'l „woJnę'',
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Z?kręcenie wodociągowych kurków praktycznie z.musza wcz.;o;owirzow do rezygnacji z urlop<) w nad morr.etn. D~·sponenci ośr9dków "'<'PO-;
rzynko\ <ych ie<lnomyślnie ocli:zucaj.a t;,k1E y.oz•. Wiąz.<> nie. Szuka ją ~oj1Hzników w walre z wL•·
dzami ni~gościnnei;o kurortu. zabiegaj~ " DO.pan:ie mini~ter<tw . Rady Paft.;twa. wojewody
szcz.ecit1skiego. Powstaje z1Yarty „fror. t odmo,,.vt'
'Niektórzy ida jeszcr.e dalej. Przedsiębiorstwą
Przemysłu Chemicznego .. Monto-Chen_1"_ z Gliwic. oznajmia . że wprowadzenie ant.rwcza>owej
ustawy zmuna ie do \\·kroc?-enia n;.i drogę po;-.
•tępowania s;idowego Labęd?.ki .. Rum.-u" LWY"
rzajnie gwiżdże ~obie n..i lokalne 1.akazy i spo-.
kojnie kontynuuje wzno~zenie ii;machu o&rodka
wczasowego. Instytucje o mniejsze.i sile przebicia probują
1.11ależ.ć kompromis. Wielu deklaruje chęć ogra-·
niczenia s\vej baz:v WYPOczynkowej oraz ;u1nienne przeslrze~anie limitó\1' oszcz.ednośc10'"Ych. Kaliscv budowlani ofiaruja pomoc pr.:Y
rPalizacji inwestycji wodociągo ·ych. Podobni"
t
\~nioski zgłaszaj~ zakłady pracy z Kato\Yic
Wrof'lawia. l\fa-j.;ka Rad<t :'-1.irodn\'·,1 w ~w noujściu proponuje ul.\vor·zeni" sp 0 cjalne"'o funrtmzu celo1 ·ego na rzecz budo w:· Pl Zl"Lle:,.o
't\Odociągu, którego ko,zt pr7.ekraci.a zrlofn6~c1
f101<n~owe mia.~ta ·i re~1nJ)ll.
z. ·1ar.l<..o·,q:; · ·
formułilill
i..aą.uty
Najc:ę7.sze
FederaCia Zakładowych Organiz;i.c:ji z,1,1a2.J.(lw eh Pracowników Państwowych Przedsi.~
św!no·
hior~ł.w Uzdrowiskowych PRL oskarża
uiskich radnych o pozbawienie prary <111-'och
t;·sięcy Mób ~atrudnion:.-ch w sanatoriach . Spor
władze
trwa. worly w 1i~ciu me L1ri.' byws.
mia stet I w:irdo riodtn~:mufa ~wa den z.J!;.
prze" odn;czacy
!98::i roku
:IO październik~
MRN w Swinoujściu t;;;k uzasadni;:i ni~ug1~tą
po~tau·ę wladz, w piśmi~ skierowanym do Wfu'J
w Szczecinie:

„Zd1111i~m. Radu 2ostałv wuczerpane wsz1,1stli1e ·

ś-rodki 01·gr.mizacyjne i interwency3ne będqce w. 3!'.i rlyspozycji, w ~a.kresie poparsza.io,cego s·.ę
.c;tanu zaopatrzenia. miasta w wodę. W te3 sy~ ·
t11e.ii 1;n.±da próha kwestionowania porlJętych
pl'zez Rade dzial111i. a ni.e wskazująca na inns
sz·ybkie kiemnki i·oziviązania występującego p1·.oble-11rn, jest tutko próbą formalnq, nic ni"' wno- ~wca. n.ni nie odpowiado.iacrr no pytan11z, jak.
un'iJcnąć pro•bv ekoloqiczne J w m l<"Ś!!ie".

Lecz Wojewó<lzl;>.;i Rad;i. • arodO\\ .:i. 11aj'' ~·
nie chce ralo\\·ac „u;ychaJacego" kurortu. 1tl !!rudnia 193:1 roku w Szczecinie zaoad<i decyzja uch:-·lenićl lircoweJ uch,„aly radn. •ch ze świnouisc1a. lako t1iez;;odt1ej z. nor•
m;;im1 nrawn.vmi.
Rusz.aja ori~·goto1vania do 11o''·ego se.:onu ht•
rytlyczneg~. B~·ć moze c;tatmego„.

r11.źniej
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Szczecin obiecuje. że \r·;:tara SlEl o śroclki
finansowe na doµrowadz.enie wody do uzdrowiska. Zadlłnia inwestycyjne zostały ponoć
wprowadzone do p1·ojektu pl.anu centralni;go.
W nailepszym razie m'inie kilkR dłu~ich ood- ·
n.vch lat. zanim z 1-ranów pocieknie słoclka
woda. Dziś inwestycja taka nochłoriie ·jui ·n.P.
s?eść, a dwad:>:ieśc\a miliardów zlot.l'ch. Trzeba.
wybudować żbiornik retencyjny. ocz.~:szczalnie
i czterdziestokilometrow:< wodociąg.
ścieków
Świnoujście lęka się. ie do tego cza•n z.ostanie
.
po nim skansen na pustyni.
Póki co władze wojewódzkie proponuja mi;;idoraźne --:-::
rozwi~z.ame
~lu znaczn:e taósze
prowizoryczny wodocią1' 1. 1\Tię<lzyzdrojów; Ale
l\!iedzyzdroje. które jako jedyne na Pomorzu
Zachodmm maja ieszcze reterwy wod:v PitneJ,
w.'·pomP-Owu:ią ją spod \Volil'1skie~o Parku Narodowego. Ekologowie uderzają na alarm: dal•
ozv ubytek wody wvs.vsanej z korzeni drz!\V ·
zabije narko va przyrodę!
Tymczasem popychane do samobójczej śmierci
uzdrowisko z trwoga spogląda w najblii:szą
przyszłość. ,Tes'lcz.e rok, mo7,.e dwa Jata.„ A co
potem? Zalew Szczeciński iuż teraz iest ~·;el·
kim 7.Jewiskiem. którego !!ęsle wodv zawiera.ia
n:e,pot.~·kan::i w ~kali _,\,·';:i\::i ilość 1111" rili c'.eż
k eh i :.:wi;:izkń~' loJ.:::·•cztFch . ·;Pb~we:n tr.o?b<.>
będz;e zamkną~ ph>.że i... modlić sie o de.<zc'l.

Tot11: Gru111orz
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Mieszkają wystarczająco wysoko,
aby wzrokiem sięgać ponad dachami Warszawy Jadwiga prowadzi mnie do okna. które przez kontrast z maleńkim pokoikiem przy ulicy Wareckiej wydaje się być
prawdziwym oknem na
świat i skąd w słoneczne dni naprawdę n:ożn:1
ujrzeć stopy Pana Boga.

Zobacz jak blisko mamy do opery i do
.4kademii Muzycznej
pokazuje - a tam
Nowy Świat i Krakowskie Przcrlrmeście. Wieże
I\.ościola Swiętego Knyża. \Vidzisz, pod wzgteclem położenia to nasze mate mie.~zkanko je~t
iclealne Tylko, ze takie nialc-ńkie - wzdycha.

Mieszkanie stryjecznego 'Nnuka Witkacego -MACIE.JA WfTKlEWlCZA, w którym mieszka
z .i;oną, spicwaczką operową .JADWIGĄ GA. DULANKĄ i trzyletnią córeczką Emilką je.'t
i'stotnie niewielki2, lecz urok gospodarzy, atmosfera jaką potrafili wytworzy(',
sprawiły ,
że
nie tylko nie czułem ciasnoty, ale także miałem
wrażenie, że przeniosłem się gdzieś
daleko w
t·zasie i w przestrzeni. .Warszawa, Polska, 1986
ro.k, to zostało za nami, jako coś nieokreślone
go, bo mimo, iż razem nie mamy nawet si-odemdziesięciu lat, to przez wspomnienia oiyly
cienie przedwojennego Zakopanego. Maciek był
po premierze opery, w której śpiewał głó\vną
partię, lecz chociaż zmęczony. powoli rozkręcał
się opowiadając o rodzinie Witkiewiczów.
Z.:ściany przyglądali nam się rodzice Witkacego.
-

'I'e dwa portrety

pamiątkami, jakie
Resztę rozdaliśmy,

są właściwie

mi pozostaly

ostatnimi

po Witkacym.

do Muzeum w Zakopan'!m,
do Muzeum Literatury i tak clalej. To jest ojciec Witkacego - Stanislaw. Mimo dość surowego wyrazu twarzy czlowieka zmęczonego ży ciem, byl to wspanial·y artysta, pel.en fantazji
i wyobraźtii twórczej, łagodny, kochający ludzi. A matka - no cóż, ktoś musial się zajm.1Jwać domem. Przyzwyczajona byla do tego,
że
pieniądze na życie ona musi zapewnić rodzinie,
dając lekcje gry na fortepianie
i prowadzqc
pensjonat.
Oddaliście „Witkiewiczówkę"?

-

Oddaliśmy „Witkiewiczówkę", porozdawapamiątki, obrazy. Ostatnio kustosz „Atmy" poprosił mnie o „coś", co należalo do Witkacego. Podarowałem mu ciupagę, którą ponoć

-

i SGPiS. A przeciez to on zbudował Stefanowi źeromskiemu „Chatę" i „Och-rankę" w Nalęc.wwie .

-

A w Zakopanem?

- Sanawriiim przeciwgruźlicze dla dzieci. No
i „Witkiewiczówlw''
jest wspólnie budowana
przez niego razem ze stryjem Stanislawem.

- Skąd wziął
Witkiewicz?

się

Koszczyc

przy nazwisku

- Dziad żony Ignacego Witkiewicza, dziadka
Witkacego, starosta zarzecki nazywał się Antoni
Koszczyc. Związana z nim jest mroczna liist.oria. Na ile prawdziwa trudno orzec. Ten pra-l{oszczyc bard;:a pragnąl mieć potomka płci
męslciej. l wreszcie, pewnego roku urodził mu
się syn. Nieszczęśliwym trafein mamka, która
karmiła dziecko
u.snęła w trakcie karmien·ia,
przycisnęła je swoim cialem i udusiła.
Koszczyc wpadl w szał i dziewczynę żywcem po grzebal. Na brzegu jakiegoś jeziąra czy rzeki .
Po.d obno od tej pory słychać tam
jęki duszy
potępionej. Antoni Koszczyc targany wyrzntami
sumienia nie tylko kościoły i klasztory fundował, ale i miał clo Rzymu i do Ziemi św iętej
w pielgrzymce pokutnej wyruszyć.

bankiecie podszedł.em do niej

i ostentacyjni,3

głośno wwalałem „D z ień dobry ciociu.!" i rziici!em się jej na szyję , Ona lekko prze ·rażona,
odwróci!a się w moją stronę i w kompletnej
ciszy, jaka zapadla wycedziła:
W pańskim

„

wieku miewam kochanków, a nie sióstrzeilców"'.
.Tednak wkrótce okazalo się, że skoro tLtrzymuje, iż jest spowinowacona z Witkacym, to· jednak mam prawo nazywać ją ciotką. 1 skwapU.wie to czyniłem.
·

- W jaki sposób
do Zakopanego?

Stanisław

Witkiewicz trafil

Witkiewicz, brat Stanisława, byt po1863 roku i zesłańcem na Syberię Fo
powrocie ze zsyłki zajął się gospodarowaniem
na roli, gdzieś na Bialornsi. Był bankiem rodziny. Za jego pieniąd z e
wykupiono parcele na
cale.i prawie Antałówce. Dla swojej córki, jak:>
posag,
wybudował dom „ Witkiewiczówkę",
w którym
mieszkały
prowadząc pensjonaty,
dwie panny na Witkiewiczówce
Maria,
„Dzi1Ldz{a" i jej ciotka Maria, nazywana Ma1y,
autorka „Wikty w Monachium", „Wspomnień o.
Stanisławie Witkiewiczu" i „Wspomnień o Bracie Albercie Chmi elowskim".
-

Jan

wstańcem

Cienie
minionego·świata
Rozmowa ze stryjecznym wnukiem Witkacego -

Witkacy dostal 'na chrzcie od ojca' chrzestnego
Jana Krzeptowskiego Sabaly.

- Matką
wska.

chrzestną była

Helena Modrzeje-

-

Tak. Od niej prezentem byl zegarek „ceNawet kiedyś sfotografował się z ni4
Witkacy. Jest taka fotografia z lat trzydziesbula~.

tych.
- Portrety. rodziców są bardzo realistyczne.

- - Musisz wiedzieć, że Witkacy nie deformowal nikogo z rodziny. Mial do niej bardzo
ciepły, serdeczny stos1Lnek. Prowokacje i deformacje zostawial dla innych na pewno nie
dla rodziców, których bardzo kochał.

-

Jaki

był

wzajemny stosunek ojca i syna?

·stanistaw Witkiewicz byt wspariiałym artystą. Za takiego uważała {IO cała rodzina, której byl chlubą. Sam wychowywat syna, a ten
od małego chłopca był dziec:ldem s:i:czegótnyrn,,
Zastanawiające są jego tektury, jego wnikliwe
obserwacje i wnioski wypływające z towarzyszenia dorosłym, ich rozmowom. Kolekcje kamieni, molyli, , przeróżnych przedmiotów, które
każdy chłopak w tym wieku zbiera, były jak
najdokladniej
systematyzowane.
Stanis~aw
chciał wychować syna na artystę. To pewne,
że jeżeli Witkacy miał być· prawdziwym artys•
tą, w pełni oryginalnym i twórczym,
a ni~
tylko „kopistą" i kontynuatorem stylu ojca, to
musiało dojść do konfliktu. Tym bardziej,
że
obyclwaj byli tak silnymi osobowościami .
To był konftikt dwóch artystów, a nie ojca
z synem. Witkacy ratował samego siebie jakv
artystę i dlatego odszedł od modetu proponowanego przez ojca.
-

Był

za to

potępiany?

Nie. Stanisław jako artusta rozumiał inność syna. Mógł nie akceptować 3ego drogi rozwoju twórczego, ale mial dla niej zrozumienie.
To nie 'byt ten typ czlowieka, dla którego każ
da inność, odstępstwo od jego przekonaii byio
czymś niebezpiecznym, czymś co należało p:Jtę
pić , Sam byl przecież artystą .
Poświęcił się
sztuce i nie umiał zarobić na życie, Gdy by!
bardzo chory, a zas<:la konieczność wyslan1a go
:;:a granicę, na kurację,
to t·ylko dzięki akr:Ji
Sienkiewicza i .;;ebraniu przez niego odpowiednich fundusz11 mógł wyjechać do S::wajcarii
-

- To jest całe nasze drzewo genealogiczne.
Po śmierci ojca na mnie spadł obowiązek clopilnowania tego i badania historii rodziny, a.le
chyba nie robię tego zbyt pilnie - krzywi si ę
trochę. Popatrz - wskazuje na długą linię
usianą

zapisanymi

maczkiem nazwiskami. -

To moi dziadkowie, babki, stryjeczne i ciotec:zne, wujowie i ciotki Witkacego.
Stanis1aw
Witkięwicz miał tylko jedno dziecko mojeao
stryjecznego dziadka Stanisława Ignacego-Witkacego. Wśród pozostałych aż się roi od buntowników i powstańców.
Pradziad
Ignacu
wiar/ na zs·yłce, a właściwie w drodze powrotnej :: Syberii. Nie doczekał rodzinnej Litwy. Po
1863 roku, wsz·ystkie dzieci Ignacego poza jednq córkq, zostały zeslane na Syberię. Jedyny
mój str·yj zginął w Katyniu. W Łodzi żyje jeszcze wuj, który ma teraz kolo osiemdziesiątki i
pamięta Witkacego, ale zdaje się,
że nie jest
::b·y t do niego życzliwie nastawiony.

Rodzina Witkiewiczów była spowinowacona z wieloma znanymi nazwiskami?
- A pamię,tasz jak to jest w „Panu Tadeuszu"? Same te Witkiewic::e, Bilewicze, Wańko
wic2e. Przez Bilewiczów. jesteśmy spowinowa- •
ceni .z Józefem Piłsudskim. Parę razy bywał w
„Witkiewiczówce'', lecz częściej przyjeźdżal jego bratanek. Bywali i Gabriel Narutowicz, i brat
,Albert Chmielowski. A spowinowaceni jeste.5my
i z Wańkowiczem, i z Józefem Beckim, ze St efanem Żeromskim i z Pawlikowskimi. Chociaż
raczej należałoby zacząć od Kossaków. Wańko
wicze, podobnie jak i Witkiewicze, pochodzący
ze Żmudzi mieli w swojej rodzinie utalentowanych malarsko ludzi i jeden z nich uwiecznit
któregoś z moich pradziadów na płótnie. Natomiast z Magdaleną Samozwaniec-Pawlikowską,
córką Wojciecha Kossaka i siostrą Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, wiąże się pewna zabawna historia. Otóż owa pani szczyciła się na
lamach „Przekroju" pokrewie1istwem z Witkacym. Utrzymywała,
że jest jego siostrzenicą
czy bratanicą.
Na jakimś ba1'dZO oficjalnym

Maciek

- Z nią uciekał przed nadciągającym
wsząd kataklizmem. Ją też podobno chcial
doptować. Przekonywal ciotkę, że skoro nie

MACl·EJEM Wl·TKIEWiCZEM.

Porzuciłeś

najlepiej?
- Może nie tak. Oni naprawdę byli przyjttciółmi. Pisywali do siebie bardzo cieple, serdecme listy. Część z nich zostala niestety opubliprzez

-

Twój dziadek.
.Jan Koszczyc-Witkie \d cz,
z oicem Witkacego - Sta ni-

z nas musi znaleźć wtasną
życia i rozwoju twórczego_ .la znalazłem
muzyce, w sztuce woka.lnej.

Jan Koszczyc jest bardzo

C'iekau;ą

laty.

No tak. O sławnych ludziach wiemy tak
:te czasami przekraczamy granice prywatpoza które nie należy sięgać. Mimo u
artysta jest do pewnego stopnia osobą publ'icznq. Mialem bliski kontakt z ciotką Jadwigą
i wiem, że nie bylo to jej zamiarem, aby te
wszystkie listy ujrzały światlo dzienne.

-

Jednak
jej

musiało

życie z Witkacym
jako mężem
dostarczać niebywałych emocji.

wa wielki twórca radziecki i polski, który nie
nadciągającej za-

mogąc znieść okropieństwa
glady popełnił samobójstwo.

- Podobno w 1985 roku. w Zakopanem, w
czasie Dni Witkacowskich pojawił się człowiek,
który opiekuje się grobem.
- Tak i to już w drugim pokoleniu. Jego
ojciec odnalazł ciało, postawil Witkacemu pomnik i opiekowal się mogiłą. Teraz robi to syn.

- Czy staraliście
do Polski?

się

o sprowadzenie

zwłok

- Już, już. porozumieliśmy się z ówczesnym
ministrem kultury i sztuki
Józefem Tejchmą,
lecz czegoś zabrakło, jakiegoś dokumentu, no i
potem nie bylo na to ani czasu, ani glowy, że
by o takich sprawach myśleć Teraz trzeba calą kampanię zaczynać od nowa.

-

Zakopane lata dwudzieste, lata trzydzieste,

Znakomitości życia kulturalnego. Jakie n;iiejsce
wśród nich zajmował Witkacy?
- Był inny niż otaczający go twórcy. A by. lu to przecież czasy, . gdy Zakopane tętniło ży

ciem kulturalnym. Od nazwisk polskich mala•
r::y, pisarzy, poetów aż kręciło się w głowie.
Ale jednocześnie Witkacy stanowił integralną
cz~ść tego świata.
Byl
postacią
barwną,
ktora tworzyła
codzienność
Zakopanego
i
to
wcale
nie
szarą
codzienność.
Oczywiście byli i tacv,
którzy go nie znosili,
których przerażał · fantazją i rozmachem, szarganiem świętości, konwenansów. Byli tacy, którzy
go uwielbiali za tę inność. Ciotka Mary, siostra
Stanisława Witkiewicza,
która mieszkala w
„ Witkiewiczówce" często zapraszała Witkacego
na kolację. Nie tylko bardzo go lubiła, ale byl
dla niej miłym urozmaiceniem.
- Witkacy nie mieszkał wtedy w „Witkie-

wiczówce"?

Maciek wyciąga
albumów z pożółkłymi fotografiami. Na
jednej z nich znany · kształt· góralskiej willi, pokazuje okno w szczytowej części domu.
- Zdaje się,
że to ciotka Maria (Dziudzia)
miała największy wpływ
na ukształtowanie
tviojego obrazu Witkacego?
- Ciotka Maria (Dziudzia)
i mój dziadek.
-

Mial tam .swój pokój. -

stertę

Najbardziej byłem z nimi związany. Instytucja
ciotek zawsze była
bardzo oddana
rodzinie,
szczególnie najczęściej znajdującym się w opa.ła_ch jej męskim reprezentantom. Ciotka Mary
nie tylko opiekowała się spuścizną artystyc.zn.-~
Stanisława Witkiewicza, ale także ]lLż po jego
śmierci dbała o jego dobre
imię. Ciotka Engenia była jego najukochańszą siostrą, dowodem tego są jego listy do niej.

Maciek zamilkł na chwilę. Patrzy na portret
Witkiewicza:

Stanisława

.- TC?-~· to w slawie i w legendzie jego nazwiska i 1ego osoby wszyscy żyliśmy i mnie tal<:
wychowywano. Nie w legendz·ie Witkacego. A
wracając
do mojego świata dzieciństwa i do
ciotki Dziu.rf,z·i, to tym, światem by1a „ Witkiewic~ówka". ·
I znów przeglądam fotografie,
na których

ipa.ły · Maciej Witkiewicz ugania się za c1emam1
sw1ata zabaw.
Wszędzie w planie Witkiewiczówka''. Bastion rodzinnych tradycj'{ i korzenie, z których wyrastał.
- N~ konie~ c~ciałbym uslyszeć twoją opinię
o drugim z w1elk1ch XX wieku pols!dej literatury, o Witoldzie Gornbrowiczu?

-

.To. nie' jest szowinizm rodzinny, ale muprzyznać, ie Witk<W<'f/O cenię o wiele
bardziej niż Gombrowicza
Temn drugienw,
brako'fl'alo fa?_zta<ji, wyobrażm.
Witkacy
to
czl?·u.:iek .o nieposkromionej, niebywalej wyobrazni t?Dorc~ej. To jedna jego cecha. Drugą, którą ko.niecznie trzeba podkreśl.ić, to jego bardzo
,;rodzinna" postawa życiowa
Wreszci„ trzecia.
a .Po. zapoznaniu._ si.ę z historią rodziny .Vitkie.:.
w.iczow wyda ci się tak oczywistą jak i dwie
pi~rwsze .
to jego przywiązanie do polskoś~i. Konflikt z. serdeC'znym przyjacielem, Bronisławem Malinowskim
mial
swoje źrócll:z
wla§nie w odmiennej posta.wie w stosunku do
kraju._ . Poza tym Witkacu
b·y l wizjonerem.
Przeciez wystarczy przeczytać „Nienasycenie".
On przewid11_w.ał upadek k-ultury, degrengolndę
artystyczną i intelektualną, krach moralności i
e~yki jakich doświadczamy
w naszym, fin de
·siecle'u.
szę

pos~a

cią, która wciąż czeka na to, aby ktoś się n ią
zajął dokładttiej. zbadał i opisal.
To byl czło
wiek. k.tóru więks<q część życia, a urodzi! się
w 1881 roku, zmarł. w 1958. walczył o swoje
ideąly
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kilku

-

dror;ę
ją w

i musiał się ttkrywać przed represjami.
No a poza tym, a może przPde wszystkim., bu!
:::nanym architektem i kons~rwatorern zab·y tków Między innymi dwukrotnie prowadzil prace konserwatorskie
roman.~kiego kościoła
:c
Tumie pod Łęczycą. Jako architekt staral .s!i;
wypracować „polski styl narodowy".
Chętnie
stosował w swoich projektach stylizowane moty wy ludowe.
Dzielem jego życia jest gmach
Szkoly
Głównej Handlowej
w
Warszawie

przed

dużo,
ności,

współpracował
sławem?

-

„Przekrój"

Niestety?

jednak rysunek?

Każdy

napi-

- Ciekawe co się jeszcze będzie pisalo i opowiada/o o Witkacym. Wprawdzie życie malżeit
skie nie układało się u Witkic;,wiczów najlepiej,
gdyż ciotka Jadwiga, jak sama przyznała, byla
kobietą troszeczkę„. hm„. zimną, wcale nie namiętną, to jednak Witkacy zawsze bardzo prag11ql mieć dziecko. Obydwoje tego pragnęli. Pamiętam jak opowiadano w rodzinie, że Witkacy
bardzo cieszył się z tego, że żona jest w ciąży,
że wstanie ojcem
i bardzo · to przeżył,
gd'{J
dziecko zmarło 'iaraz 'po urodzeniu.
- Ich -pożycie 'małżeńskie
układało 5ię nie

Stefana Zeromskiego, córki Oktawii Żerom~ktei,
reagował bardzo g?tiałtownie na moje zachowanie,
które jego zdaniem było zbyt ekstrawaganckie. Mawiał. że "jv.ż jeclnego błazna rnie!iśmy w rodzinie" . To przecież wystarczy za k0~
mentarz do jego opinii o Witkacym.
Ows.zem
byli i tacy, którzy uważali Witkacego w kome-dianta, wariata. bla.zna, erotomana i tale dalej,
ale naprawdę to większość rodziny rozumiała
go i lubita.
\V końcu zachowanie Witkacego
było reakcją na s;;;uczność". na nieszczerość lud;d
w kontaktach między sobą . Mój dziadc>k, Jctóry
::res'.?tJ! byt wspaniałym architekte-m - Jan Koszczyc-Witkiewicz i jego siostra Maria, :::wana
przez nas „ciotką Dziudzią",
nie tytko pudziwiaLi i cenili Wi.tkacego. ale takż~ i. starali się
we mnie rozwinąć t<? talenty
czy inklinacje
artystyczne, które ojciec uważał za zbyt „blaze·ńskie". Wie!e godzin spędziłem w pracowni
dziadka, rysowałem razem z nim. TowarzySZ"Jłem mu przy desce, gdy kreśW projekty , Także
ciotka „Dziudzia", która buła rzeźbiarką sto.raia
się · rozwijać moje zamilowania plastyczne.
-

przewiązanyd1

tytułowej

ką niż naszą córką" miała powiedzieć.
- Witkacy uciekał z „rudą małpą" i znalazł
śmięrć daleko od Zakopanego.
·
- Leży na Białorusi, Na pomniku napis w
języku polskim i rosyjskim glosi, że tu spocz·y -

czową.

- Chyba nie wszyscy
clłonkowie rodziny
mieli taki „ojcowski" stosunek do Witkacego?
- Mój ojciec,
który był synem pasierbicy

.;.....

plik kartek

- To nigdy nie zostało opublikowane - d::idaje.
- Niedawno „Literatura" opublikowała wywiad Roberta Jarockiego
z Romanem Jasmskim. Jarocki powołując się na publikacje Jerzego Lovella sugeruje,
że
Witkiewiczowie
mieliby dziecko, gdyby nie to, że Witkacy wywarł presję na swoją żonę, aby usunęła ciążę.
Podobno tak miała się zwierzać żonie Lovella.
Roman Jasiński odpowiada na to, że wprawdzie
nie zna artykułu Lovella, ale za to zna Witkacego i może domniemywać, że ten krańcowy egoista w obronie swojej wolności artysty mógł
wywrzeć taką presję
na Jadwigę Witkiewi-

-

zeama·

:ią dzieci, to „rudą malpę" mogliby adoptować.
Ciotka sprzeciwiła się temu stanowczo, utrzymując, że sypianie z córką byloby niemoralne.
„To już lepiej niech ona będzie twoją kochan-

niebieską wstążką. Na stronie
sał „Wikta w Monachium".

kowana

Z nią spędził swoje ostatnie godziny ży

-

1

wyciąga

Witkacy nie byl latw·mi czlowiekiem do
But artystą i jako taki postrzegał
świat w .sposób, który przeciętnemu człowieko
wi wydaje się nie tylko niezrornmiały, ale i
obcy. Jego inność dotyczyla nie tylko przemyśleń, refleksji nad św'iatem i istotą egzystencji
człowieka,
sformułowań
odnoszących się do
sztuki, nie tylko sposobu zachowania,
który
był konsekwencją jego świata wartości,
ale
także ludzi, którymi się otaczał. Nie znosil nieszczerości, zaklamanego świata wartości i morainości drobnomieszczańskiej. dlatego go szokował, burzyl. Chciał przebić tę skorupę, poza
którą schowała się rzeczywista godność i prawdziwe oblicze człowieka.
Inność, oryginalno.~ć, zawsze szokują maluczkich, którzy w najlepszej chwili swej tolerancyjności zdobędą się na dla nich bezpieczny, a
ocenianemu nie ujmujący w niczym
epitet ekscentryczny. W ostateczności maluczki zawsze
może machnąć ręką z politowaniem przecież
to artysta. Witkacy tępił takich ludzi, chCiciażby
przez swoje prowokacje.
A szukał tych .;in.nych". Szukal także kobiety, która będzie mu
odpowiadała pod względem nie tylko intelektuainyrn, ·z którą nie tylko będzie miał taki kontakt emocjonalny,
jaki miał z Jadwigą, lecz
takie pod względem seksualnym. l znatazl ją .
Ciotka Jadwiga nazwala ją „rndą małpą". Przeżyła ona ciotkę o kilka lat .• ,Ruda małpa" starał.a się przekonać otoczenie,
że to ona był'.1
muzą Witkacego, a nie tytko kochanką, o czym
wszyscy wiedzieli.

cia?

liśmy

Maciek na chwilę znika za ścianą. Słychać
szmer przesuwanych pudeł. Wychodzi stamtąd
z ciemną szkatułką,
z której wyciąga papier
zwinięty w rulon. Rozwija go przede mną.

-

współżycia~

cz · się

Rozmawiał:

AN·DRZEJ BETULSKI
Stanisław

I. Witkiewicz: Portret Bronisława

Malinowskiego (1911)

•
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Nikt ju! ?"Je !tawia. takiego
nad recenzJą z tomu
poezji, bo teź l poezja jakby

W ładysłav-.r Strzelecki
-·

-

'

_.__

•

-4

tytułu
--

- - -

- - - - - -

Fragmenty
Uczestnikom kursu dla pracowników
Łęczycy
Pświatowycb, odbytego '
od 3 do 8 stycznia 1938 roku.
Priez okna na ulicę przekradał się Szopen.
Biały mazur wrazi z nocą ugwieżdżoną przebrzmi.
W chatach w ziemię zapadłych budzili się chłop!.
Na noil 1ię zerwali. - Ktoś udeuył we drzwi.
Z Empiru wie!ć o godach chwytały anteny,
A kapłan błogosławił: - !te. mi!lsa est!
Pieni im się rozwarły wiara, uwznioślon~
I 1ł111y o drop biły: - Bracia, patrzcie jeno!
W trudzie codziennych godzin wasza p!dń

urast ,

sfońce )!rl.

ivdy kierujecie jej
mar z,
Przez rMdroi& pr y krzyb~h. przez gwa,r ulic
Tu Polska! -

W

miutach.

w

Ludzie mol

najbllżsi

-

b~z

br radn

u;ari.

----

-··--

---

•

„.„„ ......... ~„--_.-„

.. ..

Pózna jesień

mowy

z

\''

imieniu milionów", oddala pole liryce intymnej, neunis1 ~
nicznej i zapatrzonej w samą
~iebie. Stała sie intelektual11y111
szyfrem, którego klucz: znany
\\'
Popadl;i
jest nielicznym.
płaczliwość,

w

rozpamięlywa

n.e ran powstalyrh na ~kut'.'! k
pesymizm
w
i egzystencjalny tunel be;i; n;irlz1ei na jakiekolwiek świa•P t ·
i:.2mookaleczeń,

kl').

loze zb~ t po$p1esz;n"' to ugólmenie i nazbyt felietono''""·
umotywowa'1f'!
Al"' przecież:
sie obecn:e
t;1- m co roz~rywa
rnhclej i
zwłaszcza w poezji
najmłodszej . Odchodzą w 11 : ,_
tor! całe pokolenia, dla któ-

~.e--~-

Tu1- sł~ chałupy
\V kępy nagich sadó •

rych poezja była odpowiedz ' ~J
nością nie tylko za ~'.ebie, kof1czą się poetyki głęboko ukorzPn.ione w przeszłych tradycjach,

dzących.

Chmury nad polami
Miła kryje widnokru.
Deszcz siapi leniwie,
Bm.ml I mamrocze.

lmutek

I co symptomatycz.ne: w dzi-

siejszej poezji zdaje się brakować autentyzmu wyrastające~0
z rzeczywiście istotnych przeżycia i rzeczywistoś::::.
jawów
Wspólczesny poeta to erud~Tl

1ładł

Smutek -

na drogach.
opuszczenie.

1939

-·

----

-

-

~

,

--- ----

-

Przedwiośnie
Jeślim cl kiedy ból uczynił
Rzucaniem słów jak głownie ognia,
Po\vledz, Cl.Y jest-że moją \Viną,
że rłowę mam plon~cą c& dnia't

z mych słó\v, co w bólu krzepły,
Kuyk buntu plącze ścieżki twoje Rodzin ogniskom przywróć ciepło.
Ten krzyk :zostanie prawem moim.

l\lozoł.r matek w pieśniach ro11ll\v,
W ojców da.żenlach pewnoi6 utrwal.
Spraw, niech idąca z przykrrch r Z11td
Wnlność całuje dzieciom msta.

Str11dz1111ym, gdy się ,,,. niepndleJ'ły
!Jlońcem w dymach byt rozorzem,
Daj 1począ6, w 11obic się ukorzr6
[ nowe e-iyste ro;rpal zou;e.

l'11d

Jego autor choć ma w sv,;o!m
tomików
dorobku kilkanaście
choć jego ~riersze U•
poezji,

_ ... _____ ,„_

_ ... _.

•

"--~

.

-

,

-

--- -

Malowa.ne luśnie
Cha.lupy roze1pane. Jakoś pod południ!
Kania w podwórze ogfa,da6 dobytek.
Kie spieszno mu, więc wyniósł z gumna
snopek łyta
I rzucił go na błoto. Usiadł koło 1tud11l.
Wyll!edł

Gło vę r~ką wsparł. Dumał, Słońce ochry smugą
Znaczyło chatę. Oczy wy rzucił na słońce.

Wiosna Idzie! Dzieciska! Muz ki trza!
Froucek! Zza pazuchy wysupłał nóż i zaczął strugać.

-

Gdy zmle1;zch płoty okrążał i czerwienił ściany,
V poprzek drogi bra6 chłopska na radę atani;ła.
- Ta 'vio1ma naszą będzie, Jutro! Jutro rllono.
Ta wiosna naszą, będzie. Hej chłopi!
Na przełaj! Nim świt chaty pobielił, zwuli pied tysiącem.
- Chodźmy! Trudnych rotlłczeń zbliża się
godzllta.
Uczcimy ją zblorowynt gospod&nkim czynem. [ szedł dziad spracowany, szedł wnuk obok syna
W dzień przez wieki pragniony, w wytęsknione
słońce.
.

Chleb.
Ten, kto sam orał, nie uroni
Kruszyny chleba przy swym stole
I na obrusie ściągnie w węzeł
Scietki zdeptane w żnl v mozole.

W polu wyrosły i okrzepł ,
Ja w moim kraju nie przechodniem,
Więc vedle ludzkiej czci dla chleba
Dobieram druchó·~' nlciawod111cb.
(Z

·1kołaja

Rylenkowa)

' iersze z tomu „Jestem").

li
8 ODGl05V

matem, który

rodzi codzien-

no§ć.

Może ~b~·t

ła,

w której

prost

to formu-

ujmuj~

literacki•
dokonania \Vłi.dydawa Strzeleckiego. Bo prz.~cież czytelmk
t9kż~ t.on~r
ndnajduje w nich
mnie.I patet czne, j kbr m.n"ej

•I
, ~·._

'- _,

r roku
;oię . jakim~

t "W

l 986

mOŻP wycl'lć

pozytywistycz.nym
c·z:v socrealistycznym mitem 1iBo byla to drog:i
11'rackim.
mozolnE>go awansu spolecznes:o
człowieka

w

_______. .___ • -

• --- -- -

pe>łni

~wiadom~go

b'!rainiejszości i swoh•j
przyszłości nierozerwalnie zv..·i'<·

swojej

zanej z prz.yszlością kla~y spolerzne.i, z której s.ię wywodzl
oraz prz~rszłości kraju, o którą
trzeba było zabiegać, wakz.yć i
tworzyć.

•- --

zasadnicze. a
okAzJonalne
je t
liryki w tórych
V-'ii:r.
intymność i na
mie.i!r.e i na
wzruazenie . .A tgkże n malaTimpresjoni&•
refl~k61~
ką
kraj bra·
t.,..czne uuroezeni•
t:em.

Do publikacji książkowych o
dziejach polskiego teatru przybyła nowa pozycja, odnosząca
1.ię do teatrów warszaw,Skich.
teatru czy historia
Historia
sceny - te pojęcia chyba nie
tylko w potocznym użyciu trak·
towane są zamiennie i zapewne z. tej przyczyny, aby nadać
„Tesprawie jasność, autorka
Barbara
Warszawy·•,
atrów
opatrzyla
Król-Kaczorowska
swoją książkę podtytułem: „B•t·
dynki i sale w latach l 74il-

•

-Hl'i5".

Budynek i sale, a więc po·
mieszczenia ,służące dz.ialalnoś
ci scenicznej, czyli ich dzieje w
okresie, nie zaś
omawianym
ze:;poly aktorskie lub profil restołecznych teat·
pertuarowy
rów są przedmiotem zaintereso·
wania autorki. No i dobrze bo
choć temat to dla zwykłych miłośników teatru nieszczcgólnle
atrakcyjny, a i dla wielu ludzi teatru zapewne niezbyt 7.<Jto jednak ta machęcając "
terialna strona kultury, która
mniejszymi
cieszy się jakby
względami autorów, ma przecież
istotny walor poznawczy. Trzeba znać te prozaicwe uwarunkowania, w których urzeczyw i~
wzniosła t wórczoM:
się
tnia
dramaturgów.
Teatralne gmachy nie tylko
w Polsce podlegały zmiennym
kolejom Io u, ale rzadko ~clz:e
w
jak
dotkliwym,
tak
clnboi śnie
\'arszawie,
w czasie o~tatwiadczonej
niej wojny, która znii;zczyła :
::.atarła wiele śladów i dokumentów, dotyczących wszelkich
działalności.
fo1·m teatralnej
Podnosi to wartość autorskie~~
przedsięwzięcia Barbary KrólCo prawdo
-Kcirzorowskiej.
moim zdaniem, autorka zasto·
:;mvala nic całkiem uzasadnioną
prz.edstawione>go
periodyzację
materi<1lu. dzi<)l'l~
w książce
cezur~ecz na części według
ry równych stuleci. Mam. \V1ąc
kolejn'J ·
clzialy zatytułnwane
. \ iek xvur. Wiek XL'" Wi-?i;
X.X. a na komec „Teatr \Vspół-

Ten poczesnej Warszawy".
zdaje się nie uwzględniać
historycz.nycn,
tych wydarze1'1
które z.mieniając całość warunków życia, wyznaczają :faktyczne, nie zaś metrykalne granice
między epokami. A były nimi
w omawianym okresie - naj·
pierw rozbiory Polski (a ściśle
wojna
I
II i III), następnie
światowa wraz. z odzyskanie'l1
niepodległoś
Polskę
przez
ci (mówi się, nie bez racji, że
wiek XIX skończył się w 1911
r.), z kolei II wojna wraz z radykalnym przełomem - u mu
dziedzinach
- we 'l\·szystkich
tycia, nie mówiąc o zniszczeniach lat 1939-45, w tym zwla·
szcza powstaniem warszawskim,
które z._gruchotało dotychcza~o
wą Warszawę i jej budynki.
Ale byłoby to moje jedyne
omawianej
do
zastrzeżenie
książki,

zastrzeżenie

zresztą

laika w omawianym pr:r;edmiocie, który jako zwykły teatroman (trochę też znający Warszawi:l musi stwierdzić, iż lektura „Teatrów 'Varszawy" dostarczyła mu nieprzeczuwalnego
bogactwa informacji o głośnych
ze
i calkiem mu nieznanych
budynkach i salach
słyszenia
teatralnych, o ich architekturze, o ich wyposażrmiu. o licznych pr1.ebudowach I remontach or::ir. pożarach. łącznie z
kosztami, o sytuacji adm!n:~
tracyjno-pravmej i o zmiana~h
pr7.eznaczenia wielu budynków
i

~al.

Te~o zresztą od książki wol110 b"ło oczekiwać zgodnie

z

je,! zalożeniami, zdaję'~obie je~
nak sprawę, że gdyby ogr:nnczala się ona tylko do tego zcswiadomości, to zapewM
polu
nie rhłonąłbym jej z z.ainterc~owaniem. ·zawiera on:i. bowiem
ważnych i
ponadto mnóstwo
\Yiadomości o ludekaw,,-ch
dziach • z.wiaz.anych r. tymi te1
atrami, o ich ment~lnosci
o ob~r czajach epoki, co przydaia,c ksiątce kolorytu ozyw1a
a t·rar:ja je:t. •woboJ!ekture
na i barwna, bllzsza stylo·" i li-

recenzenta
-·

.

.

-
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-

-
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DZIEJE MAURYCEGO
MOCHNACKl,EGO

z

&

i&!!lll

Postać hrabiego Bemowskiego najczęściej ko·
jarzy się nam z lekturą szkolną, jaką był poe•
mat Juliusza Słowackiego „Beniowski". No, mo·
ze jeszcze ci, którzy sięgnęli po dzieło Wacła·
wa Sieroszewskiego pod tym samym tytułem
wiedzą o nim coś więeej. Dziś będzie o dobrze
napisanej przez Mieczysława Lepeckiego mono•
grafii o tym niezwykłym Polaku, które.go pa·
m1ętniki na przełomie XVIII i XIX w. były w
wiecie swoistym bestsellerem. Uczestnik konfederacji barskiej, car$ki zesłaniec na Kamczatkę,
śmiały i odwatny uciekinier, ochotnik w lk n
Tajwanie, gubernator Madagaskaru, żołnierz
wojsk walczących u boku gen. Pułaskiego w
Ameryce, wre~z:cie śmiertelnie ranny z bramą
w ręku - wszyitko t.o czyni Beniowskiego bohaterem na miarę romant. czną, a je~o dzieje
czyta Bi~ jak niez ·kią i fascynującą, opowieść.

Mieeą1łsw Lepeckl: Mau.r;re:r Au~111t hr. Be•
av.•an(udzl«cl
niowskl. IAW 1985, Str. %0!. Cena HO l!ł.
mogą kartkowa~ ostatn:o "-'Y·
ŻĄDZA ŻYCIA
dany tom Struleekiego (notabene edycja h. tn& eharakt!'r
całej powoje-nnel
wyboru i;
Autora tej ksiąi.ki znamy % cyklu „Królowi!!
autora; tu takt.11
tv.'órczości
przeklęci'', która to książka leg.ta u podstaw
przekłady 1 po-ezji radzieckiej
serialu pod tym 5amym tytułem wyświetlanego
takie przez naszą tv. „Żądza życia" Maurice
i greckiej) w milczeniu, kt.óre
nie je1t aprobatą. Niedobrz.e to , Druon opowiada o środowisku rzymskich arty•
stów, choć właściwie jest to obyczajov R histojednak, gdy lit.ratur~ ehee się
ria dziejów pewnej - niegdyś niezwykle pięk
widz.ieć tylko w jednej optynej, ekstrawaganckiej i bogatej - kurtyzany,
ce. Tytułowe ,JPsiem" Wład~'J• która u :schyłku życia miesza świat realny z:
lawa Strzeleckiego należy wpi· da ·no umarłym światem swojej młodości.
Książka ję~t napisana z dużym talentem i
sać na listę obecności pobkiej
znajomoscią psychologii, ale i nie pozbawiona
współczesnej z pełną
p-0ez.ji
zoetała akcentów satyrycznych.
Przekład Renaty Opęchowskiej.
świadomośclą wartości, które z

Popadam w jakże niemodny
p11tos. Ale i ta poezja, którą
Wladyslaw Strzelecki pisze od
półwiecz.<i, której s!ę poświęcił
właśnie :i; autentycznej potr;:.eby, a nie z aspiracji do akademickiego lauru jest patetycwa
! żarlhva. Tak ją odbierają C7.Vautor się
telnicy do których
zwraca i tak powin'en ją \Vidzieć krytyk. Pisałem wyżej o
związ
w
potrzebie korzeni,
kach z tradycją upatrując moż
liwości nieprzerywalnej rozmowy poety i jego odbiorcy. Tym
z.wiązkom, świadomym lub nie
sobą przyno~i.
- to nieważne, odwołującym
~ię do ideowych i światopoglą
dowych intencji poezji zdeter- • GRZEGORZ GAZDA
minowanej celami pragmatycznymi, dydaktycznymi i perswazyjnymi, poezji określanej mianem robotniczej, proletariackiej
Whtdysław Strzelecki. .Jestem,
zawdzięcza
lewicowej,
czy
Strzelecki najwię Lndowa. Spółdzielnia. WydawnlWładysław
cej.
Warnawa 111-4, s. 163,
eu,
Chróśełele" Tadeusza
Wst'p
I co trzeba podkreślić: ni~dy
nie była to koniunkturalna sty- 11klero.

dział

zpólki

N ow~ torz.'°'

Nie tylko o muraeh...

lHll
- -

obszarów
rozdzielić. Urodzony na wsi ·v
rodzinie fornal~kiej przeszedl
drogi:, która d:z:,isiaj t penpek-

słowem, re)!!ularną miarą i t~

Przyczynek do dziejów teatru

l\Inle, który nie chcę nic prócz włMny,
Rttboły wciąż mam pełne ręce,
SU przyspńrz i nim t!Ylt 11!.ó;ł wuośule,
·
• •a pracę czasu daj ml więceJ.

-

~po~ób tych dwóch

liueja. Od eza!U tomu „Czerwone· jagody", opublikowanego w 1936 roku po teksty ostatnio napisane p6ezja Władysła
potwierdl.11
wa Strzeleckiego
$Woją wiarygodność niezmiennością postawy ideowej, tożsa
mością prz.ekonań i humani•·
t.vcznego optymizmu. Zmieniały
się poetyki, szkoły i dekalo~l
obowiązujących tematów. Poe„.Jestem"
tomu
ZJa autora
µ·ciąż trwa i broni się prost~·m

.,

11•

O każdej porze, w noc ezy we dnie,
Gdy nam przez ;i:yllie trzeba imielej,
Przy każdym domu z nowej eerł.Y
Zn•ól, niech bociany rniazda •c1e14,

--

i teoretyk profesjonalista i laborant słowa. Wyspecjaliwwany chirurg, mędrzec ze szkieł
kiem w oku, w którym naw"t
jeśli dostrzeżemy łzę albo błysk
wzruszenia, to przecież odbieramy je jako skutek odkrycia
nowego neologizmu albo oryginalnej metafory.
W tym CQ napisałem ani nle
rozdzielam ocen ani nie próbuAni
ję niczego wartościować.
- tym bardziej - osądzać. Powód dla powyższych uwag znalazłem w ostatnio opublik6wanym przez Władysława Strzeleckiego zbiorze wierszy „Jestem".

Jeśli

rozma1c1e sa,dzić o
.Można
związkach biografii i twórczosr. t :;ort:rtycwej. W przypadku
Strzeleckiel'(o n :e
Władysława

•'~-•o':•

prZ"Z te tradycje rozpoz.nawalne i z nich czerpiące swoją ży.
wotność i ~iłę oddzlaływ:in ia.
Dzisiejsza :z.miana wart prmchodzi niezauważona, To zn'ł·
czy dostrzega ~ię tych c-o odchodzą i nie oczekuje nadcho-

sie przyeupły do ziemi,
J k stada kuropatw,

pracy
i domów
gabinetów
twórczej. Kl:oś z recenzentów
przywołał slo• a
Je.\!O poezji
„pieśń a praktyczNorwida
jedno" i jest to najność h:irdziej celna charakterystykił
wszrtkiego co Włady1'
t"'!!o
ław Strzelecki swoim życiem,
(lziałanil"m i twórcw&cią dokonuj",

Iowa erc,.'

-- -

1938
„_

zrezygnowała

antologii
świetniają wiele
tłumaczone na obce
bywały
języki, choć . pisze od przeszło
pięćdziesięciu lat nigdy nie popadł w prefesjonali'im rodem z

Maurice Druon: ŻĄdza życia. WL 1985. Str. l!!6.
Cena 160 d.

POLSCY MEDYCEUSZE
Jest to książka osobliwa: opisuje dzie~ mecenatu na ziemiach polskich poczynając od XV
w. a kończąc na XVIII, czyli na dobrą sprawę
od znamienitych wyznaczników kultury, jakimi
stały się „Roczniki czyli Kroniki Slawnego Króle:twa Polskiego" Jana Długosza at po hi<ton:czną premierę opery „Cutl mniemany czyli
Krakowiacy i Górale'' Wojciecha Boguslaw!ikie·
~o. Tak więc mamy ogromny wycinek naszej
historii, a na jej tle śledzimy dzii>je kultury w
Polsce i dzieje mecenatu nad jej twórcami.
Książka kor.iczy ~ię panegii·ykiem na cześ(: odatniego mecenasa, jakim był kro! S1ani~laH
August Poniatowski pióra St.anisława Estreichera.

.Joanna Olkiewicz: P1J!sey medyceune. LSW
terackiej opowieści niż nauko19S5. Str. 364. Cena 280 d.
wemu opracowaniu.
Gwoli zachęty potencjalnych
itodzi si~
czytelników ~siążki
PtLOT PIRX
i
:takty
przytoczyć niektóre
scenki. Oto gdy aktor grający
Króla wypowiedział, z.godnie z.
W s<'rii dzieł Stanisława Lema ukazały ~ię
„W po- „Opowieści o pilocie Pirxie". Są to niezwykle
tekstem roli, słowa:
trzebie stanę na czele narodu ciekawe, cza~em wręcz fascynujące opowieści z
mojego", obecny na przedsta- wieku XXI lub XXII, kiedy podróże między
wieniu Stanisław August zawo- planetarne, a nawet międzygalaktyczne są niełał głośno „Stanę i wystawię ,
mal czymś tak naturalnym jak podróż z Lodzi
wywołując burzę oklassię'' do Warszawy. Stanisław Lem - to już: kla3yk
miejków. Oto w innym z.nów
tego gatunku literatury. Czytając jego ksiąiki
scu dowiadujemy 1;ię, w iakich
czaoami nie wiatlomo co ba1·dziej podziwia<':: czy
warunkach oglądało się nieraz
niezwykłość przygód ich bohaterów, fantastykę
przedstawienia, według ówczesopisów, czy też wyobraźnie i pomysłowość autonej relacji: .,Niektórzy młodzi
ra. W sumie jest to proza, cló której się wraca,
kowie po ławkach chodUl i one
choć tylekroć przhywah ~ifl podczas poprzedCzłowiek
nogami paskudzą.
nich lektur zdarzenia z tego wyimaginowanego
uwala
potem na nich siadłszy
wszechświata.
:ouknię. A drudzy, wlulszy mi
ławkę stoją i zasłaniają drugim, że widzieć nie mogą aktorów". Autorka cytuje zreszStani:daw Lem: Opowieśd o piloci~ Pirxle. WL
tą ówczesne głosy prasy o sta1986. Str. 416. Cena 310 zł.
nie teatrów czy o zachowaniu
się publiczności, w tym niezwykle zjadliwe uwagi Prusa i
O KONSTYTUCJI 3 MAJA
Sienkiewicz.a.
. -- ..., - . - - - ·-··
Wartość ksil\żki podnosi 7.aJerzy Łojek popularność czytelniczą zyskał
bibliografia,
równo załącz.ona
jak i wykaz teatrów oraz in- ·przede wszystkim dzięki jednej książce, jaką
są „Dzieje pięknej Bitynki", która po raz pierwdeks nazwisk, ponadto uatrakszy ukazała się w 1970 r. Obecnie mamy nocyjnia ją bogaty zestaw niewy tom prozy tego autora. Mam na myśli jego
znanych szerzej ilustracji. ,Je;:t
„Genezę i obalenie Konstytucji 3 Maja". Zaleto istotny przyczynek do dz.i'!·
jów teatru polskiego i stolicy
jak wszystkiego o cz.\·m pisze - jest rzetą oraz narodowych prze~zło dwu
tP.lność historyka i dociekliwość badacza oraz
uz.name
się
stuleci. Należy·
duża spravmość literacka. K iążkę czyta się moPIW-owi. że po niedawi1ym w~'
mentami jak dobrą powia<ić sensacyj!Ul zapodaniu „Teatru w Pol·ce H118minając, że przecież jest to nasza, me tak znó n
'J:arczakaStanisława
-3Sl"
odległa, llistoria, że znajdujemy si~ u progu u·Oborskiego pośpieszył z nową
padku Rzeczypospol!tej, w przededniu rozbiocenną pozycją na teatralne terów.
mat'·
~

JERZY

KWIEC1IŃSKI

•

Król-Kaczorowska:
B?.rbara
..Teatry arszawy". Państ
In.st'.\·tut W dawnicży , Wars::::t11 l! 1986, ;;s. 2'79 oraz 130 ilustracji. Cena 500 zł.

°' .
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Jerzy Łajek: Geneu. i ob8.lenie Konstytucji 3
Maja. W.·d. Lub. l91!S. Str. 558. ena 700 z!.
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banału

W oparach
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Bunt
jeo:I
ni!'odlącznnn
butem mlodości. Bunt poet:· GbJawia F;ę zarÓ\\110 w je~o
hvorczosci. ,iak i w z;vciu. roprzez prdero vanie
no V<>to··skich idei. sz.okujc>,c otocze•1.c
s" 01m profetyzmem l1.1b <>bn;;-:;;acją artysta nbw:eszczR ~w;a
tu swoją o:lm'.ennił
po•ta'-"'"·
Taka. czas„rn 7. ~ory zalożo11;,i
postawa
nie
pozostaje 11e/
iv1Jływu na formalny
walor
t.V:·órczosci poety i uwid;;czni~
s;ę w szeregu mno•..vacj;irh: ,Jriprzrz oryginaln;:i
met<1 forykę,
~1n

zaskakujące

rozwiązanie

po~:<t

manifestuje zerwan:e z I rad:1cj") . fl zarazem 11 lasną indy 1-:dualność. ~za~em lrąci to 0'1skurant:vz.mem. c7..ascm
7,bll:':a
F;e niebezp;ecm!e no kicw -jedno w pew:J"' - \;:> poez1g
~1,-rara na siel-,i~ U\\'a!Zę. r.11111cza ln;:1wet .. •.,-alfie bnitaln'e pJ
pyF-ku"> do J:iló-·jś l""':?krji.
.Jerln;ik
po
prz.ekroczen:u
p<:wnego w;eku nie wszy~t<ci
je!.t w dobrym
1ou\e.
p:na
skcn1czyć z tym
~zamotaniem ,
bezradno5cia
poeta cho1c
nie chcac wkłilda
m:iskę f'ł
może to' ~ombrowirzowska .,4ę1'!J."') dojrzałości. Dlaczego musi fo b~·ć mistyfikacja. ma<kł
rada? Ano. bo jak stwierd7.0-n1. pol"ta zaw.•ze zoste1jc dzieck'em, n~o n:~dy nic dojrzewa
Ta J}rzydlu~a dy~rcsja niechaj
bedzic wstępem rlo inlerprel::ir.ii wierszy Andrz.ej11 Wikton:1
l\rikolaje\v~kiego,
bowiem na
irh Prt:?kł<ld?if' \Vid<•Ć typOW"'
dla pewnef(o ($am a1.1tor mówi
o „chr_ ·stusowym"') wieku nzchrde m!ędzy po\\"olanirm mło
dości i ohli~uj?,cym do no-.,· 0 i
posf.:o.wy wiekiem „smu~i ri"'ni11''.
Z c<tłego fom!ku „~A WSZYSTKICH PROGACH" wieje nudą. i to tą naj!(or-;~,go rod1.1ju
p<Pudoint.elektual ną,
!';a !częściej stosowanym
środ
kiem stylistycznym. a właściwie
.. antyśrodkiem·· M'koh~jews1<k
::o jest, nie metaforri, nłl" kon kret nawet tylko
.. prze.!!iłd.1nie" Autor fak wiele chciatby
po\vicdzieć potencjalnemu cz:·telnikowi, ale z lej
spowied1.i
n'ewle\e w,-n\ka. T i.ebv n'-1G
p,\ranoksa\nie
!tutaj nalcż;:i1ohy oclwolać s:~ do
Fre11cJ;i)
poeta bardzo
dużo u11·a~i rośw-ęc:i ... mi!rzeni11 .. ,Trwll dais~,. ci;irr milczenia".
..Ziemia
na~ ''·chłoni"
przemilczv··,

~, _

__ _ _ _ .! _ _ _ _ _ _ _ _

--·

.'-~'

;:; ·,

„w milcz.eniu
fakim :oam,1·:11
:;piewa \vi<itr"' - i t;;;k .i<?-<z; e
v ielokr-0tnie, frednio co Cl !ł
wierszy po.ia\1 ·a s.ę my.śl
milczeniu. To tak, jakby aut::>r
próbował okiełznać s\~:oją w:;obraźnię, co ja kiś cz.a. prz~·po
mlnając jej o s'.:onmy n
obr.wią1.ku rnilcz,,.niu. Powiad•j;i mowa je:t; srebrem.
•
milczenie
z.lotem.
:.VLkz<>nie
jf'st obsesją ;rn1ora „N::i wsz.::stlCich progach".
7

W swojej poetyckil"J penetr:ic-ji autor komekwentnie odkr.·-

wa prawdy powszechnie znane.
stąd koncept~- i poin1y
lycr
wierszy
wcale !lle za;;k>lkuj~.
„Smierć
to
t~·lko przyroda··
c::y taka 1<onsta1acja 11107.""
ko!l;oś zadzii\'ić?
M:kolajews>:i
rhcąc spotęgować
zaskoczenir.>
(1{1órego brak' cz.ęr.to
sln.m1i>
przy zamykaniu po~nt, ze:0~c1wienie 1.nak11 Z<1pytania i 1\-yk:rz.yknika. r-.ht ten zabieg_ jak
sądi.ę,

U\vypuklić

prze\notno:ć

Jo~iki

poeLy:
przeno~imy rn~
~Taz z Mikoh:ijewsk;m na w:-·ż
~ze szczeble sofis1yki„w gruncie l'7.ecz~;, Jtdyby JJt!!
KŁAMSTWO, które b)·lo pierw·

ne. nikt n:e szukafoy prawdy,
i jaki sens mogłob:-· mieć i.ycie?L.:'
(KILKA
UWAG O
PRAWDZIE\. Oczywiście kłam
gt\vo - z duiej lilery!. Wiele z
tvch utworów
zbudowanvrh
j;~st na niezbyt nofo~·ch konceptach (np, PLACZ. ODA DO
DZWONKA)
pomysło-..,-ość
nie jest najlepszą cechą autora.
Pomimo tego ma on ambicj<;
(i jest to chyba ambicja kazdego twórcy) eksplorować bardzo szeroki0 obszar~· kultur:zreszlą z różnym skutkiem. W
tym celu l\Iikolajewski czerp:e
pełną garścią z kanonu kulturowego od Biblii
do Ed!tara
Lee 'Mastersa z jel(o umarł~·mi
ze Spoon River. Autor powołu
je do życia postacie
Tołstoja.
Baudelaira, 1\Iaxa Jacob11 , Kafl: i
cz.v Rimbauda.
próbując
na
nowo odczytać sens ich twórcwści
lub poprzez nich przekazując swoje myśli.
Robi tn
czc:sto w tzw prozach poetyckich, a mówiąc za Turgi.en-rwem w .,wienzach pro7.a''_ T~
miniatur: m::ija
jednak t:lko
charakter
konrcpttrnlnci w·1riacji !ub s~ opisflmi \Y~·rl<irz:>·i
wszvstkim d0.<knnalc zn::in•·rl1
T.,k- _iak
w 11tworzf'
Lr::•.v
i\'TKOLAJEWICZ
TOLSTQ.T.

----

--------

-

-

---

~·

-

-

piękna
dzień

Odrobina
na eo

gcL:ie pc~ta u~-:~zui~
r!:'zter'd
\1·;elk!ego p1sar.~a prz~rl )<"go 11c1ecz.ką z ,Jasnej Polan:··.
W polu zainterP.wwc.i1 aut0rn znajdują 5ię tak:-;e pojęci;:i i
kate,1rnrie filozoncmc (j teologiczne) i c1.:,11: on bol1<1leram1
.'woieh wiE'r~lY -- opalrzno,J"
n:c~koiicz"ność. c;;~· te:i: reinkarnację (BEZ TYTUŁU\. AlP h~
rozważania o pono' ·nym \\-:i'leniu, odradz.aniu s.'ę duszy -.1·
now~-m
ciele nie wnosz.ą r,;c
11o·n~go. Zreszt~ temat reink?.:-nacji i rnctemp~ycho1.y je-~t t;ikim liter<ick:m
„~amograjem",
i;P.
trudno coś no,vego w t'-'j
kwe:;tii wymyslić. W stosunkc;
do Boga autor też nie prz.-;,1a·
Kia zbytniej or,yginalno~ci, uważając. żr. w dobie pnwszechllPj degrengolady
ti\ka k<'l+':!gona nic ma rac.ii b.·Lu -- „Odrz.ucilern boc:a. ale tk"lvi on w~
mnie".
_„\Jif(:iy Boza ~1~ 1•ie
balem .. , mówiłem t.vllro:
1 :I"
istniejA riJ;i mnlf'". A więc 81za nie ma, a mm ;viiko!aje·"-',:ki deklarujl" Fię (:>: t_,·m, i:e
cleklarac-.ii tei niP nEJ.le;--,)· hm<"
~N"io) jako p<>nteista, hadź j:i~
kn maleriali~ta. e;d,- pi«7,e -·
_„Je~ esmy
~w'.adomością m•terii'".
Pomimo wsz:- ~tko w t. m po:baw!on m jakiejś ;vyższej w"rtości świece.
poeta ma
do
~pełnienia ważną
mi. ję. m<1lo
lego, jest on h~rosem świado
mym swojego boskiel!o po~hn
nictwa.„Poeta unosi sło\Ya:
siótA a slońca, sl<'\"';a gwiazd„ sło
wa Wszechświata" (P0EMAT),
albo „J\1usisz
oczy otworz:rć
ludzkości na piękno
którego
sam nie znasz" (KILKA TI.\D
DLA :\H,ODEGO
.'\RTYSTY)
w ten sposób au lor \\·yr·na
przekonanie o roli artysty-d.~
miurga
we
współczesnym
świecie. Chociaż z drugiej slrnny. jak ciężko żyć poecie kiedy obok .. >npaniali mężczyźni,
"·e wspaniałych samochodacn,
ich kabzy nabite forsą, u boku
najlepsze dzhvki (ncnvet im,;>rift:ncja wstaje im wybaczona)".
W tym qua~i-reporta:i:u poetyck:m (BALLADA O WSP ANIAL YCH MĘŻCZYZNACH) Mikołajewski z całą
premedytacją
1

1

,

obnaża patologię wspólczesne•~o
spoleczeństwa i (ciągle ci
mi) „wspaniali mężczyźni ba,,·ią ~ię także i tej nocy. stl'7.t>że ich sfora goryli, ich dziwJ.:i
>a nieskazitelnej czystości, aniolarni z konie~zną znajomością
języków
obcych". W dobie o-

'a-

):.'.ólnej pauperyzacji. kiedy poeci odczuli na wła~nej kieszeni
skt1tki kr.;-z.vsu. trudno nic mieć
ż:::ilu do świ::it;i .
Sląd ll'n
anta

·-

-

--

__

„ _ _ _ _ „ ___ _ _ · -

......... _

r::e możn~
J\Ekobje1",;k;e J1U
v ,vba.cz.yć. Z:·esztą
autor po.'a
~porad ·czi1.vm1 p;-zypadkam. 1:n'ka tematów o.ktw•.lnyc:h i dn·CJ
rze. Bo kied:v
pisze np. o cicz~·;i,ni"
)1:.il;"'.'lSUjl!' na ;,:-ranicy
p::itosu i, .. frR1.e:u. Więc o.icz:·;.!.ll·ł to „Ta nie mogąca ~ię :>: ;goić hl i7Jla...
lzy spośród li''·
najbardz.ir- j Flone .. ,
TC'n u,::ór
kfór. - jest twa ojcowizną" 1t'.J.
Au1or. może ;i; racji już dni,-załego wiel:u, chętni~ w_-~~:::
puje z po1,ycji lfilozofa_?) C7)nwieka p?trtĄC""~O ;i; dystans!;''ll
rn ~woje Ż\"l"'.'t'
(uti. AUT0FORTRBT:. · Tl1k:,i postawa r1o·.:
sko;i.urzenia 7. refieks,v j:1.i

„

prisl:;iwą

późnego Staffa. luli
i\1ilonem. sz.cu~i;;ólni~ z \vm !.
inmu , Gd7.i" sło;1cl" WóChNlli.
kr-;d~· zripad!i'",

W tej prze<:'i('tności w:-·różnJ·
moi:na )<"dnak kilka hi~·~l<o'Ji·
"·;-rch utwbró1..z np, PnA,--D ..

N.\ BET0-"10\"!J"..T PO!:iADZC"'~~
:\HASTA. C7.~' króriut:.;'.
"-· , c.

mo<ie E(n przv!oc;i;:·ć ,,.
"·ie-r<z WYZN.\XrE.
„Ey1ra.

?"

v:•qrn

c-ałn

ri

Zfl"Jn·•1~·„
kO'IJ(J.

Oto jak w•de tdit-m o
śm-i.erci'•

Rodr.I ~ię w czytelniku ko«kluzja, te tvlko wiersze krotkiE' są w staniP
nas jesz~ie
z::i'ntere~ować. Czyt.by to lakoniczno~ć miała uchronić

poe"':_ię

od śmierci? A może...
humor.
komizm'? Może mh1l rację Ber:i;son kied:v pisal: „Człowiek obdarzon~' dowcipem ma zaws>:e
roś z poety"' i dalej
.,Każdv
poeta móglby więc okazać ~il;
człowiekiem dowcipnym, gd,vby
1·yJko
zechciaL. DośC:, żeliy
pozwolił sw_nn myślom w~ZC7.f\Ć
między ~obą rozmowę ot tal~.
dla samej przyjemności'' IBerlĘ
son
„Śmiech - esej o kom;·'.mie").
Ale może nie jest tak
źle ~koro poetę stać na aubironię, i w pewnym momenc:e
~twierdz.a .,Rle z banałami :1arcszcic skoi1czmy", Szkoda t_ -1ko. że słowa te wcale nie obii,
)l:ują ich ~u\ora, hyć moi?.P driczekamy <ę ich refllizacji
N
nowych \\"irrsz;rch Mikolaie••:skicgo.

JACEK
MACI ASZEK

•

AndTzrJ Wiktor
Mikołajew~kl
, 'A W~lYSTKICH
PROG,l.Cfł Wydawnict~ o
Łódzl.i~
19!!6.
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2 mln zł na uruchomienie produkcji tego sprzętu. Komplet mebli z tektury falistej uzyskał w 1982 r:iku I nagrodę w kon-

kursie im,

Wł. Strzemińskiego. :Można

go

z-estawiać

dowolnie we-

dług chęci użytkownika. Swietr.ie nadaje się do domku na dzi=<ł

kę lub jako \\yposażenie dziecinnego pokoju. Kosztowałby tylko
6 tys. zł i mógłby służyć jakiś cza~ ludziom czekającym na bardziej solidne meble. Nie można go nawet zaproponować pot~n
c-jalnym nabywcom, gdyż „Domusowi" szkoda było przeznaczyć
dla niego stoisko.

Wśród' projektów, które znalazły się na wystawie, były też roz-

wiązania wykraczające

Dyrektor Inst~ lu tu Form Przemyslowych lódzkiej PWSSP doc.
Jerzy Derkowski na czgaminie wstP.pnym do szkoły daje zdają
cym między innymi takie l'..ac!anie: jak bez użycia notycze.K i kleju opakować suro\ie jajko w papiero\ y karton, by nie tłukąc ~ię_
spadło spuszczone z wysokosci pierwszego piętra? Niektóre jajka
spadają na ziemiq całe ...
Trzeba mieć bal'dzo dużo wyobt'aźni, a później wiedzy, by zospeCJalistą w dziedzinie wzornictvva przem.)'Słowego, której
zadaniem Jest tak prwobraiać
świat wokół na-, byśmy mogli
zyć wśród przedmiotów pięknych i funkcjonalnych.
~+ae

W i\luzeum Historii Miasta Lodzi zdziwiona pani szatniarka
ohHera poJedynczym zwiedzającym zamknięte na klucz sal~ w-ysta~ owe, Nie ma chętnych do oglądania ekspozycji
projektówstudentów Instytutu Form Przemysłowych, Trwająca trzy tygodnie, dn kolica marca. wystawa zainteresowała co prawda kilku
pt•zcd,t.awic·ieli przemysłu i odpowiedniego resortu, zyskała uznamc vvładz mia~ta. przedstawiciel NOT w imieniu swoje) organiZ.łCJi obiecał wysląpJć w przyszłości jako pośrednik
111ii;:cizy
proJektantami :.i proclucentami.., Cóż jednak z tego, skoro na około t.rzyd1.ieści 7.<iprezentowanych tu rozwiązań tylko osiem zostało skiero1va11,vch <ln zakupu prz.cz Minister~two Hutnictwa i Przenwslu i\fa.~zynowPe;n, zaś kompletne desinleressement wobec ekspozycji w;-·kazali rzemieślnicy, do których właśnie adresowana
była spora cz~ść studenckich propozycji.
lnsl_ tul Form Przcmyslowyc:h zajmuje się projektowaniem gł6wnie dlfł ~łużby zdrowi;i i opieki społeczneJ Stąd specjalistycwy
charakfr1·
1\iększości
pokazanych
na
wystawie
prac,
Było wsród nich 1 nięd7v innymi stanowisko pracy
stomatologa
-:nacrnie
ulat,vi;:ijące
jego
pracę.
B. ł Hstem
rea11imacy1ny, nieduży i przenn "ny, z11sl~pujący kilka ciężkich, nie daj11cych 5ie w;vni;-;,ć 1, k<1rl"tki "p;iralów. Projtkt samej karetki P'JS:Otowia p1·zez :i:rnifłnę odpowiednich elementów dawał możliwosć
uzysklwan(;i róinych jej typów. a co najważniejsze - zapewnia!
wreszcie lekarzom i sanitariu5zom odpowiednie \Varunki pracy,
Uszyty z bajr~cznic kolorowych gąbek zestaw pro!ilaktycz:no-rehflbilitacyjny dla dzieci, pokazany na próbę w jednym z przedzkoli, w1budził autentyczny zachwyt
małych użytkowników.
D"iała p1·ofil:?k\yc>'.nie, lecz,v wady postawy, a zarazem jest śmie
s„:n1c tani i latw)' do w~·konania, Powinien znaleźl: ~ię w każdym
przedszkolu. Producf'nta zabrakło.
\ ózek inwalidzki z drev·na i koca,
pozwab.jący
zmierla~
funkcJę w zależności od potr2eb, wygląda 1ak normalny totel.
a nie metalowe narv:dzie tortur. Łóclzk1emu Zakłado 1'i Do;wiadczahiemu Regionalnego Z•viązku Sp6łdzieh1i In valldów zabrakło
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w - dośC: daleką niestety - przyszłość. Do
nich należała na przyklad szybka kolej miejskll o napędzie rnagnet.ycznym, czy poduszkowiec dla służb r;;towniczych.
System
pnjazrlów jednośladowych, poz alając,v dzięki zmianie odpowiednich elementów przeks1tałcać rov,·er dla dzieck11. w motorynke, podobno ma jednak szansę znaleźć niedługo producenta. Czy
tak będzie zobaczymy.
I
W Jnstytucie Form Przemysłowych co roku powstają dziesiąt
ki projektów. Tanich, pomysłowych rozwiązai1 podanych r:iemal
mt talerzu ministerstwom Zdrowia ! Opieki Społecznej, Oświaty
i Wychowania, innym resortom. Nic, tylko wydać odpowiednie
decyzje i uruchomić produkcję . T:v·mczasem ministerstwa w najlepszym razie odsyłają projektantów do pr·oducenh1.. A ten
wiadomo - boi się nowego. Nikt nie pamii:ta o tym, że wzornidwo nie podraża produkcji, często właśnie obniża jej koszty.
D:ięki zastosowaniu „minimum interwencji" plastyka
nierzadko
udaje się zmniejszyć pracochłonność wyrobu i zu:~ycie materiałów.
SkonstruowanJ u nas w latach sześćdziesiątych
obrabiark11
znajduje się obecnie jako eksponat w Muzeum Sztuki w No'N-ym
.Jorku. Polskie wzornictwo przemysłowe, którego początki przypadriją właśnie na ten okres, zapowiadało się kiedyś znakomici"', tym bardziej, że miało mecenasa w i:aństwie.
Na wniosek
działającej przy premierze Rady do spraw Wzornictwa opracowano w 1972 roku raport o stanie tej dziedziny w Polsce_ Wynikało z: niego między Innymi, że w przemyśle
cięl.kim na przykład
brak 600 projektantów, w szkołach - 7 ty~ . nauczycieli \vychowania plastycznego. Dziś brakuje H tysięcy
nauczycieli tego
przedmiotu, a o tym jak wygląda problem zatrudnienia projektantów w przemyśle można ~ię bez trudu przekonać patrząc na
wyroby na~zej rodzimej prcdukcji.
- A przecież - mówi Jerzy Derkowski - przemy.~ł jest odpo1Yiedzialny za \\'artość kullury materialnej. Gdyby na dzie~ięeiu
konstruktorów przypadał jeden współpracujący z nimi shle projektant, moglibyśmy mówić o kulturze produktów przemysłowych.
Tymczasem źle rozumiane względy ekonomiczne powoduja,
że
mamy do czynienia wręcz z zagrożeniem kulturowym.
Zadaniem szkoły plastycznej jest kutalcenie studentów, a ni~
pukanie do zamkniętych drzwi dyrektorskich gabinetów.
Je51i
role się nie odwrócą, jeśli przemysł ab.V sprzedać swój '"Yr'1b
nie będzie m11~i<>l na<la\ ać mu afrakcyjn~j fnnny. n;:i naszym rynku m1dal królować będzie bubel, a my ' ciąż będziemy tę"knić
do tej odrobiny piękna na co dzień.„.
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\\" l'Oż . JE.ISZY.'!I mz co roku termmi.t=: dociera.Ją d".l
L0dz; fllmo-."e . Konfrontaqe "8.'J"' -- rozpoczynają s.e :; ma ?..
ri!e za tó 1·e:go10cz:i:1 prze~ląd prezentowany będz~~- az. _''"
c;;terech k,nach („Bałtyk"', .. Włóknia.-,:'. „Iwanow" , .
.. Przedwiosnie ·· 1. Hównież whre•.v wie Io letniej .trad} CJ\ n:"
będz'.e pcPzentaeji Umu polskiego. Przy oka.ZJJ warto
\1·spom11il'r"'. z.e filmy polskie b.1·l.v co rnk demonstro·wane
11iej..ikn p.1,-,a p!·ze.c.lądem - byl~: Io f1lm.1· premterowe: .
z rc«,uly' j0szce n'e na!'.rodzcne n~ f;imow" eh fostl\\'~lacn
i prz.e~ląclach, w odróżmeniu od i!!mów zai::.rarnczn.1·c.n,
clocie;·ającycll oo pol~kiego widz·.i ju~ w gloni Oscarow,
ztol·:·ch l'.VÓ"': i'.p.
_
.
.. Konironl:.c;e ·s.1·· ciesz: 1'· ~ię w ~tnlii::y większym n, z
poprzedn'e [;np:e1.y w1.1eclem p_ub;lczności i knt:,:ko,w ;-miejm" n<>d1.iei<: ~e i '"lclzó'.V łodzk1ch (a tak2e prnc~:cn
i •l{iernie,vic!<ich) również zaintere UJą kon!rontac~'Jr1e
pokazy,
_
,
Zobac·1,;·m"· w przeglądzie tei.;oroczn;;m na~tępuiące f.l:n:·
\\\' kolejnc.ści ich wyświetlania):
, .P OI>R O.ż DO IND II" w re:i._q;erii l>t1Yida Le:ll.ni!(Wlk . B:·ylani ) z udziałem P tuy As hcroft, Jud~· Davi:'!,
,Ja111c:1a }"oxa, Yictoca Ba11crjce i All"ca Guinnf'ssa.
Ffo;toria mllcsci mlodE.j Angielki do Hindt1sa. Film nagrodzony
Oscarami za muzykę j drugoplanową rolę kobi0cą (Peggy
Ashcrofl) or~.z trzema złotymi C!lobusami.
,.STRASZl"DLO''. Reżyser - Rolan Byk ow (ZSRR). Grają
Kr;;tina Orbakajle, Jurij Nikulin, Jelena Saniejewa.
Opowie~ć o wrażliwej dziewczynce. ktorą spotykają w
sz'-colt' nie~o.,-tużone rcpresjE.' ze stron:-· kolegów.
PURPl iROW A ROŻA Z J{ A IR U" Woody Allena (~SA)
z ·~dz" riłern aktorów: M ia Farr ow, J eff Dan ie ls, Dau;i· QieUo.
Satna im sztuczny, filmow.1· świat amerykaiiski. Kinomanka
rhod7:i Kci4ż na ten sam film, zaczyna żyć filmową fikcją .
Nrigroda Fiprcsci w Canne·. Jeden z hitów przeglądu, klorego
nie oe;lądala wur,zawska publiczność Konfrontacji!
„PUL KOW N JK REDL" Is twana Szabo (WE:gr::). Ak!nrz.•·:
.
Kla u ~ 1\laria Branda uer, A rmi n Miille r -S ta hl, Gudr u n Laud~ilbe.
.fan N ik las. Fabula inspirowana jest głośną aferą ezp1egowską
w k1órą zamieszany był s1.ef kontrw~·wiadu armii
austro-węgienkiej, . 1 agroda Jury w Cannes.
„WETH ERBY" reż. Dnid H are. (Wlk. Brytania), aktorzy:
Ya nessa Redg-r ave, Ia n Hol m, Ju di Den ch. Psychologiczne
studium uczucia le;czącego naucz:cielkę i jej bylee;o uczni~.
Film nagrodz.ony Grand Prix „Zloty Niedźwiedż" w
Berlinie Zachodnim i nagrodą Związku Kin Studyjnych
w Berlinie Za•'.hodnim.
„ ZOŁTA ZIEMIA". Reż. Chen Kaige (Chiny) Aktorz:·:
Hue Bai, Wa ng Xu eyin, T an T uo, Li u Qiang, Poetycki obra.z
ż~·cia mie5zkańców górskiej wioski w końcu lat trzyd:r.iestych.
Na~roda Specjo Ina „Srebrny Leopard" w Locarno.
„POWRO'f DO PR ZYSZŁ O SC I" R ober ta Zameckisa (USA)
z udziałem l\Jichacla J. F ox a, Lei T ho m ps on, Christopher&
Lloyda. Najpopularnniejszy chyba film wśród warszawskiej
publicznosci tegorocznego przeglądu. Science-fiction, alę
pole:z:ająca tym razem na-podróży w przeszłość, w lata
pic;ćdziesiąte. Film miał nominację do Oscara za scenariusz
i p;o;enkę.
„K 0 3Il'TA J OBCY". Rl'Ż, Rainer Simon (NRD) aktorzy:
Joachi m Llitsch, K a th r in Wa ligura, Peter Zimmermann,
1".lrn opowiada o miłości jeńca wojennego do żony przyjaciela.
-ae.rodzony .. Złotym Niedźwiedziem" w Berlinie Zachodnim.
„A
TEK PŁYNIE" komeciłodram:~t Ft!·derico F~m!l:"-!go,
Prz~· okazji prezentacji tego właśnie filmu Jury Mł~F· w Wen~di
przyznało rci;~·serowi „Zlolego Lwa" za całokształt twórczości.
Grają: l"reddfo .Jones, Barbara J cCford, Yictor Polettl. :F'ilm
opowiad'ł o rejsie slatku, który wiezie na wygpę prochy !<ł;·nnej
śpiewaczki - s:mboliczny pogrzeb epoki (akcja ma miej:ce
przed I wojną światową).
„IDŻ I PATR Z". Reż. Elem Klimow (ZSRR) :t udzialem
Alek11ieja Krawcze nk o, Olgi Mironowej, Lu bomira
Laucja wiczusa, Władasa Bar;donasa. Jest to przejmując:: obraz
pacyfikacji wsi na Białorusi, oglądan_1' oczami młodego chłopca.
Zloty Medal i nagroda Fipresci w_ Moskwie.
„AMADEUSZ" - głośny film biogra!id11y o życiu Moz:arta \l:g,
bestsellerowl"j sztuki teatralnej Petera Shafiera. Uchodzi za
najlepszy (jak dotąd) :film Mi!osa For m ana (USA).
Doslov,rnie obsypany Oscarami: dla najlepszego aktora (F. Murray
Abraham), za scenografię, za kostiumy, za reżyserię, za najlep~z:;
<1daptowany scenariusz, za charakteryzację, za najlepszy dźwiE:l~
i za najlepszy film roku! Ponadto Cezar dla najlepszego filmu
zagranicznego i cztery złote globus;.·: za najlepszy scenariusz,
za reżyserię. dla najlepszego aktora i dla najlepsz.e~o filmu.
Grają: T om H ulce. F. Murray A braha m, Eliza beth Berridge,

Simon Ca!low.

„H AR FA BIRMAN'SKA" - remake ·wlasnego filmu reż
K on Ichikawa (Japonia) dokonany po trzydziestu latach. Dramat
wojenny, historia żołnierz.a, który po wojnie pozostaje w
Birmie, gdzie poiegli jego koledzy.
Wraz z filmami przeglądu widzowie będą mogli zobaczyć
interesujące f;Jmy krótkometrażowe: ,,Łagodna" P intra Dumał ,
.. Exodus" Ta de usz;,i Makarczyńskicgo, „Biały pies" Longina
Szmyda, „Kopalnia nad Czarną Hańczą" Leszka Skrzydło .
Kiedy czytelnik weźmie do rąk ten numer „Odgłosów"
karnetów do kina ,.Bałtyk" z pewnością już nie będz.ie mozna
dostać. Jakieś szanse - być może - będą mieli kinomani, którzy
zdecydują się na. obejrzenie „Konfrontacji '8S" w kinach
„Iwanowa" i „Włókniarz". Te dwa kina będą prezentować filmy
pw~glądu z jednodniowym opóźnieniem w tosunku do „Bałtyku"
i „Przedwiofoia'' tzn. „Konfrontacje" rozpoczną się: w nich w
niedzielę, czwartego maja.

W CZYTELNI Wojewódzkiej Bihliotekl Publicznej im.

Vl.<1ciysława Broniewskif:'go w Sieradzu odbędzie ~ię 12 1m1ja br.
se5ja popularnonaukowa pt. „Sieradr.kie w piśmienniczym

i wydawn;czym dorobku 40-lecia PRL",
W programie sesji wystąpienia mi:(r Zofii Sobczak,
doc. dr J\Jari a na Z aJa czkow skiego (Przegląd 7.ródeł i
ważniejszej literatury d~i dziejów prwdrozbiorow· eh
Sieradzkiego), di· Ta de usza Olejnika (Pi~miennich o i ed,·torst 'O
muzealnictwa ~ieradzkiego), dr Ziemowita Skibińskieg <Sieradz
ltteracki. Analiza dorobku wydawniczego) i nH!r Jl;l'szarrla
Poi:adowskiego (Wydawnictwa amator kie;:!o ruchu
<irtystyczne>!o i tvwarzyslw regionalnych),
Orgpi1.atorami sesji ~ą: Wyd?.irtł Kultur:• i Szt ul< i u W
w Sieradzu i WBP im. WL Broniewskieg;o w Sieradzu.
F ILl\I R adosła wa Piwow arskiei;-11 „Ycsterday" odniosł kole.my
Hikces mi~dzynarodowy - pierwszą nagrodę n;i
międzynarodowym festiwalu filmowym w Stambule. Tnifaum
nazywa się „Złoty tulipan" i przypad1o naszemu trórcy "i
krinkurenc.ii 14 filmów z l:l kr<' iów. Jury, ktńret111.1 prr.~'.'-"Odnicz.··ł
znany reżyser Andre Dl"l va1• • podkreśliło „ .. swieiosć i
·
wrażliwo~ć w rnln1ktnwaniu prnble111ń1" mfnd1'~ż·,
poszukującej wlaFnt>,~o ;.po~obu '' .''Pr}Wiad01:1ia sie: "'
SJJ1)lec1eii~twie" . Film był cieplo p1z; JE;I}· przez p?.J'JlicznJść
i krytykę.
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Uroczyste otwarcie Dumy f'an~twowcJ odoyc s1~ mialo
Hl
maJa l!:IUl:i r. Dokto1· Anto111 {{ząu, wylJrany pr..:ed tygudrn<•tn per
sel Lodzi, wy Jechał do Pete;:rśuu1 ga d pep~sowcy ,v1:zwali robotnikow w całym luaJu, aby nad1lt<W~kWJ cer1e111onu laakomp<11~1uw~\Ć
polityczuy111 ~trajk1em. Kolporter;i;y pepe.:mwsk1ct1 <Jdezw nie zawsze przyJmowam byli życzuw1e , m.it;dt.,r num a nacoClowcami
nieraz dochodzilo du ~tarc i awantu1 v\tu •.· -:~a~ "' l:C1yba - -,
lub li maJa - padła pierwsza :,frnra walk brat.11JÓJCl.)'ch, ale nit
mam pewuost1 w teJ .:;prawie. Co prawda w „Kurierze L6cizkun'
z 16 czerwca .1.11alazłern wzmiaukt; u 1.abóJ&twie .,robotmka Dąbro
wsku:go na Prt.eJeżdzie, za to Zt' agitował za straJk.ie•n maJVwym•·;
co prawda raport gubernaLorsk: wspomim1 o pogrzebie- „ślusarza
Dąbrowskiego" w dniu 10 maJa, ale qy chodzi o tego samego
człowieka tego nie Je~tem pewien. W d·Jstępnych mi numeracn
nit:1egalnych pism socjalistycznych żadni.:J wzmianki u Dąbro
wskim nie znalazłem, ale niewyklut:wne, ze pisano u nirrt w tych,
do których nie dotarłem. Nie ulega JediMk wątpliwosci, ie choć
kampania wyborcza była JUŻ zalrnilczuna - sprawa . Dumy nadal
budziła ostre spory i kontrowersje. Nie tylko słowne.
W przeddzien proklamowanego przez Pl:'.S straJku delegaci rvbotnik:ów rozpoczęli rozmowy t. zarz<1dem fabryki row . A.:c. 1\..
Scheiblera. 11·waJący od m1e:;iąca lokaut uosk w1eral rob:nniko1n
bardzo. Dotkliwy był uie tylko brak zarnuk.ów, któryd1 z nązko
we zapomogi zrekompensowac me mogły, robotnicy nne~zkający
w domach fabrycznych na Wodnym hynku, na Księżym Młyni e
i przy PrzędzalnianeJ z.ostali wezwani do opuszcl1;:tJJa t'.)Kah do
20 maja. W tym samym dniu mieli też stracić [Jrn.wo du pomocy
lekarskiej w scheiblerowskim szpitalu. Udogodnienia jakie To ·.v.
Akc. dawało swym pracownikom, stały się nieoczekiwanie środ
kiem wymuszenia robotniczej uległości.
Strajk w dniu 10 maja objął - według raportu guberna torskiego :.__ jedną trzecią łódzkich fabryk a uczestniczyła w nim
niespełna połowa tych robotnikow, którzy strajkiem swi~tuv.aiJ l
maja. Wezwanie PPS spotkał9 się więc z połowicznym - w najlepszym razie - odzewem. Jej zwolennicy nie przyglądali się t2j
sytuacji biernie, lecz zgodnie ze stosowaną przy •N:;zystkich strajkach praktyką próbowali przepędzić z fabryk ty~h. których uważali za łamistrajków. W kilku fabrykach
- generalski 1apon
wymienia ich trzy - doszło do stare, a w jednej z nich - u !::>tarkego, na Nawrot 30 - wywiązać się miała strzelanina „w której
śmiertelnie ranni zostali" Pietrzykowski i Białkowski. „Pragnący
zatrzymać fabrykę socjaliści zostali odpędzeni" stwierdził generał-gubernator Wonlarlarski, według któycgo przecnvnikami rncjalistów byli narodowcy.
Nieco inaczej przedstawiał starcie na Nawrot „RozwóJ" w numerze z 10 maja. Zdaniem gazety wywiązało się ono między grupą manifestantów z czerwonym sztandaiem a wojskiem, które
strzelało i zraniło 19-letniego robotnika fabryki Scheiblera W~a
dysława Nowakowskiego oraz 27-letniego Waciawa Białkowskieg.) •
„Proszeni jesteśmy - czytam w notatce - o zaznaczenie, że
i·obotnicy-narodowcy nie brali udziału w dzisiejsJ.ych bezrobociach
zajściach".
Nazajutrz gazeta wróciła do wypadków na Nawrot prostując
poprzednie informacJe: w fabryce Starka starli się socJaldemokraci z pepesowcamt .„Jeden /. esdeków, który śmiało występo
wał przeciw terrorystom został. ranny kulą rewolwerową'· . Do
podobnych starć doszło też w fabryce Jansza na Widzewskiej,
ale tarr. ofiar w .udziach nie oyło- padło - co prawda - dwadzie··
ścia kilka strzałów, lecz ranny został tylko pies.
Gazeta i gene•ał .g„hocnat.Qr zgad-eali się tylkc> w ·pra·;.:ie t!azwiska Jednej ·z otia.r strzelaniny uc.i,estniKóW starcia cha1akteryzowali odmiennie. Myślę, że bliższy prawdy byt .,8.ozwóf', który pisał dla m1eszka11ców Lodzi często z· własnego do1wiadczenia wiedzących jak spra\va wyglądała; generał-gubernawr pi0trkowski z przyzwyczajenia chyba uznał, że przeciwnika mi w starciu byli socjaliści i narodowcy. Tymczasem stosunki międly pepesowcami a socj;<ldemokratami w Łodzi nigdy nie były najlepsle
a różnica taktyki w dniu wyborów dopr:iwadzała nie tyLko do
sporów, ale i do starć, 3ak w fabryce Hirszberga i Wilczyi1Fkiego.
Inna rzecz, że ,.Rozwó]'' gotó\\. był wykon.ystać każdą ~P isohno~6
by rozdmuchać nieporo;mmiema między 1:artiami rewolucy3nymi,
zdyskredytować ich zwolenników i przedstawić 5ocjalist6w )alrn
ludzi, którzy tylko strzelają na prawo i lewo. Jak więc naprawdę
wyglądało owe zajście u Starkego?
Meldując Skałonowi, że w dniu otwarcia D1,11ny doszło w Lodzi do st:arć między socjalistami a narodowcami, generał Wonlarlarski uiezupełnie mijał się z prawdą. W · widzewskie.i fabryce
Heintzla I• Kunitzera do pr3cy chcieli stanąć narodowcy więc pepesowcy próbowali ich rozpęcltić Nikt nie lubi być do c1.0gokolwiek zmuszany: narodowcy (>ciągali się, a zniecierpliwieni zwolennicy strajku zaczęli strzelać by złamać rlucha uporu przeciwników . Zaciekawiony awanturą pracownik przewlekaini, trzynastoletni Marcin Włodarczyk wyjrzał na pod ,vórze a jaka.l zbłąkana
kula ugodziła go śmiertelnie. Robotnik tkalni Rzepikowsk1 został
ranny.

W „Czerwonym Sztandarze" z 17 maja

znalazłem artykuł pl.
otwarcia Dumy - dnlem walki PPS z socjaldemokratami··
Przypominał on, iż ·su była strajkowi przeciwna. „BurżLtazja i
rząd carski świętują czegoż mamy ·się radować?" Tymi słowa
mi robotnicy-socjaldemoluaci wyjaśniali 5woje stanowisko w rozmowach ze zwolennikami strajku. W fabryce Starkego przybyli
z miasta pepesowcy iadnye:h rozmów podobno nie podj.ęli, tylko
od razu zaczęli strzelać i r'1nili dwóch socjaldemokratów. Widząc.
to któryś z esdeków strzelił do napastników i ;ednego z ni.::h
śmiertelnie ranił. „Starcie oph:kane" ~twierdzało pismo, które
ze zrozumiałych względów unikało poda.vania nazwisk.

Łatwo strzel<iło się w owym 1906 rolat Nie tylko „dla postrachu" w górę Nie mieli z tym w:~k~i.yeh trudności :mi ;J .."tJe~o··
v.-cy, ani sOCJ<ildemokraci. am m1n1dowcy Już narnJutn. 1x strielaninie u Starkego i na Widlt'Wie paru • obutnik6w i'tri:,,laJ.i do
fabrykanta Wiślickiego w Jl·go fabryce tta DlugieJ W dwa dn•
póżnieJ trzech nieznajomych zastrze liło S'\dow5ki,~go, ktory Nzed
kilkoma dniami odszedł z fabryki Nietschego. Według „Rozwoju·•
odgrywał on tam rolę członka partii socjaldemokcatycznPf'. ale
P.O aresztowaniu przed tygodniem 5 rnbolników teJ fabryki ?Ostal przez innych „zbojkotowany" i musiał zrez:vgnować z Jracy.
Myśl~, że jeśli informacje te odpowiadały prawdzie, to •vspółto
warzysze pracy uważali Sadow~kiego za donosiciela, szpi;:la. Dlatego też chyba zginą!.

W tym samym rlniu, w którym zginął Sadowski - tzn. 1'3 maja - na ulicy Anny 22, w mieszkaniu maj$tra J:ina Brzowwskiego żandarmeria i policja aresztowały oko~o pit;ćdziesit:ciu socjaldemokratów, uczestników konferencji dzi!::lnicy „Zielona". Byłe
rzeczą oczywistą, że taka gratka nie trafiła się ż:lndarmrJrn przypadkowo; ktoś znał datę i miejsce konferencji, ktoś k i:-iforma·cje - przekazał władzom. Tym razem nikt nie 0'lkarżał ·' tę denuncjację narodowców,
bo i skąd któryś z nich mógłby mać tak
strzeżone tajemnice partyjne. Do „wsypy" mu s iał się pr;:;yczynić
jakiś dobrze zamaskowany „prowok".

Nad
starą blizną
W połowie mą.ja zako11czył się lokaut w fabryce Pozn3. :1~kiego.
delegaci robotników zgodzili się na warunki, jakie przed kilkoma
tygodniami odrzucali. Parę tysięcy ludzi wracało do robotr z ulv;ą, bo dokuczyła im lokautowa bieda, a jednocześnie z przekonaniem, że coś się nic udało skoro trzeba byto ustąpi{:.
Także i
delegaci z fabryk 1ow. Akc. K. Scheiblcra zgod„ili si~
na podjęcie pracy na starych warunkach: i tu LUdLie stawali
przy warsztatach i maszynach z ulgą i goryczą. W jwóch aajw·i<';kszych łódzkich fabrykach inspirowana pr~ez partie ~ocjalistyczn'~
walka o poprawę warunków pracy sukces6w nie przyniosła.
wspólną sprawę jednoczy,
jedność tę nadweręża. Wśród

Walka o

ale poni-.:siona 1v niej pokilkunastu tysięcy robotników Poznańskiego i Scheiblera z pewnością nie brakłu takich,
którzy za niepowodzenia obwiniali
inicjatorów strajkó.v: t2ką
opinię sugerowano im zresztą 1 z ambon i z gazl't. Ostrzej, śmie
lej mówić zaczęli ci wszyscy, którzy przestrzegali przed wysuwaniem żądań, namawiali do porozumienia, do ugody z pracodawcą. Reprezentujący takie właśnie poglądy
Na.codo\\')' 7..wiąze;,
Robotniczy stawa] się w oczach lekceważących go dotąd ludzi
organizacją godną uwagi, a nawet zaufania. Nie tylko, oc1.yv.rU~cie, wśród robotników Scheiblera i Poznai'1skiego.
rażka

llJie było krzepiących robotników wydarz.en 1v · połowie ma)a
1906 roku: fabrykanci stawali. się nieustępli\vi, żandarmom udawały się ich łowy, między pa1 tiami robotniczymi walka szła już
nie na dwa, a na trzy fronty.

Do niewielkiej fabryki Lulit1skiego' przy ulicy Wierzbowej przynarodowców z innej fabryki, domagając się
trzech zwolnionych robotnic. Miejscowi pepesowcy sprzeciwili się temu tłumacząc, że mE:żowie zwolnionych
zarabiają dobrze a przyjęte na ich miejsce kobiety w ogóle nie
miały środków do życia. Przybysze byli nieustępliwi:
od sporu
przeszło do sprzeczki, od sprzeczki do kłótni, od kłótni do bójki.
Padło kilkanaście strzalów, które nikomu nie uczyniły krzywdy.
Ostatecznie narodowcy wycofali się.
było 17 maja kilku
przyjęcia na powrót

Notatkę o tym zajściu znalazłem w „Rozwoju" z 18 maja. Mi·
mo znanych poglądów gazety, nie formułowała ona pod adresem
socjalistów żadnych oskarżei1 i potępieil, a więc chyba nie odmawiała racji ich argumentom. Sam evizod choe drobny był jednak
znamienny: po raz pierwszy narodowcy wystąpili ofensywnie jako strona iniCJująca zatarg i stare.ie.

pierwszą

niev.rątpliwą

10 ODGlOSY

Nazajutrz po opublikowaniu w „Rozwoju" sienkiewiczowskiej
odezwy w fabryce Birnbauma przy Mikołajewskiej 3 do.;zło · do
bójki między narodowcami a socjalistami. Jede:i robotnik odwie'.'
ziony został do szpitala, drugiego, pokaleczonego !łożem w rę~ę i
piersi, opatrzył lekarz pogotowia. Jaki był powód zajścia, o tym
„Roz\vój" nie Wspominał. Fabryka Birnbauma· •.1chodzila za ;.!1.arodową" choć należała do Żyda. Już w grudniu 1905 rok•J si:lcja~
liści przepędzili z niej „patriotycznych łamistrajków";. w
dniu
wyborów w Kurii fabrycznej narodowcy zdołali przęprr.wadzić
głosowanie. Ogłoszona poprzedniego .dnia odezwa pisarza na pe,\vno
pobudzała ich do agresywniejszych wystąpiei1 wobec „sw0ich" so·
cjalistów. Niektórzy z nich, orientujący się w nie ukrywanych zresztą politycznych sympatiach Sienkiewicza,
za~·zucać niu mogli
wysługiwanie
się
endecji.
„:Masz Pan do wyboru: albo podając dane dokładne dowieść, że
fakty takie miały miejsce, albo odwołać to coś napisał. D'JPOki
Pan tego nie uczyni, ciążyć będzie na P:mu zarzut, zes skłamał
świadomie, żeś rzucił w celach partii do której należysz, niecne
oszczerstwo. Tak kończył się artykuł pt. „Oszczers.two Henryka
Sienkiewicza", opublikowany w „Czerwonym Sztandarze" z 21
maja. Nie wiem kiedy ten numer dotarł do Łod:d, ale na pewno
zaognił stosunki między socjalistami
a narod:i·.vc:imi. Pierwsi
utrzymywali, że Sier.tkiewicz świadomie napisał nieprawdę, drudzy, choć o żadnych wyrzucaniach narodowców z pracy nie sły
szeli, wierzyli święcie, iź taki człowiek kłamać nie może. l'ewno
przy takich okazjach brali się ludzie za lby.
We wtorek 22 maja, czyli w cztery dni po pienvszej awanturze,
u Birnbauma znów się zakotłowało. Jeśli wierzyć: „Rozwojowi"
to przyczyną sporów stała się podjęta przez socplistów agitacja
na rzecz strajku; poprzednio też o to chodzić miał1). Tyni razem
~ocjaliści natarczywie mieli domagać się zatrzymania maszyn, na
co narodowcy „otwarcie oświadczyli, że jeżeli ~ocja1iści będą ich
terroryzować, to wszystkich wyrzucą z fabryki". Najwidoczniej
socjaliści byli w mniejszości więc groźba ich antaqonistów mogb
być spełniona i chyba dlatego sprowadzili sobie !)Osiłki. Raport
generała W~rilarlars1dego0 ~tw!erdza~ że do iabry:łi - „dostała siet
gromada· 50 ludzi· ~dających zatrzymanfa maszyn' i or.zerwania
pracy". Ostatecznie doszło do starcia i strzelaniny, w której ran•
ni zostali dwaj narodowcy: Jan Rak i Andrzej Owczarek. Trzec'1
lżej rannych socjalistów „towarzysze zabrali do dorożki". Po
incydencie praca w fabryce została podjęta.
Nie po raz pierwszy narodowcy użyli tej :;;amej m~tody. jaką
u swoich przeciwników. Próby usunięcia siłą prar:uj;ł
cych wywołały ich oburzenie, ale w dniu
gło.;owania w Ku;·1i
miejskiej sami próbowali przepędzać sto~<\Cych przy mas;:ynach
robotników. Teraz - u Birnbauma - zagrozili socj~listom przepędzeniem ich z fabryki, czyli chcieli posłużyć się bronią, którą
tak bardzo gorąco potępiał Henryk Sienkiewicz.
W komentarzu jakim „Rozwój" opatrzył informacje o ~tardu
u Birnbauma znalazłem kilka interesujących stwierdzeń. Dow:edziałem się, iż w „pewnych zakładach" b.1jkot jaki socjali ici ~a·
stosowali wobec narodowców wywołał już kilb. walk bratobójczych". Dowiedziałem się takie, że narodowcy proponowali "ocjalistom porozumienie, lecz ci je odrzucili i dlatego „sp•Jtkali si~
t oporem", gdy chcieli u Birnbauma zatrzymać maszyny.
Zdziwiły
wspomniał

mnie te stwierdzenia. Jak dotąd „Rozwój" o cujkocie
tylko wówczas, gdy charakteryzował postawę towarzyszy pracy wobec· podejrzanego
o donosicielstwo Sadowskiego. O
„kilku ·walkach bratobójczych" w „pewnych zakładach" w ogól~
nie było w gazecie mowy, chyba że zajście u Lulińskiego po paru dniach urosło w oczach redakcji do rangi wydarzema politycznego. Można by odnieść wrażenie, że po opublikowaniu odezwy
Henryka Sienkiewicza gazeta stara się - bardrn n'iekonkrctnie
- gromadzić fakty popierające oskarż(•nia pisarza.

członków „Chrześcijańskiej

Demokracji" organizacji, którą
dla
robotników swej parafii zaczął tworzyć ksiądz Rogozinsk't. Miala
ona w duchu chrześcijańskim kształtować stosun}4i między pracodawcami a robotnikami, dążyć do oczyszczenia
ich 7. takiclt ,
form gwałtu jak strajki i inne objawy przemocy. W dwa dni
później w „Rozwoju" znalazł się obszerny artykuł o powst::ijących .
we Francji i w Niemczech „żółtych"
związkach zawodowych.
Zachwalając dorobek zachodnich organizacji i partii robotniczych .
„Rozwój" sięgnął po obszerne cytaty z wychodz<wego w .Zurich.u
pisma nowych związków „Gelbe Arbeiter Zeitung". „Nie chcemy
strajków, bo te przewamie robotnikom szkodę wyrządzają. Nif'
chcemy zawieszenia broni
między pracodawcami a pracownikami lecz pragniemy aby trwały połączył ich soju.sz".
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi ,Sienk;ewicza na zarzuty wy~
sw1ięte w „Czerwonym Sztandarze". Chyba nie było jej w ogóle.

Jeśli tak, to czemu pisarz milczał? Być ' może sądził, że odpJ\vierlź
na artykuł socjaldemokratycznego pisma za sługuje tyJkv na pogardliwe przemliczenie, być może nie miał nic do powiedze11la. ża
dnymi dowodami nie dysponował. Tak czy inaczci to milczenie
natrętnie przypomina doskonale znane boh;,iterom .,TrylogY' przysłowie łacińskie: „Kto milczy - przytakujE-".

ofiarą

walk bratobójczych w
Łodzi był socjaldemokrata zmarły z ran. jakie zadały mu
kule
wystrzelone przez pepesowca. Ten fakt wydaje się na pierwszy
rzut oka niewiarygodny, jest jednak prawdziwy. Roiwaiania o
tym kto winien był „pożałowania godnego . zajścia" w fabryce
Starka są jalowe. Niezależnie od tego kto pierw~zy pociągnął za
cyngiel w tej strzelaninie, socjaldemokr<ita czy pepesowiF.C, to
obwinienie za ten czyn całeJ partii - a ~zynił to i „Robo~nik" i
„Czerw:ony Sztandar" - nic ma żadnego sensu. Za bral~ opanowania, za nadmierną pobudliwość człowieka, nie może przecie!
odpowiadać organizacja do której on należy. Zapominano o tym
w polemikach między socjaldemokratami a pepesowcami Zapomniano i w innych, znacznie później toczonych polemikach. Cał~
kiem niedawno mieliśmy tego przykłady,

Myślę, że wielu robotników łódzkich przyjęło slowa pisarza z
szacunkiem, ale i ze zdumieniem, jako ~e nie bardzo wiedzieli
o jakie przesladowania chodzi. Ja sam także po przeczytani11 tego ·
nieznane.go mi dotąd tekstu laureata Nobla · ponownie p':zejrz:ilem rocznik „Rozwoju" szukając wieści o pozbawieniu ,1arodowców pracy pod presją socjalistów. Jestem pewien, ·ie tc':J organ
nie przeoczyłby podobnych nadużyć wobec zwolenników bliskiej
mu ideologii. Tymczasem, pomijając drukowaną 18 maja ·1 utrzymaną w spokojnym tonie wzrr.iankę o zatargu u Lulióskiego, niczego nie znalazłem. Pomyślałem, że owe „wieśei o terrorz"''. socjalistycznym dotarły do Sienkiewicza
z innych miejscowosci
kraju, że Łódź była pod tym względem sympatycznym wyjąt
kiem, Chyba
wielu robotników łódzkich także myślało, że to
gdzie indziej :socjaliści tak się na narodowców zawz:ięli, pl~\ilno
w Warszawie albo w Zagłębiu?

W dwa dni po bijatyce u Birnbauma, w dzieii Bożego Ciała,
odbyło się w kościele Swiętego Krzyża 11abożeństwc na intencję

A więc jednak u Starkego starli się pepesow;:;y z socjaldemokratami. Wydarzenie to nie poprawHo, rzecz jasna,
strisunków
między oboma partiami socJal1stycznymi.
ŁKR
PPS oraz Zl:.
SDKPiL wyraziły co prawda żal i ubolewanie z powodu tego r.o
się
wydarzyło, ale nie powstrzymały się od wytykania sobie
\najem rozmaitych grzechów, .. Robotnik" zarzucał socjaldemokratom, że ich członkowie z fabryki Richtera wezwali io<nierzy ·
na pomoc przed pragnącymi przerwać pracę pepesowcami; „C:!:erwony Sztandar" obciążał pepesowców
odpowiedzialnością
za
śmierć jednego z członków SDKPiL od St'irkego. Ranny ~a~·1 Wacław Białkowski zmarł bowiem 15 maja, o czym oznaJm1ał zamieszczony w „Sztandarze" nekrolog.
więc

Wypowiedż autora „Trylogii" musiała 1>.ywołać niema!.:? wra:i:cnie; był on przecież jednym z najpopularniejszych p,)]ak.Jw w.i
wszystkich trzech zaborach. To on przecież protest0wał pr·l ecil•:ko
prześladowaniu we Wrześni dzieci modlących ~ię po p~}ł<;kll . t)
on przecież przed rokiem przypomniał całemu świntu o is~riieniu
· Polski uzyskując Nagrodę Nobla za „Quo vadis".

piętnowali

„Dzień

Tak

„Ze \\ szyslkich stcon kraja dochod zą wieści o terrorze, w jakim i,y J'I rob11Lnicy naf>i, nie należący do i.Jartii ~r 1 r'.Jah"tycznyt:h.
W wielu rnieJscowosc:iaclJ kol~dzy
5pod zmtk<t
,Cluwonego
Sztandaru" przemocą pozbawia.Ją ich pracy, 1.aius?.aJą p t z„clsię
biorców do wydalania ich z tabr.vk i pod gro7bą nie pozwala ą
p ·zyjąć żadnego robotnika, który nie należy .do 0artii lub też nie
chce siq jej oplacać".
Tak rozpocqnala się odezwa f-1,•uryka
Sienkiewicza w warszawskiej ,.Gazecie Pol;;kier· a pr1.ed.:ukowana w „Rozwoju" 17 maja. Znakomity pisarz wzywai rodat~ów do
gromadzenia środków ,,na pomoc doraźną, a zarazem n;,i otwarcie stałego źródła zarobków dla prześladowanych" i sam list~
ofiarodawców swoim darem otwierał.

O tym, co sądzi o rewolucji, wypowiedział się pan Hemyk w
wydanej w 1910 roku, dziś zapomnianej, powieści „Wiry", w. której wydarzenia z lat 1905-1907 przedstawi.! jako bezładny i 0bi~
dny konglomerat podiości i zbrodni.

Rys. Janusz Szymański·Glar..e

•

Fragment powieści, 'która ukaże się nakbdent KAW w Lodz1
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.Foreign Office, ale nie wiemy co mu zlecono do załatwienia . Czy
np. przekroczył s«mowolnie granice przyzwoitości, czy też ie~o
zachO\vanie było ju:i. z góry zaplanowane'?
Cokolwiek przy jd.i:ie
nam jednak sądzić o -.vyslaniu .J. H. Retingera do Rosji, za jedno
W nr 15 „Oagl.osów" A . Borkowski z Łod;:i s!usznie zau\\';;>.i:vt
powinniśmy
być rnu wdzięczni, za :.ikazanie
bez ogródek ~po
błęd:.r w m1m•iacji pułkó\•1 •l Polskiej Dywizji Artylerii PrzeC'i1;: _
sobu w jaki Anglicy stwarzali fakty dokonane, jak wpiywali na
lotniczej w rn~. u 1~6. lsto!.nie w skład tej Dvwizji ·,yc!Jodzib
układ stosunków polsko-radzieckich, z pominięciE'm Polaków.
77, 79 i 81 pu~ki an;lcrii przeciwlotnkzcj mdoka.librowej (~7 nrn')
Tylko ten jeden jedyny raz ujawnił ,J. H. Retinger skąd czt-roraz 83 pdk a'y•eri1 fred,iiokalibrowej (85 mm). Wspomni::iny
pal swoje pomysły i jak je realizował i przetwarzał na potrzehy
33 p. u:t. plo: by! \'. ł;ici wie 83 p . a:·t. plot, zaś 19 p. ilrt. plot -mocodawców. Odtąd b~dzie już konsekwentnie wszelkie polecenia,
79 pułkiem. By~y 1o Jednak prawdopodobnie
błędy drukarskie
rozkazy :i: Foreign Office, od Wimtona Church.illa p:·zypisywał
gdyż w J..oi;>.i moje,1p .11aszynopisu figuruje numeracja pra\\·i~
sobie, jak przystało na wiernego sługę, gotowego w ka±dej chwili
dłowa. Tyle o r.i:m'"t•:>jar·Ji pułków wspomnianej dywizji, o któwziąć baty za pomyłki swego pana. W ten spo~ób ubezwias110rych w l'Jl;.u J 94'i nie mi1>!i);my zielonego pojęcia, gdyż stanowilo
woinienie pojskicj polit.yki zagranicznej stało sie faktem nie·sito wow::za; ta~c·r..~~~ ~ w0,i··kową.
rlocznym, a dla bardziej przewrażliwionych bezbolerną ampulach
O 1.trątcn:u \,~fr'•J1J11in:q:r> samolotu Ju 88 pisze Leonard S11l1
resztek naszej niepodległości.
w art~kuie pt~
„«d•'<"' 4 Dywizji
Artylerii Przeciwlotniczr->.i
Z polskiego punktu widzenia misja J. II. Retingera w Moskwie
w w;;ilJCach o wyz\.\';1.er:;e Poznania w 1945 roku" (patrz WPH
zakończrła się kompromitacją, a :z. ;m~elskiego pełnym sukce~em.
nr l/79), a także ki·.min ·i JM Plot. Dzisiaj nie spo·ób jest ustaW tym bowiem czasie zaskarbił sobie dozgonną ~ympahę
gen.
lić, czy ~amolot ~en spl!ti~ faktycznie, czy też r.ie spadł. W walWładysława
Ander~a,
co w planach Winstona Churchilla liczycząc:> i;h w JI wcjnic ~rm!:ach, a s•czególnlc j:.>dnostkach obrony
ło
ię bardzo. Po nawią:z:aniu bowiem stosunbów pol:;ko-radzi~
przeciw~otniczej '1otn '!'t·..rit• i artylerii·, b"rclzo · cz.ęsto zdarzały i;i~
ckich, wie-le się mówiło w polskim Londynie o ewentu<ltnym pt'Zl:!·
"\\--ypadk1, że ~amolnty \;·af>one i dyr11i•:r,;c u1.1;awano za ze.strzeloniesieniu dowództ\\'a armii lądowej
do Zwi~zku f!acizieckiego,
ne. Działo ~ię to nie tyll~> 'V arrr:i1 ;1;emieckki i u jej sojusznigdzie wojsko to mogło liczyć na cdpowiacla)ące jego ambic20m
ków, 3le i w ko~lic~i an~yhitlero\'v'Sldej. Najbardziej ścisłymi pod
rezerwy ludzkie. Aic Winstonowi ChurchillO\\"i zdobyta już \da.tym wzgl<;dPm okazali iię An,ęl:cy, którym zestrzelenie każdel(o
dz.a nad rządem polskim by!a bardzo potrzebna do przetargów ze
samolot•J należało 1:dowodnić. Dochodziło wówczas do paradoStalinem. A już '" .ladnym wypadku nie chciał dopuścić do d:Jksalnych sytuacji. Np. je:i.eli w zestrzeleniu nieprzyjacielskiP~u
gadania się Polaków z Ilosjanami poza plecami Anglików. O r.b
'amolo!.u brały t•dział trzy maszyny, każdemu :: lrch lotników
Józef Stalin tak daremnie zabiegał w rozmo,,.,·ie z gen. W'łactysł.-1zaliczano 1.':J ~et tnelenia. Po kilkunastu takich walkach pows~a
wem Sikorskim, podczas jego wizyty w Moskwie w 1i;;topaclzie
w:aiy nie• am„w1_., uła mki i p1Jhli!ruwano np., że elany lotnik m:i.
1941 r. Po<lc;:as tej rozmowy dowiedział się t(en. Sikorski,
ku
na swoim :ton<?i"! :l i 217 zest:-u:lcnia Istniało jeszcze inne okre5·wemu ogromne1r.u 7.d::iwieniu, :'.e Winston Churcl:ill poza j~g·J
lenie, pny hie udoicro!!nienl•.,, ~~rącenia ma~zyny wro~a stosowano
plecami, 02z jego wiedzy i zgody wystąpił do Józefa Stalma
zwrot - zcsir:elc,ny p1·ilwc'.opodobnie.
z prośbą o wzmocnienie polskimi siłami zbrojnymi po vstający1~1i
Co do moj• go \viei\:u to mogr, A. Borkowskiego zapev„·nić, :ie
\ · Związku Hadzicckim angielskich sil
n:i. Bliskim Wschodzie.
w l.939 roku :11:ali!:n ;ikun:t tyle lat, co on w roku 1945. Je>te1"\
Była to kolejna int ryga brytyjska,
bezceremonialna ingerencj!<
wdzięcv·.y A. Bcr"1.owskieu~u za to, i.e podał fakty, których by!
\\. naJżywotn"ejĘze ·prawy polskie. Przygotował Ją po części J. H.
naocznym świa dkiem . Bardzo ch~tnie bym 7. nim poroztna\\ ial.
Retinger zn;;.jdując dla niej popar cie wsróct Polaków
podczas
Najlepie j w !rody o godz. 16.00 w Lónzk.iej Komendzie Chorągwi
~wojej wizyty w Moskwie,
w tym przede wszystkim po;parcie
ZH;P, przy ul. Ste!anowslde,l!o nr 19 (dawniej przt>d-lużenie Gdaf.g"n. Władysława Andersa.
skiej przy ul. Swierczewskiego, w pobliżu Hali Sportowej). AdJak wiemy, wi;:yta gen. Władysława Sikor~kiego w listopadzie
resu domowego ni e :f:Odaii:. a to z następujących powodó\·;:
1941 r. w ZSRR miała o~romne znaczenie polityczne <lla obu naWe wrz~śmu lSM roku opublikov.rałem w „Dzienniku Lódr.szych narodów, była wielką manifestacją jednosci i woli wspólnej
kiin'' artylr uł d• tycz<tt:Y <:brodni niemieckiego Wehrmachtu dokowalki z najeźdźcą.
Rosjanie wszakże kat•~goryczrtie sprzeciwiali
nanych M r,.t:i.11lrich har~:·zach T.e Zgien.a, Pabianic i Sierad~a
ię obecno~ci J. H. Retingera na li'cie osob mających towarzyl"od :uty~ uł ull •etl11 kcja la pocfała niebacznie mój adres. W kilka
szyć gen. W. Sikorskiemu w jego podróży do ZSRR.,
Anglicy,
dn: , Potem t t:r...,-F,:ilem pau~ or1yl<r~'ch :monimów, w których zam:łjąc ~tanowisko Rosian, '\•ymusili na gen. Władysławie Sikorrzucal'><) ir..i ~1Ju l o \•·11aie „rycer~\;if'go" Wehrmachtu.
~kim, par forcr, włączenie J. H. Retingen. do ekipy.
Rosjanie
Zaw• Z"! b1 łe • zda ·~ia, że tyl~:o i.drowa i rzeczowa dvsku>i:>
byli konsekwentni i zatrzymali Retingera w Kujby;:zewie, nie dobądź pol• 'l'· ''''- o•ób, które ujav;niają swo3e nMwiska mo~e r\ci{·
pu„zczając go do uczestniczenia w rozmowach .Józefa Stalin<'! z
pozyt_iwn• • e •ultaly, Reasumuj'lc: moją v-:ypowiedź stwierdzani, że~
gen. \\'ładysławem Sikorskim na Kremlu. Jak już 1·.·~pomnialem
dobrze jes': kiedy świadkowi9 wypowiadają się pisemnie co do
.liizefowi Stalinowi bardzo zależało na tym, by Polacy i Rosjanie
zapami~tanych· taktów.
Pozwala to burzyć urastającą niekiedy
dogadali się sami bez pomocy obcych.
legendę wokół wielu wydarzeń. Gorzej je~t kiedy ich wypowied.·d
Po wstępnych rozmowach, mających przede wszystkim charr.i.bywali\ Ś\\'iadomie utajane.
kter propagandowy, gen. vV. Sikorski wyjechał
na
v.-izytację
i\H ECZYSLA W KOZAK
punktów zbornych, polskich ośrodków moblizacyjnych, by po ich
zakończeniu powrócić do Moskwy na naJważniejszą
część rozKOMU SŁUŻYŁ JOZEF H. REl\NGERl
mów dotyczącą granic i pr7.yszłości twor7.ących się jednostek woj~ka polskiego. Niestety, w drodze powrotne.i zatrz.ymał si!l w Kujhyi<ze-..•:ie, a tam Cl.ekał jł!ż na niego
J. H. Retinger,
dornclr·a
18 czerwc!ł 1940 roku Józef Hieronim Retin;;er
z polecenia
i opiekun. 'f!umac1.enie, że gen. ·w. Sikonki zachorował na cięz'Vmstcna C.hu::ch;Jla, otrzymawsLy samolot, polPc1ał do f'rancii.
k.1 grypi;, ż„ !::'yi us!•łbionr. 11yc;erp;łJly, ~~c .e;orączko\\'a! i dlatego
Szczescie t!JU dopisalo, ud;•ło mu się c.rlnaleić gen. Wladyi>lav.'a
n;;1 dalsze rozmowy do
1\foslnvy nie pojechał, nie wyjaśnia
Sikorskiego \" Libourne, co \\Śród r;.esz uciekinierów, gna nyc:i
\\·szystkiego. Nie przemawia do mnie również a1·gumf'nt, żr wobec
stra.ehem uąiakającej ;r, pola walki. wielkiej
annii friił'lcul!Wi~i •• · wybuchu wojny na Pacyfiku uznał dalne rozmowy z J67e.fem
\\ca.Je nie było łatwe. Józef H. Retins;er wywiązał się z zad;11.ni~: " Stalinem za nieistotne: Jakby na to r,ii~ patrzeć, rozmowy te
znakomicie i j~szcze tego <lnia przywió1ł gen. Władysława Sikorz:ostal.y przerwane z wmy st.rony polsk1eJ.
.
skiego do Anglii na rozmo·M: z Winstonem Churchillem. 19 c:v•rJaki był wpływ J. H. Retmgera na tę decyzję? Jedno me ul~l!ń
\ 1 'C1'
generał powrócił do :E'rancji b.v 1.arządzić ewakm1.cję rządu
'"'~tpli·wo~~i,, że jako <;ioradca P.remiera, ~tr:a:żnik ji:ter~sów bryty.il r~szli.!ló polsk;ch odrh'.it1lów do Wielkiej Brytsnil.
. kich, wc1~rnr:ty n::i nlę do ekipy, wypeł111ał ~unwmnie polecen;:o.
- W nagrodQ za lo cudowne ocalenie twarzy,
honoru i nad;:iPi
Furf'ign Offie~. l'.dalo się Ang~ikom zachować pt'łną kon!rolę nad
polskiego premien:i, gen. Władysław Sikor~ki z własnej, " mr1,~e
rządem polsknn 1 polską armią.
W ten oto, w 7.a~adz:1e pro~ty
troche i C'Ld7,ej wol! uczynił Józefa H Retin,:'era swoim doradC'ą
:po<ób, zafundowali nam Anglicy konflikt z Ro•j:rnami, a natl
Z dnia na dziP11 stat ~ię J. H. Ret111~"'1' piPrwszą o~obą po prepolski zppchr~ęli do roli. p<>tenta ~ebrzącego w~par<:ia to u jPdnerr.ierze w rządzie pol:;kim w Londynie.
go, to u drugiego, prz„cnvko trzeciemu SOJUSzmkow1.
Adam Pra'iier, \\' i:wojej bio~rafii,
„Czas przeszły dokonany"
"\foim też zdl\niem zrzucenie J. H. Re>tingera do Polski w 1944 r
p15:pe, że- ,,. Wielkiej Brytanii co znaczniej~zy Polak mi<>ł w CPnale~y wi~zać z wy~uchem ?owstania War~7.aw~ki~go.
Była to
sie wo my opieli.una, przyjaciel;;,
który dbał
koleJna :i.kc Ja bryt~·Jsk~ maJąca n:a. celu. utrzymante z:a :v3zelk l
0 jego wygody
i „krzętni<:? notował mv li, Była to z dużą kultur!\ <;prawo ·an"t
c .nę .wpły\\'.ÓW a.ng~els~tch ~v powoJenneJ Polsce. Przy~ectat . d~
cpieka, _r.pod której tru.:lno się było wyzwolić, zwłaszcza ?e \"
Pol~k1 w calJ::ow1tl'J 1.aiemmcy przed ~ządem po~sk1m 1 po.lsk1m1
'' ielu p1zypadh-ach dochodzHo pom1ę_dty nronami cln prawdziwi'!
w~adz~1m ..w0Jskowym1„ W okupowane) w.arszaw.1e. :-t..r~ się naprzyjaciel.skich st0sunków, Takimi opiekunami przypisanymi ~en.
w1ąz::ic bl!zsze stomnk1 z przedstaw1c1elam1 polskJPJ 1ew1ry, a kie\' iady.~ła\'.OWi Sikorskiemu przez w. Churchill; h.·li:
An!Zli~
d~· to !'i~ nie udało, pogodzi.ć ją. z prawicą, a kied~ i to si~ nie
Cazalet i Polak B tin.:er. Aż dwól"h ubezpieczaJąc •eh ~ie: wz<ij<;udalt>, obronę wpływów ang1Plskich w Polsce powoJennej powtemnie.
·
rzono Al". wr;:iz z z;idaniem odcięcia Rosjan od Ni„mców.
Jozef Hieronim Retinger byl inleligenln.''• Fprytny neid podzi"',
ie fan.ta_zj~k . Ty.lko pamię~am, co powiedział gen. R~dman,
~·yuczGny n" doskonałych wzorach
„made in t::ngland".
,Teśli
przedstawiciel W1elk1eJ Brytann
przy Naczelnym nowodztw1',!
one.grywa\ to nr1jczi:;ście.1 dlatego, że mylili ~iP. jego mocoda'YC'j',
AH. nckiin w. Wa~zyngtonie do, płk, .I:.eona fi\.kiewicza, przed~taa w takim przypadku, pokornie pil za nich piwo, mgdy nie w~k;iw1c11!:1.;i.. Pol~k1_ przy tymze do~vo~ztwie. w 1943 r:
.
1.uJąc 1ra z•.vierzchnika. który wpakowal go w kabałę . za~lugi,··~.l
,„Jes!i ZOJdZtE! potrzeba odc1ęcui R?s,an, od Ntemc6w otn11ma-::tE!
t 'm n;:i zautarne 1 wrlzięcznotć możnych tego Ś\viata.
Pracnv:~!
1N,ell<r.r. potrzebną Im tr!mu. pomoc.„'.
dla· riich c:.oskortale, bez pozo~tawianiĄ śl&dów mi pi"'mi", otrz"'·
_ Jah '~-pływ \\'Y\;rarli Am:lic~ 11::i J.?OWl't~ńc~e
decyzje Ai·mii
my<:<·anych pnieceń i rozka7.0\\' nawf't \'e wła~nych pn-;,·atn" '1
KraJowe.1, mog;hbysmy w pełm ocenić
dopiero po dokła dnym
z.ap1skach.
'
·
"
µ1·zeb~d;miu działalności .T. H. Retinge1·11. w okupowanej W.arnaOlg1erd Terlecki tak ncenia r llę Cazalel<" i RetingPt·.:1 przy Siwfr. w 194~ roku. Niestety, ten::at to wciąż mało. zbadany, a. J. H.
kol"'sk1rn: „„ d'wa/ d l1Ldzie Retinger i Cawiet' opiekował.i ;:ie s~R.ehnger, ~ak przy,:blo m. takiego fachowca. nie po1.0staw1ł P'J
korskirn. az c!.o jego śmierci, prz·11 c<.ym drug z ni.eh tak,?e ao je·
.S\\ ('>LC~1 .~t;u:ani~ch najmniejszych ml\vet ś~adów ..
go imierci, poniewttź rtt em z gf!'nera1em
zginq~ 111 Gibraltaru
Mni l!J w111ceJ od 194~ r. po nocie radz1eck1eJ,
i„ na Mpl!!CZU
t mteli poważn:J wpływ na }ef/O poc:>:ynania. i d.ecyzjt. Opiekowa'i
Armii Czerwonej ni~ b~dą tolerować żadnych oddziałów nie podsi~ · ncz11wiścit:, 11.ie tylko jako lad;;ie
osobi.5cie ma pr yjaim
lt>~ttii\CYCh dowództwu radzieckiemu, Anglicy zaprzei:;b.li wspoma. c2~3to ulegającµ jego OMbistemu u-oko •i, którym jeśli ~ił
gania zrmbmi broni i Amunicji, jak: to iłosili, 5wojej i od si~żdenerwou;a~. umiał się posłvpiwać, ale przede w ., zystkim inlrn
bie całkowicie zall!żnej AK. 1 nie jest ważne w tym momencie,
polltuc:y reprezentlLjąc;; w kaźd.;;m niemal przypadk1i
liniir j1d
ili> w ty1:1 było prowokacyjnego kłamstwa, a He prawdy. Istotn<;
ol:waną, o.lbo wlaśnie obiera11.C1, pr::ez hr-;1lu3ski gabinet wojenny„. '
było co mnego. Zaniechali zrzutów nie z powodu zanikającego
Po pocipi~aniu traktatu Sikorski-Maj. ki, generał pośpieszył dn
7.0\interesowania na5zymi sprawami, ale by nie dra.żnić, rosnącego
Szkoc:ji, P-0.zie w liczn;,;ch ~potkan.i::.ch z żołnierzami tlumaczyl
w silę wciąż jeszcze zachodnim Aliantom potrzebnego wschod~ens podpisanej w Londynie umo vy ZP- Zwlą7.kiem Radzieckim.
niego sojusznika. A po drugie, po Sta.lingradzie i Kursku poma·
Tymczasem min. Anthony R. Eden wzywa do siebie .Józefa Retin·
!lanie czy ułatwianie Rosjanom drogi do Berlina, uwatać zaczęli
,en j obai:c1a ~o nowym zadaniem. Ma polecieć do Mosk\\'j'.
ZR co najmniej nierozs11dn e>, z ich punktu widzenia oczyvdści,.
rTiestety do dz;j nie wiem:v.
jakich
to pol~kich ~praw mi;1.ł
Ale, że ich ~aintert>sowanie naszymi sprawami nie tylko, że nie
.J. Heiin.P:er w J.\loskwie hron·(-. 7. drui;iej strony 1.a~tanawi.lljl1:o:lablo, lecz przeciwnie, w miarę zbliżania ~ię Armii Czerwon~.i
ca jest b~'tceierronic:lno:;ć i pośpiech, z jakim montowano· intryg.~
<io granic Polski ,gw ałtownie wzrastało, świadczą pieniądze. O ile
i t•) " C'Z~sic, gdy desyi;rtowany .iuż na stanowisko ;;mbRsadora
'd 1941 r. do 1944 r. Pl'ZE'~lali do Pohki, a więc przez trzy Jata,
w Mosk'Nie pro!. Sbnicła\ Kot pakował walizki.
lń milionów 713 tysięcy S25 dol. USA i 19 milionów 89 tysięcy
Cóż cz:vni w h j ctclfratnej sytuacji .Józ~i H. Retin,e;er? . Jd7i"!
max~k niemieckich, to ~- miesiącach poprzedzających powstanie
do prnC. "stanisl11;.;.a Kola i opowiada, ie właśnie nadarza si~ spopr_z~kazali do Po.lski 16 milionóv.~ 109 tysi~ey 325 dol. USA, 40
sobno.bć:, jest w·;!n• l"Jiejsce \? samolocie,
mó~łby polecit1ć
rlo
in11lon6w 56.9 tyg1~cy 800 zł P?l~k1ch.
M<'liil;w:v. , ·vwie:dz:cc ~ie o nastrojach wśród Polaków. Wy~ondnProt. Dand Strafford w ks1ązce pt. „Wielk<t Brytania l ruch
wać opinię,· roz~;aiać potrzeby i w cał<i Ili': wiedzę, prz~d nbjęci!'m
oporu w Europie 194.0-19411 r." pisze:
„r1·edyt11 PTzt)Ul.Z'IJVJCT~•e
taaowi;ka, wypos!l.ryć p.a n;i lamba:<ador11 na drog~. Stanislaw Knt.
pr.uz SOC: (specjalna przybudówka angielskiego Sztabu Imperi~ldc:t si~ :~dpnć ·1a tę rlo~ć rnnrną pr;:,vnetę i przyrzf'k: zarb;wn11i(·
nego, kierująca ruchami oporu w całej Europie, podlegajĄca bnr\o '.;<'!'. \,\ ł:Jdy:(iwa s:kor, ldr,;;:o, rJo S7.kocji, 7. prośbą by przvjl\ł
posrednio W. Churchillowi - przyp. K.0.) .~ą używane na tak'.e
i zgodził sie na o:~mo7ylj~ J. H. Retlnge1 a.
c•pl f. że pd·ybv się o tvm dowiedzieli Rosjanie mogłoby to w k(1\11 t.•n oto spo•tib <.J11?ielsk11 inicj:atywa otrzymała pol~kiE' op11to.ętrnfaLrq,1 sposób zaciqżvć na stosunkach anglo-rosyjskich".
ko,v<1nie, a po ofir.j:ilncj al.:cep1aC'Ji -przez gen. Sikorskiego i poJNie demonizuję postaci J. II. Retingera, staram się z jego ob!"cską p;ecz~ć p::i.stwow~. Ter<iz ju.l wszystko 1~0 uc?.yni
Józef H.
ności przy podejmowaniu najważniejs7.ych decyzji
pr?.ez gen.
11etingN' w Moskwie 70st;rie przvpbznc Polakom i to zal'ówno
\\'ładyslawa Siko:·sk.iego wyciągnąć hyć może niezbyt przyjemn~
J.'"ZC<: H.oo,jan, jak i Am;Jikó\\'. 7.wl;;:::zcza i.e ci ostatni spolszcz ·ii
dla na5 wnioski. Jako doradca, miał wpływ na tok wydarzei1,
:::o <'stater~w1c· \·,;yrn1;sz;.1_jąc na rządzie pol kim, przyznanie mu
tego nie kwe11tionuje nikt. Jako człowiek
bez reszty oddany
t: •ulu „clwrgc d afhires".
Winstonowi ChurchiUO\\'i działał zawsze
w intf.resie Wiclki<".i
:.l•rk1· a powitała J6·,efa H. F!l'1 i ngP.ra hymnem pol~kim i d"~iBrytanii. Ze \V. Churchill ukJadał
stosunki
polsko-rad7.iecki„
l··d;:ii. komo;1n i honoiv.'- Pj, .nuf H. Retin;P.r \:>k ~orliwie pn.·swedle ~wmch potr.zrl:l, za nic mając na~1P, tf'mu daje ś1vi11dectwo
f,;gi;.rJ.rin inicj<JcJi storni·kfr,\· dyplom;łtyc7.nych pomiędzy f'ol•kct
sam .T, H. Retinll'rr notuj::ic: ,.nienriwicl~qc j:ikir.hkoluiiPic p·rua · Z\·.i21zkier:1 R.•d~irc'.dm,
Ż"' Ro~janie byli z111u~z1>ni urn1>Ć .~n
,< ;k.orl .•IOJGCJJ('h. 1 r.t .iPt;J? drod.u. vsiłou:11~ ~·łą sti•oje:i o.~obowo3ci
v krótce za 03,.,bo ZSRR niepoiąci~ną.
-n1.~zq11ć ws.zy~tko co kuyzowalo jtglJ pragnien.ia i. poglo,dy
na
Wiemy, że Józ<;! H. 'Relinger wyjechał do Mosk 'Y na polec~nie
temat .polsko-radzieckich 1to·1rnk6..w",

.,,,„
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Czy pot:·zeb~ nam \\·ięcej. by zrozumieć, z„ nasze w:·obra.ienia
'luwcrennosr:t irn;zego rządu na '.vychod:ź.s1wie był·: ilu~j . że
a:1iśmy wiedzie!: co czynili.'my ~arni, R co C'7.ynili za nRs, w naHym imi<'niu, Anglic~-. l niC"~tety do dziś nie potl'a.'imy t go, co
było nasze nd ;ego, co bvio cudze oddzielić. Aż dzi •.i b:PI·;e np.,
:i:e zn;iwca !ernatu ';ik znakomity j;;k Olgierd Terlf"cki powtarza.
bPzkryt.ycznie rn prd. D. Straffordern, że (w maju 'i944 r .) ,:po1J

lqc:cony Komitet Wywiadów po 1oro,w1nipn;n z SOE zaclecydou.:a!,
ie .•prau:ę orlpow1ed2talnosci w powstanie na1 "ill powstnwić S!l·
mvm Polakom!'.
AROL OBID~ IAK

TURNIEJ POEZJI

MIŁOSNEJ

Wydział OS\\ :aly, \\'i chn\' ania
Lódż-Górn;;, Dzielnicowy D('>m

1 l'ultury Urzedu Dzielnicowego
·ultur:· Łódz-Górna i Grupa
LitPrcicka „Centauro" - w ramach „\~ io„ny P;>etyckiej nt. Górnf?j'' organizują; TliR. IEJ POEZJI MILOSJ. EJ
Hegulamin turnieju:
l. W t.urniE>ju mogli uczestniczyć wszyscy, którzy do Hi m a j!l
br. nadeślą swój wiersz. (Del·yduje dat::i stempla pe>cztowego).
2. Wiersz nie może być wczesniej pnblikowariy ,\. prasie litera.ckiej, jak również nngradzany w innym konkur~ie.
;i. Wi<>rsz w 3 egz. maszynopisu ozn<lczony godłem należy n~d !
slać llub dostarczyć) do DDK Lódż.-Górna, ni. Siedlecka ·1, ko d
f\3-138 z <iopi;;kiem ,.Turniej Poe7.ji l\lilomt-i''. W nsobnej kopei:rie o7naczonej tym samym godłem nRle7y podać: imi~, nazwi·•ko i adres.
4.\\1 przypadku nadesłania większe-i ilości zglo;;zeil - organinlorz.y 7.astrzegają sobie pra\\"O wyboru wierszy do finału turnieju,
bez vrcześniejszego powi<=tdamiania autor· w.
3. Turniej odbędi:ie si~
w dniu 22 maja 1986 r.
(cz>t'lll'tek)
\ DDK Lód:i.-Górna, ul. Sif'dll'cka 1. P-0czątek turnieju o godz.
17 ..'lO.
6. WiE'rsz \\'iniPn być prezf'n1.n\\'any. przrz iout<:lra.
7. ,Jury z.łożone z poetów, kry1ykń v i przed;;tawicieli orga nizatoró"" przyzn:i. n;:igrody i \ryróżniP.ni pl~m1';żne
R. Fr1ewidu.ie ~i~ nastPpujące naJ;trndy: I - 6 tys. zł, II - ~
tyo. zł. 11 1 - 4 ty~. zł oraz :; w;Tómi"li po 2 tys zł.

9.•Jurv

za;;trz„~ a

1•:ykon;~·stania

sobie prawo innello
ic h puli.

podziału

nagród

lu~

nie-

KONKURS DLA Mlt0$NIKOW TEATRU
Oddział Wojewódzki To ,·arzy<twa Kultury
Teatralnej i Wyd1.i;ił Kultur.v i Sztuki 111ia<ła Lodzi ogła..,zaJą stały konkurs n a
prace mae:ist r~ką. doktorską liih inną sam dzielną rozpraw~
dntyczącą ż.~·ciR i kultury teatralnej Łodzi
'szłości i w cza~ach współczesnych.
W roku 1985'87 konkurs je~t 011,lo~zony

i jej regionu w pn epo raz trzeci.

REGU LA ~U N K O N K URSU 1986/117
I. Sąd konkunowy powołują orl(anizatorzy przy

konsulta cji z
Kultury i Sztuki Urz~du Mia~ta Łodzi i Wydziałem
Filologicznym Uniwersytetu Lódzkiee:o w 5-osohowym ~kła dzie
(który zbiera si-; co 2 111.ta począw~zy od roku 1982).
2. Udzial w konkur~ie hrać moe:ą autorzy wlaf.nych pr<11 c osohiścil" nade<łan~-cb lub rekomenrlow;:o.n.'·ch p1·;.ez uc;:elnie Juh in11e placó>\'ki nauko\\·o-badawr1P rlm•\::i.rczaiąt"" 1 e;;zempluz m a~zynori~u pod adreFem: Ocldrial " o.lewódzkl T owarzyst wa K ultuu Tea tr alnej ul. Moni usz ki 5, J[ p . 90- 101 Ló d ź, tel. 3%-51-81,

Wydziałem

w

~odz.

9-l a

'fermln ~k:łatlania·"'Prac TtJ1Jly ~ -U Jl'tJdnia„11:!56 r.
3. Za najlepne' ·prace 'l!~tala się• dwie na~rod:v· pictu~żne
w
wysol·o!ici 23.000 zł i 20.000 zł ou7. 2 wyróżnienia po 15.000 zł.
Organizatorzy za~trzegają soble prawo możliwości zmian 11~łl.leń
w zaln·e5ie pr7.ymawania nagród i w:vróżnit"ń,
4. Ol'.,;anir.alorr..v pode.ima l;t;:ininia o możliwo5ć opublikowania
prac:-• w>:ró-i:nionPj I na.,;roda ora7. cło u!Ątwit>nia umieszczenia u
w:i1 da\\·ców lub w periodykach prac pozos1ll.l:Vch.
~ . O~ło•zenic w:·nikó\\· konkursu nastąpi \" marcu 1987 r. około
1iędi:ynarodowPgo DniĄ Teatru.
fi. Fundatorem na.l!rórl clla ucz„~tnikńw konkursu jest Wyd zi ał
Kultur.i• i ztuki i· Oddział Wojewód;;ki Towarzystwa Kultur y
Teatralnej w Łodzi.
'

,.DZBAN CZARNOLESKIEGO MIOOU"
- -- .
- .
- --- --- - - - -- - - - --- ~

. - ·-

-

2 k'' ietnia llifi6 roku jur:· pod p.rzewodnict em Krzysztofa (}•siorowskie9:o roz$trz~·gnęło III Ogólnopolski Konkurs P oetycki „O
dzba n cz.arnole ~ kie i o miodu". 1 ;i konkurs ogłosz ny w ramteh
XIII Rarlomskie j Wi nsn"' Liter!!.cktej ""Płyn~ło pona d 900 wie r n y
J ca.łej Polsk: .
Nagrody i wyróżnieni& otrzymali:
t nagrod;i utundowMa przez prezydenta m :Radomia - Marek
Cr11k11, Lód ź z::i wiersz „Vst eklektyczny'',
!I naizrnd::i ufundo-v.•ana prz~ z ·zarzad Woje~16dzki ZSMP w 1tadomiu - Mari&n ~ eh Bednarek, Wodzisław Slaski u wiersz
.,Budowla".
III natrod::i u:fundowalla prz.~z dy.rektora Wydz.: a łu Kultury i
S!.tuki L'rzędu Wojewódzkiego "·' Radomiu - Andrzej ~1db&, J ele11ia Gór za wier~z ,.To ja",
IV n agroda ufundowana prl.!z Okli'~g Kielecko-Ra.dr;mski Sto''· arzyuenil\ l{si~ urzy :Polskich J er:z S tasi~k, Szcuein u.
\1,riersz „Pybn.a pora nnej godzln~.·''.
~-yróżnjenia. u1undow~ ne przez Wo'e"·6dz.ką E ibliotek~ 'Pub liczną .,,,, Radomiu:
- Jtafal .Ta wc1r11kl, Słli"·k6•~· ~a 11·i~rH „Od"'· łanie o.d ·ysoko-

śc:i na .i;:rod~ ·"

- Adam ,T. l\b rkiewicz, Wrocła"-· t;t ·ienz „L kra jobra z.u M 1lewic1.;i"
- Ald.:sandn P esta , LubEn u wieru , Oda oo domu które10
nie mam''
- Andn l'J Cnl.l'y Sa wczenko, Łódź z.a ,,1•1ersz agitacyiny do
rozpowszechniAnia 11a wiecach, \Y;eczorach autorskich turnie jach
poetyckich i innych miejscach narodowej zagład:!''.
'
10 k\vi • tnia Hl86 r. m. imprezie „Noc Jednego Wiersza" w cz.!.sie
XIII R a dom~ki • j Winsn ' LitenckiPj n:;istąpilo ogłoszeni ~ wyn ikó''' konkur~u. Il aktorka Teatru im. ,Jana Kochanowsk1e,i
w
Ra domiu - Grl!l.1.' na Kłodnicka - raprezento1\•a!a wiersze :na gr~ 
dzone i v.•yróżnione.

SŁOWA MAJĄ

..';J

ZNACZENIE.„
- - -

-

~-

...... ---„ ---·----·

------~

- -

-

W moim a rtykulP ,„Jaka roza taki den'.!' po~;vi conym Edycie
Geppert, znai a ;;ł;• się prz. ·kre hłędy. W ostatnim rozdziale „Edyta
Geppert w Ło.dz;" czytelnik po vinien dowi„ dzieć się, ż e : „Lirycznych, nastroJowych p1osenkai:ek bez glo~u mamy sporo. A1·tystek
estta~o-:vych obdarzonych głosem I -potratiących śpie\Vać naw~t najtrudnieJsz.v ri>pertuu music11lowy mamy zaledwie kilka ! do nich
zalic.:z.am Edyt~ Geppert. Tylko niechby par.i Geppert idecydow3ta ~1~ w którą strone muzyki roz;·;. 1 ·kowej s ię 11daje, wyszłoby
\0 ~~.1 n::i lrnrz: U·, 11 polski· .i piosP.nce prz~·sporr..\ Io sławy w sw1el'Je. Al" z w1;;:· błędów, opuszc:zeil. i prU" in 11czl"1i cz'. lel11ik ni!
do 11edz:a1 $.ę ego.
·
OH DA. - GAOO, IS.KJ

•

ODGŁOSY 11

Wróciłem z koncertów „Rockowiska ·86" i włączyłem maggrupy
netufon z nagraniami

„ELECTRIC

UBCi-1.E-

LIGHT

STRA" hy poprawić S•Jb•e ndstrój i zapomnieć o wr,i7eniach
: festiwalt1. Ouzo bowie"" wody uplynie w Łódce, ..:=mim
·nasze oolski<' grupy osiąaną po„TALI~
czy
„ELO"
ziom
TALK", o ile w ogóle ktedys
ten pozhm osiągną.

środki masowego pnekci.: u to
wypaczunie gu~tów pub ' ic~11oś
ci, .~wiaclc:zqce o 1gnnra11•.;i1, !u.-

grać,
nie ma. Trzeba dobrze
tylko sl•ibi zrzucają win-: •1.a 11klacly. Al.e prawdą jest, ·~e 1 o<:k
dołuje i chyba nie z na,;zeJ winy.

cL~i

Dopiero gdy zapewnił::-rn. :te
nie będę wymieniał ani oa.z'fisk, ani nazw zespołów, wypowiedzi zmie~1iły chanl<tcr
Zeby grać i osiągać dekmówi X - trzebtl •aier
układy w branży. A żeby 1rtiec.
trzeba należeć do branżJJ od 20
lat, albo mieć tam krewniaka,
aibo płacić. Dużo placit' .<' ja?
1nż
Wejdę w układy, zreszt.:1
wchodzę. jestem :::a stary, ,„e,'.'-y
traktować muzykę jako hobb·y,
-

PtERWSZV

DZłEN

„ROCKOWl·SKA",

czyli 15 kwietnia 1986 r stał
przeglądu łódz
pod znakiem
kich grup rockowych. 5tawka,,
o którą miało walczyć dziewięć
zespołów (zgłosiło się tyli.;:,, si~
dem) była umiarkowanie wyso-

Rocka się nis.:czy ·-

-

.

.

cie

mó-

,1e>:t

udać.

TAKIE JEST ZOĄNłf
WVKONAWCOW.

wi Y -'- bo ·nie jest j11.± po··
tn:ebny. Rocka kasuje ~ię prze:::
brak promocji i pienięd;:y Muja kapela miała kilka koncertów, ale nie widzieliśmy uni
grosza <aplaty, Osobna ":westia
Ministe1·stwa
weryfikacje
to
Kultury i Sztuki. Jest w kompletna bzdura! Jimmi Hendrix
czy Rey Charles nigrly by w
Polsce nie wypłynę!i, b.J są amatorami i nie mieli.by weryfikacji, bez której nie ·nw mowy o pieniądzach.

życ;e mu;.j•czne w
kraju trudno nie zgddr.1c się z
niektórymi opiniami. Ale prawda - jak zwykle - ma różne
oblicza. Przekonała mnie o tym
konferencja prasowa w Polskim Stowarzyszemu Jazz'>wym,
która odbyła się nazajutrz i w
trakcie której każdy d'l.1°"nnikarz miał na temat przyczyn
chot
zdanie,
kryzysu inne
wszyscy zgadzali się, że rock
upada.
Obserw11jąc

Kogo się lansuje? -- zaZespot·y tysię X. Tfrai>ia
pu „PAPA DANCE''.
się gusty pubiiczności nv. c:r..Ła
mie, a tymczasem dobr~ zespcl1J grają w piwnicach i niyci.y
dzicneicgo.
.~wiatla
nie ujrzą
Przykłady? \.\' Lodzi istniala le-

stanawia

GŁĘBSKI

JACEK

te µrflrrnH1/

r1rz11kładerr.

„Vid„ot•:ka" Krzysztofa S:1- u;c:yka . który kn,oaje na /.<tc .~o
d;;ie n<l)gnrsze i 1WJ'.an:.;>p nrkod11~/<' ·, 1 rui)[ .oranie mó:c1;ow
!:\ie dziwnego. że ludzie odwracają sir; od rocka, ale ::, •.J ' 1'11
- powtarzam - środkou' .,,1 ·1Niep,uwdn,
sowego przekazu.
z?,;pol'J1;•.
że nie 'IW dobrych
Dobre zespoły sq, ale v·...:nowi e
od kultury wolą Lansowa•: 1r
gors::e, hy 1ldowodnić. i~ roc .,
si.ę kończy i to się m;Lsi lć"rc- ;;::: 

ty Wysłanie mnie na „Ro,;kowi;ko" było zresztą czymś w row!lka do
. _ jzaju wpuszczerua
stada owiec, jako że maJ<;C wykształcenie muzyczne, udr obi n~
znam się na muzyce, podstawach h:irmonii i aranżu, wiem
także, kiedy i kto się prJmyli i
jaki instrument nie stroi, ale
najgorsze jest to, że zdecydowanie preferuję muzyKę d cb r ą .zarówno techniczule jak
i kompozycyjnie, w1~c ni<~ cierpię muzyki granej przez amatJrów i w dodatku po anHt•lrslrn.

prnwad~ących

Na;lep~~Ylll

jednak do pierwWracając
szego dnia festiwalu - P·J burzliwych obradach jury w skla-

'
.

.

„

; .

' -

J

•"".i.. łf.

'
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Zmierzch bogów
ka: 50 tys. zł i próbna sesja
nagraniowa IV trzecim pr-Jgramie PR Tradycyjnie 1uż 1~y
stępy

Się

odbywały

w

ZDK

„Bistona", zaś publiczn.Jś<·
ni.:! ~ztur
także tradycyjnie mowala drzwi i okien. N~ sali
luz.
komfortowy
był raczej
Ekscesów (ani ,sekscesów' ) nie
:zanotowano, zresztą stawiło się
zaledwie kilkunastu rod'l"Nitych
punków, z których część szybko się upiła (może z rozpaczy
nad poziomem muzyki?) i wyniosła. Radiowóz stojący przed
budynkiem też wkrótce odjechał, a służby porządkowe nie
miały nic do roboty.
oku wspominam
łezką w
ubiegłoroczny przegląd grup z
Łodzi, kiedy to ubolewałem, że
że
publiczność jest „.zimna".
tylko od czasu do czasu ~łychać
Z

okrzyki pod adresem wykonawców: „do domu', „na drzewo"
itp„ że brawa 1 gwizdy nie są
tak spontaniczne jak kiedys. W
było
tym roku bowiem nie
żadnych oznak ani radości, ·ani
za wadu, nie licząc ra:hityc:zoklasków. O ile w zenych
była
szłym roku publiczność
„zimna'', o tyle w tym roku
lodowata, by nie rzec: sKo~tnia
la.
Chqdzę

po korytarzu i opugrupom Ża
daję dwa ' pytania: czeg;i spona
dziewają się po występie
„Rockowisku" i jakie są szanse przebicia się nowych zesposzczająt·ym estq1dę

łów.

„NEW":

Chcemy,

żeby

ktoś nas zauważyl, diatego występujemy. Oczywiście wyg·ramy (Śmiechy). Przebić się? B,11-

dzo trudno Trzeba zainwestokto
wać. Nie, nie wnikamy.
jeszcze?
Co
komu smaruje.
Trzeba mieć plecy.

„CHANDRA": imprezy

jest

chciel.ibyśmy

Presltż

niewielki,
zostać

tej
al.e

zauważeni.

Jak to irobi.ć? Nie mogę powiedzie<\ czy można uczciwie.
My nie dajemy żadnych kopert.
Może dlatego jesteśmy tutaj.

„FAUX PAS": -

Foto: Grzegorz Galasi1islci
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ODGŁOSY '

MyśLimu,

wykoPawców
że jury oceni
sprawiediiwie. Uk1.ady? Są nkład11 (protesty). Co ty mów:sz,
jakie uklady, żadnych u.kładó1v

I
genclarna kapela „BRAK '.
co? Brak nagra1t. „ANE.KS"
to
podobnie, „Michalonek" sarno. Legenda lódzkier;v pur.k-rocka KSU - równicz. A. me
wszystkim chce się chod:::tc 1in
koncert11 w piwnicach. Niektórzy wolą oglądać tele·UJizj..: w
fotelu, a że nada.ją
miękkim
tam chłam, więc ludzie slu::hają tego chłamu.

-

osiemdziesiątyc:i
był wieitci boom
To było coś nowego.
od kultu.r11 mysleli, że

W latach

mówi Z. -

-

rockowy.
Panowie
a
to będzie trwać Wiecznie,
tymczasem publiczność s·!ę wyrobiła i nie chce byle czego.
Nie pomyślano w porę o promocji na . przyszlośc i zespoł-;J
rozpadają się lub już rozpadŁy.
Przed stanem wo3ennym wota- .
no, żeb11 mlodzież chodziła do
sal i rozbijala krzesła na l':on·
certach, zamiast rozbijać s;;yjest
b·JI na ulicach. Rock nie
już potrzebny. Spełnił swe zadanie i może odejść.

dzie: Walter Cheh;towski (przewodnic:i:ący), Piotr Kac:lknvski,
Ireneusz Kowalewski, Marek
Niedźwiecki, Marek Prvniflwi~z.
Marek Wiernik i Rafał Szczęs
zdecydowało
ny-Wagnerowski
przyznać nagrodę w wysokości
50 tys. zł grupie „BLUE HAZE", a grupę „NEW" uh<inorować próbną sesją nagraniową w
P0\skiego
trzecim programie
Radia.
I tu kilka u wag.

Po pierwsze: w jury zabrakło.. muzyków! Nie sposób okwestionować dziaczywiście
ła11 jurorów przeglądu w zakre-

sie

upowszechniania

muzyki

bycie
ale
młodej generacji,
działaczem nie powinno predys tynować do wydawania sądów
na temat wartości muzycznych
reprezentowanych utworów.
Po drugie: tegoroczne finały
bluesowy „BLUE
HAZE". Abstrahując od teg0,
to jedna z go,:szych
że była
pod względem techniczno-muzycmym grup, warto przypomnieć, że w zeszłym roku występowała na przeglądzie <6dzkim ciekawa i świetnie zapo.:.
wiadająca się formacja bluesowa „HOB NEIL". Jurorzy (ci
sami co obecnie!) w uzasadnieniu, czemu ta dobrze grająca
kapela nie uzyskała wtady na„przec-ież
grody, powiedzieli:
wygrał zespół

- Osobna kwestia to 'nstrutwierdzi X. -- Nie
menty ma na cz11m grać. Polskie gitary są niebezpieczne w użyciu,
nie mówiąc o fataln11ch paraDobre inst1"1Lmenty
metrach.
kosztują setki tysięc11 złotych,
Ale to dobrze, że nie ma na
cz·ym orać. Rock jest •'Juwierr.
niewyoodny, rock ;est· buntem,
a teraz potrzeba spokoju. Zresztą w ramach kultur11 robotniczej, a w Łodzi zjawisko także
oni grają bluesa, a tu jest...
dominu.je, rock w ogóle się nie
„Rockowisko"l
mieści. Mieszczą się „Hamarriy•·
w pasiakach, „BOLTER" i „BaPo trzecie: przegląd . łódzkich
grup rockowych ma w z:atoże
łuciarze". Dziwne tylko, że skoniu charakter promocyjny. Jero pozwala się kryt11kować rze- .
śliby to była prawda, należą
czywistość w kabarecie, ham:uloby porozmawiać - jak dotad
je się rocka. A niechże mło
z grupami, wskazać
bywało drogę na przyszłość, pomówić o
dzież gra, przy okazji można z
błędach i niedociągnięciach, czy
tego ciągną<! pieniądze zamiast
choćby krótko uzasadnić werdotować, ale nikt jakoś o tym
dykt. W tym roku nie padło z
nie pomyślal, kiedy było t~ze
ust jurorów ani słowo komenZwycięzcy i p::>kondni
tarza.
ba .. Puszczone samopas zespoły
odeszli nie wiedząc, czemu zazeszły na psy i teraz jest j,tż
wdzięczają sukces lub porażkę.
za późno.

d:)cyduje
Rocie upada „Kuba"
Leonard
Jakubowski z zespołu .,ł'AUX
Winne są odgórne
PAS". -

-

się

ujawnić

d·yrektywy, Zresztą fakt, że np.
w telewizji nie ma programC1w
z prawdziweoo zdarzenia dotyczących tego gatunku muzyki
o cz11mś świadcz11. To co robią

z
Z jednej , strony to źle, a
drugiej dobrze, bo np. w· ubieguzasadniali
łym roku jurorzy
swój werdykt dość dziwacznie,
I. Kowat<;,v·ski:
choćby
jak

„ODŁAM'".
„fnteresuje mnie
Na nim można zarobić".

Po czwarte: werdykt wzbuspore zdziwienie. Byly grupy lepsze od nagrodzonych. Co

dził

do „BLUE HAZE" można h:1
jeszcze rJyskutowac\ lecz „!\i E\\I"
byla gr npą narnorszą 1 •o µ u i
Korripldn"
każdym względt>m
dno. Alt> chłopcy byli pridl.'1i\
rzanit:' µew ni, że wygr<i :4.
lal; nawias1~rn - p itrzt!b·1 r1.1·ll
takich jasnowidzó·1v. M .•ł.•.' IJy
tak muzycy /. grupy „N EVi'
p,·zcpowic>dzirli, kiedy wre3zc,e
zniesione będą kdrtki na mię
<o i bcn:.ynę?..
M.Y~h~ je dnak, że decyzja jubyła trochę nieprzeiny~l ·1!1 a,
czemu wszakże trlłdno -:1 ;- :1; •

ry

bowiem byli „_
wić. Jurorzy
• · ~~
b'"c:ni na sali w komple .ie
pierwsze zalcd•Nie pól gocni ny
koncertu, później na sali znaj..;
dawało się tylko trze-::h "dyżurnych", reszta spędza!'J czas
l
IV hallu lub gdzie md?.iej.
wreszcie niektórzy juro~·!y m:>gli być odrobinę niedy>pon Jwani. Jeden z Jurorów znaJdOwał się w stanie nawet barna
w s k a z u j ą c y in
d zo
fakty te
spożycie alkoholu, a
potwier<izą

świadkowie.

Po piąte: o innych drobiaz.gach nie wspomnę.

D!tUG1

DZJE~

„ROCJ<OW1SX"'"

się od konf'!rencji
rozpoczął
prasowej w zaciszu Łódzkiego
Dyrektor
Jazzowego.
Klubu
PSJ w Łodzi (instytucJa orga"
niz.ująca festiwal), Mac1e1 Jaworski, zapewnił, że tegoroczne
„Rockowisko" będzie już o~t-1t
nie.

Przeciwnicy rocka p~winni
zw:>:ennicy
z ulgą,
natomiast będą mieli powód C'J
Zamiast tej impr<?zy
radości.
PSJ prowadzić będzie „Dm Jazzu i Rocka", które odbę.ją się
już w maju 1986 r. Nie ~posób
.vszystwymienić
oczywiście
wystarczy
kich atrakcji, ale
chyba powiedzieć, że wystąpi
m.in. „LADY PANK".

odetchnąć

Jeszcze przed koncertcl"I h:ilowym odbyło się krótki~ podsumowanie tegorocznego iesti·
walu. Niespełna 2 tys. :;przecfanych biletów (na 10 ty'< prqmikome
gotowanych miejsc!),
zainteresowanie mimo nqjintensywniejszej w historii wi im·
prezy reklamy, ogromny deiicyt. Jak duży? Nie wiadomo.
zmusi<
.Jaworski
Dyr. M.
mnie zatem do liczenia. Jc>sli
się
koszt imprezy Żwróciłby
przy sprzedaniu 5 tys. oiletów,
każdy po 650 zł, a sprzedimo dla równego rachunku, przyto
2 tys. biletów,
puśćmy deficyt sięga kwoty przeszło 1.3
mln zł. Warto też dodać, że w
obliczu klęski finansowej dyrekcja Hali Sportowej zg')dziła
p<.ił
się wypożyczyć obiekt za
ceny, tzn. za 250 tys. zł.
Tym, którzy chcieliby dowiekilkakrotnie
dzieć się, czemu
imprezy,
przekładano termin
Okazuje
wyjaśnieniem.
służę
się, że klimatyzacja Hali Spor•
towej wykonana jest z materiałów łatwopalnych, a w pobli·
żu przebiegają zużyte kgble energetyczne. Tak więc PSJ stał
się mediatorem między straża
kami, dyrekcją Hali SportoweJ,
„Cenkierownictwem hotelu
bi·Jrącyrni
trum" i zespołami
udział w koncertach. Porzekadło głosi, że .,jeszcze się taki
nie narodził, kto by wszystkim

ale PSJ uporał sic
wreszcie ze wszyst.kimi przeszkodami· i- zorganizował festi'''.al.
dogodził",

W czasie konferencji dziennikarze próbowali odpowiedzie6
na pytanie, jakie są przyczyny
kryzysu muzyki rockow<!j. Pcnieważ jednak obecna byla także ekipa telewizyjna, być może
niedługo można będzie Jbejrze6
tej konferencji,
z
program
przeto powtarzanie wypowiedzi
mija się chyba z celem, tym
bardziej, że niemal każdy miał
na temat kryzysu rocka własne
zdanie. Niemniej jednak chciał
bym zwrócić uwagę na kilka
- moim zdaniem celnych sforzespoły
wszystkie
mułowań:
grają tak samo i mają ten sam
niemal skład. Poziom muzyki
jest coraz niższy, Winę p.Jnoszą
którzy
menażerowie,
także
wychodzą często z założenia, że
uczyć,
nie muszą się niczego
wystarczy, że biorą pieniqdze.
Pokolenie fanów rocka o;ciążyło
podrosnąć, a
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NOWE POKOLENIE
ROCKIEM SIĘ NIE
INTERESUJE,
.......
---~

~--- ~--

------

gdy! brak odpowiedniej propagandy w tym kierunku '' 7
każdym razie wszyscy zgodzili
!l~, i:e rock powoli umiera.

,.....

dniaeh 4-4 b"ietnia w ł.odz;i, odby~
ły si~ I Sp.Jtkania
Muzykó-.v
Reggae
EFFA1'A'86.
Wzi~li w nirh 11~
dz.1.ał instrumentaliści z zespołó' '; Bakszy~~. Kultur;i, iza~k,
Izrael, Hap, .Rokosz, Kryterium,
Katharsi ~, Niepodległośc Tnij·
kątów, Speace Light Orchestra,
Gerleon Jerubal. OrJ<l:in izowat je
Dom Teatru Lód:::kieJ?o Domu
Kultury, a rolę ,gospodar7.a p':'lnił zespół K:itha rsi~.
i n;ijąrv
:'-\le prz.yt.uliskn \\" n:ec.:onym
D.1n u. Zjechalo
więc ro±.nnbarwn"
br;:ictwo
z
l"'nlski
(War.szawa, Szczecin.
Tarnohrzeg), by prze>z trzy dni ci•"
n.yć się wspólnie swoją muzyką i J?rnć, grać, grać.„

W

Z takim \1. łaśnie nas'.:i.1•·ie- ·
niem szedłem •1a kon::ert hall'.'·
''·" Fam1ętaJąo:: z zeszłego roku doskonąle obojętną widownt'! i ta vinę g\1,;izdow, nws!ałem,
zi;, będzie tak i w tyin roku
Rzeczyv1istoś1: jednak
spłatała
mi fi.gia. Otóż publicznosr. niF>liczna zresztą, bo hala ~w;ccL:i
tiustkami, bawiła ~iQ jak
n
da"-nych dobrych czasów.
l.1 t1»or~·
zPsP'Jłńw
,. R.E·~nrz
vous„. ..DZEM". .,TURBO„. CO TO JEST REGG.l \B
,.DAAB", ,.REPUBLIKA''
na&
&ZL
gradzane były solidnym; br~
wami 1 niekiedy owacjami. 'I
l'l'l pokrytym deskami lcdow1t=ku odbywały ię nawet ta>1ce.
F.eggae, lub jak mówiono n.a
Inna spra\\'a. że występ..ijące n:i
:i;ywo zespoły
ujaw11ialy hn- samy111 początku, gdziP.ś w polo\«ie lat 60-tych Regg:;y 11iebnF> braki warsztato,v·~
i
~łychać bylo olbrzymią różnic-;
to w jamajskim patois okrdleroiędzy tym, co zaprew11towanie czegoś obdartego, przeraźli
no, a tym, co można słuchać w
wie
biedneg-o, ale zarazem d:clr::i.dio lub na płytach, ale \VJakiego i wolnPgo. Ostatnio nadrtorno,
7.e w trakcie
n::?gra:i
„t.udyjnych zawsze można ratoużywa się tego !łowa, pr:ypi'''aĆ się ~zluczkami technk:r.nynaj&c etykietkę reggae \\':;zyt11l lub dyżurnymi
muzykami
~tkim ptodukcjom
muzycznym
i;esyjnymi. Koncertujące 7<'<poz rytmiką „ska". Tak cz.y owak,
łv pokazały więc swe pcawdY.iW" oblicza, co jednak .iie na111::1my niewątpliwie do czynieztło 1m1lo chyba wym'łgającej
nia ze zjawi~kiem socjologicz·
widowni.
nym, muz.rka ta stała się noslr:elką idei ruchu Rastatari, roNawet brak w5ród "':ykrmawd::ajem jego oręża. Wabi nu
ców
i;zunmi~
zapowiadanej
egzotyka,
witalność karalbJkiegrupy ,.TSA" nie zdołał zepsuć
go folkloru, ale i poryw;1. duch,
pogodnego na~troju. Na r:iargij11ki tutaj panuje. Chodzi bonesie warto dodać, że
grupa
wiem o wiarę, miło ć, pokóJ i
ta zrezygnowala z
wyst~pu,
wolność pojęcia mocno jul
gdyż organizatorzy l'1ie chcieli
wyświechtane i zdewaluowane.
zapłacić 300 ty.;. zł za koncert.

Z pewnością z tych samych po··
wodów
nie oglądaliśmy
od
dawna na „Rockov.;isku'' inlly::h
re11orno'.vanych zespołów
jak
np. „LADY PANK".
Kwesti;1
sporych stawek, jakich dnmaga,ią .~ię bardzie) uznane formacje,
ogranicza
możiiwo·<ć
"ystępów, a to z kolei rzutuje
1a stopniowo, acz sy~tcir.a ty:mie pogarszającą się atrakcyj:10ŚC imprezy. Zamyka ~ię wiPc .
blf'!dne
koło:
nie
ma
;espolÓ'.\', bo nie ma sporej ·"'·i·iowni, która mogłaby opłacić
\ystępy, a nie ma
\Virlowni,
·JO... nie ma ze;połów. Ale na
•zczęście nie ma tei problemu.
.,Rockowisko" zakończyw
N
.ym roku swój żywot
defmiywnie.
Pozostaje tylk.J 11iief:
:1adziejP., że „Dni Jazzu i Roc·:a0 v.-ypełnią ti: lukę i
i
'..,odź nie stanie się jui wpelną
:)ustynią, jeśli chodzi o impre;:.y muzyczne przeznaczone dl.:t
młodej widowni,
v;racając
do
t~gorocznr-~o
„R.l•cko1\·iska" c1eslyf;
się
mowa tylko z jedneg;i: słaba
111L1 zy ka (czy moie szerJko pojęty kryzys rocka?) zł:;~odziłn
-obyczaje i gwałtowne niegdys
ttnipernmenty ·młodych ,viclz1)w
n• koncertach. Liczne :iddzialy
nnlicji nie miały nic do roboty Jak wyjaśnia kapitan .Tanczak z WUSW zawiadu,i~c;y at-.cpmi. me wydarzyło się nir,
co mogłoby zakłócić porząrl 'k
publiczny, nie zauważon.1
też
ani jednego narkomana.

Fakt, że
;:łagodniały,

mł.>d7ie7.y
potwierdlaJą -

obyczaje

op1·ócz zachowania
takie
Okazuje się. ŻP. l'ra n:ib1tych pinezkami
skórzany.:n
kurtek, iylctek i agrafek
w
u~z;;ich, la1'icuchów,
podkutych
butów i bajecznie kohJrn Nych
włosów sterczących jak szc7.clk:i
na lezą
do przeszłości. Sporo
dziewcząt miało na .;;obi~ . wiec;;orowe kreacje, zaś niektnc7y
chłopcy odważyli się pl'~y;ść -.v
białych koszulach.
~troje.

Tak więc Jeżeli na wet w b1·ew
pol\'Slechnym ripiniom
,.nlski
rock me wyzionął ostatecznie
ducha. zanika powoli je;4n otoc:::ka
kn•atQr;:i
subkulł ury
młodzieżowej.
Rock jako z.1nw1;;kn ~polec7.ne przesta Ił~ mieć
znaczenie. pozo~taje sama mu~yka, coraz bardziej .,ograna" i
coraz mniej chętnie słucl1a11;1.
Pm:o~ta.i<" jednak probl'lm' co
dalej? Przyrod::i - j<1k wiadomo - nie znosi pró7.11i. c,, z,;m1ast
rocka'.' Oto Jest P.' t.?111e! •••

•

Niektórzy „kupują" reggae i
Rasta bardzo powierzchownie,
widząc jedynie to, co chcą dojrzeć, np. :z:wyczajowe w tamtym regionie palenie odurzają·
cych ziół i przyglądają się R:i·
s\amanom jak takim
fajnym
prz.ebierańcom błaznom
w
repertuarze ich grepsów, cyrkowych sztuczek. Inni zno\1.-U
bez cienia krytycyzmu przyjmu~ą wszystko dosłownie „tcupują" religię i ideologię jako
swoją fetyszyzuj\}. Ni~ ma
to . chyba większego
se1uu,
zwłaszcza że mamy do czynienia z czymś określonym dokładnie pod względem etnicznym, a nawet o podłożu rnsowym: kontra białym.
Trzeba więc spojrzeć na zja\\·isko inaczej. Rastafatianie t:i
ludzie ukształtowani przez \"<1runki i okoliczności w i'łkich
się znajdują, z całym baga7.em
własnej historii, tradycji, religii i kultury. Szukają możliwie
godnego
miejsca we wsp61czesnym świecie, tożsamości i
więzi z innymi czarnymi. zamieszkując mi
najrozmaits7.t
zakątki naszego globu. .Jamajczycy są szczególnym narodem
w etnografic7.11ym tyglu Ameryki Łacińskiej. Dominuje tam
Etiopski Kościół Ortodoksyjny,
\\-ywodzący się z tradycji Koś
cioła Koptyjskiego. Skupia on
zdecydowaną więk~zość lucirioś

ci czarnej jak heban i troch~
jaśniejszej, ale mającej v. ięcej
wspólnego z Indianami
C7.Y
Chińczykami nit z Europejczykami czy białym! Ame:-ykanimi, z których wywodzą się ich
możnowładcy. Obydwie partie
v.:iodące w tyciu
politycznym
.Tamajki są opanO'\,vane
przez
białych. I wszystko jedno, czy
aktualnie premierem jest Edward Seaga, czy Malcolm Manley, bo obaj
bliższe
mają
z•viązki ze Sbln<lmi Zjerl11oc:wnymi C7.Y Wielką Brytanią, niż
i ż,rjącyml tutaj czarnymi pa
riasami. Rastafarianie j'łmajscy
cą lego
Ś\ ·iadomi l dlatego
bardziej utoż~amiailł się z P'Jstępowymi silami w Afryce niż
z tymi, których
przodkowi~
pradziadków ich stamtąrl wy\ ieźli. Widz:ą otaczającą rzeczywistość: bogatych bi:llyc.h i
budowane
oa1.y dla pczyhyszów: hotele Holiday Inn, ShP.n:i.ton
czy kluhy Playboyti,
Biznesmeni stworzyli co~ w roc'zaju ogrodu zoologicme'{ 1> Hasla, z którego czerpią k:·ociowe z ·ski. Pogłęb1aJą i tak dra-
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styeme kontrasty apołeezne -..-- ~~
barw!l.ch

czarno-białych.

-

Ci, których pokazu.Je si~ Jak
okazy w mem1żErii, zdaJą socn~
spraw~ ze s11·ej roli i dbtego
demonstru,ią na każdym krok11
swoją niezależność:. Prznęll p'1slawę Rastam'\nów
- 'udz-1
żyjących w harmonii i n:itu:ą,
\volnych od pieniądz;i.,
Y:l::ii:-

no!ci, kiepsko pł;i.blPJ - ponliej w;i.rlo~ci - pracy. 1 1ó v.· ią,
i.e- eonergi.-: i Pdość życi'l. cze>rpią .,, promieni
~loneczn~rch,
i:y•;.-ią się 1ym, C(l ;:ami 111.lii„rają w· bu~rn.
<'O \\·yhf'r!UJ<:.
Nie potrzebują ciepłych uhrail,
~olidnych domów - - Natur'ł i .-n
sprzyja. Nie jedzą mi~s;1, nie
piją alkoholu. Diabeł ".-J;i.dca pieniądza i jego orędo\vnicy
są bezsilni \Yobec ascetycznych,
ale przeważnie uśmieclu!ętych
Rastamanów i ich pie~!1i re.trJ'.r.te. :Muzyka jeF lu taj ,,.,z dz.ie, towarzys!y .Jamajczykom
n;:i, J-ażdym kroku. ,Je:<t ·rodkiem przekazu idei, in!ormac.1i
- uczy i bawi, sprzyja poczuciu jedności i pozwal;i. ,i;ynie 't
~ię wysoko ponad marnoi,ci kgo świata. Spełnia tyle !unkc.;:,
ponieważ większość
c.rnrnych
żyje w ciemnocie, nie ma ko:1taktu z ksiitżką, telewizją, kinem czy teatrem. Wielu z n!c'i
nigdy nie chodziło do szkoly.
Są analfabetami.
A więc, Hrlo the reggol!" -śpiewajcie reggae
T'l

grajcie,

hasło rzucił µrzed l;i.ly
L<'e
Scratch Perr~·. Podjęli je Rude Boy~ - ulic:m1cy z dzit:'lnicy n;1jwiębzej biedoty
w
King:;ton - The \;t,'ail<"r~ - h-

e•

Rastamańscy

Pl?.C7-~ow1e.

Podstaw muzyki i ~amego rnu-

_______
Tę

krótką,

_._

·-

-

--

--- ,..__ _

t'lkończon'\

t8lt

1:1ostalgicmie, histori · fascyn.i·
jac.ej muzyki reggae, wygłosił
Włodzimi 0 rz KIP.~zcz z liI p.r ogramu Pol~kiego
Radia, gość
Spotk:in, na otwarcie łódzkitj
imprny. Po czym
r.11proszeni
mu2.ycy (publiczność zj,:l\vih ii!;
rlopiero trzeciego dni:i, na k'JnCPrcie), obejrzeli
film:
,·idf>o 1. koncf>rlów największych
i naj~łynniejszych
wykona wróK tego kierunku w mu7.ycio,
wymienlon~rch
wyii-j :i imic.n
i nazwisk. ZupPłnie fl"n:Jm('n~l
ny okazal ~ię natomiast ni•~ wymieniony Linlon
K\\'e ·i
.Tohn~on. Po J 0 ~o
w .;~epach,
kilka angieJ;kich miejsr:owo~ei
ogarnęły zamies7.ki na tle ra~owym. Recytował on (bez mu
zyki) wla5ne wiersze, kfóre i
na ludziach nie znających ji:zyka robiły wrażenie przejmującą
interpretacją . Rytm i me'.oiyka reggae - deklamacji po,!?łP,
bi;tły jej dramatyczne
treśd.
Sala -- ta w lelt>wizon:e i ta
przed 1"lewizorem hich~l r
ninwykłego wy~IP,Pl.l w ci<7.Y
i 'kupieniu . Spieował on r.'>w11itoż pio~Pnki, z:i1rho · ti'iC po,·dcią;(liwo<ć n ;i. l"'ltrachi ,
a
okupia.iąc g\~ na tr~ści i prz~
sł~ nh1 ut\\·orów. Podniósł '·''ie-

1łł1ftłl
ilr~ łłt fcisk.
Niezwykle rna141wnieze wygl11,dał
ten tłuin
w różnobarv.rnych

!t.rojach rozmaite~o ktoiu, kolorowyrh Cry:mrach
w~v!lkiel
rtługości: witlu zrobionych ,.n :i
M_arl~ya",
cri nie jl"~t
"' r,~l!
ł:o.tw~. Przy;;zlo tet. tr('lch~ 1)u:1ków. Incydentów nie zanoto·„;a110.

'Pnypuszcza~_n,

że na •>;ido4:
macz!:J
wyglil,dających
młodvch ludzi (traktuję to „inaczef' \\' nAjlPpszym zna.c7eniu) niejeden dobru•
urzą·
dzony obywat'!l z popn1.wi~

tych

!ącymi

j

·~o

samop•Jc.z:uc~r

·;Jelkami v.r bzience, bu<ueną
.,,,. przedpokoju i meblościanką
w „st.ołowym", popluwałby 7.·l
~tebie z obrzydzeniem, wymyślaj2,c w rozumie najgors."e szykany na „takich oberw<1i'lcóv:".
\\"ie:m, i~ ą tacy. Cóż, nif' r .•zurnieją bif'dacy, że ici: s:osunek
do życia i fe tyszyz;.1cja
.. rzeczy" nie budzi zach -vytu u
.. tych odmieńców". Tyle że oimicńcy źle nikomu nie i c7.ą.
Oni fascynują się nie tylko sdmą muzyką. Przyswoili
sobi'!
również niektóre elementy ideologii ruchu Rasta-regga\,!. Np.
programowo nie piją alkoholu.
Nie podchodzą do życia konsumpcyjnie. Obcy
jest
im
świat tzw. mieszczaństwa
czy
pogoni za pieniądzem. W wii:;kszo$ri znają język angic11ki, c'.l
ilustrowaly prawidłowe r'-!akcj~
na tekst mówiony w wyświet
hnych
1ilmach.
\:<;y~tarcq?
PCJ\ą tvlko p;;ipierQ~y. Nakopcili
w ~::ili koncert.ow„j koncertowo.
\''yst~p
".CZ<'!l ~ie od pr'!'·
z"!ntacji łódzkiego z;Ps.po\u ,,Ka-

MAREK KOPROWSKI
.

- ... ·---

~~- ~-

---

...... _,_ -.

·--~

-· . .

.
„----------------~

Taksówka pełna
reggae
zykowania
nauczył ich pil'!bniaa prowadzący szkółkę pod
gołym niebem, Joe Higg~ . . fak
wszyscy młodzi sięgnęli p:i elektryczne gitary i zaczęli ~piE' 
wać po swojemu, o tym w~zy
stkim, co dla nich najważnicJ
sze. Roots, Rock, Reggae
czyli korzenie kultury, tradycja
we współczesnej rockowe) oprawie, i - reggae: pieśn kontestacji. Pod takim sztandarem
Wailers zdobywali EuropE: w
początkach lat 70-tych .
Od ~ameg0 początku dyskryminowano ich muzykę: 11a Ja·
majce w radio grywano ją tylko po północy, w Europ1r.? natomiast nie było jej na antenie prawie wcale. Typo,vano
gwiazdy rocka i disco dfl lansowania przebojów Boba Marleya, chociaż w sklepach jego
płyty rozchodziJy się w ogromnych nakładach. Po pierw;:zych
koncertach Wailersó\v w Londynie, które przerodziły się w
prawdziwe manifestacje jedności murzyńskiej i wszy&tkich
sił postępowych, ktoś sic; przestraszył.
Dlaczego? Własnie:
dlaczego strzelano w 6rudniu
1976 roku do Marleya.
Chociażby dla tego samego, dlaczego zaproszono
go do wzięc1a
udziału w uroczystościach proklamacji niepodległości t ,.>ozoru obcej mu Zimbabwe. Zwy_czajne piosenki, o których wielu mówi, że zieją monotonią i
nudą, ze względu na rytm „ska"
i prostotę wokalnych k~ncmów
- wyraźnie komuś zagroziły.
Być może dlatego po ~mierci
Boba
Marleya w Centralnym
Parku w Kingston wystawiono
mu pomnik jako jamaj•kiemu
bohaterO\Yi narodowemu.
Swiat wielkich gwiazd r1u?;.i::ae,
niestety, już nie istnieje. Koncerty Misty in Roots w naszym
kraju byly
właściwie
tylko
czvmś wtórnym, mutacja kara;bskicgo fenomenu w ll'ydaniu na poły afrykańskim, ~two
rzonym z dala od ojczywy r 11-gae, .Jamajki, w Anglii.
Nie
przyjadą do nas w gościnę ani
legendarny Bob Marley,
ani
Black Uhuru uwikłany o~tat.nio
w proces finansowy, ani podzieleni Twinkle Broth';!rS, ani
kż Prince Lincoln Thompson,
którego zlekceważono i obrażo
no. Jeżeli w ko!lcu
za witają
Peter Tosh czy Bunny V!ailer
i okate się. ie ich
muzyka
straciła swe:go ci11ch::i, tak i::ik
w przyp::idku Rl!~ a Charl 0 E;i. ery
Johna J\fayall~. zron11roiPl •lj', ż~
.;,no\\ u cos prze:;pallsmy.

lobarwny folklor do rangi ,vydarzenia intelektualnego, "' :;~łosi! i wyspiewi:ił tra~z;n rza·r11e go człowi<"k;i. w świecie bialych. Teraz już nie wys1ępuje
- poświęeił się pracy naukowej .
Srodkowy dzień Spotkań uczestnicy (młodzież około dwudziestoletnia płci
obojga,
z
miażdżącą

przewagą

chłopców)

przeznaczyli na tzw. \\·arsztaly muzyczne. Zajęcia odbywały
się w grupach
instrumentalnych, lecz nie tylko. Grali w
różnych składach,
jak chcieli,
założeniem bowiem
imprezy,
było nieskrępowanie jakimikolwiek ograniczeniami. Mieli się
poznać jako ludzie i jako muzycy, wymienić doświadczenia,
nauczyć się czegoś od siebie,
popalrz:eć,

posłuchać, pograć,

pogadać. Mieszkali ra:z:em, jedli
razem, cały czas
byli razem.
Mieli się do siebie zbliżyć, ośmielić, może zrobić
w przyszłości coś na naszym polskim
gruncie dla tej muzyki, kt6rą
uznali za swoją. Ma ona zwolenników w na~:r.ym kraju, ale,
uważam,
nie jest jeszcze tak
mana,
jak na to :z:adugµje,
tym bardziej w porównaniu z
punk-rockiem czy heavy-metal,
Może ci chlop~y zapale11cy
zmienią coś na korzyść w układach wymienionych kierunków
muz:yki
młodzieiowej.
Reggae ze swym niepokojącym
rytmem (wcalt nie monotonnym, trzebl!I tylko dobrze słu
chać), mogącym wprowadzić w
cudowny rodz:aj transu, ~odn'1
jest najwybredniejszych usm.

KONCERT
- ·- - . - - .-

-

- . -. ---

Niewielką !alę Domu Ku.ltury Ludowej wypełnili tłumnie
~ympatycy i wielbiciele reggae,
mimo ;r. imprezl!I niezbyt nachalnie reklamowana oyła na
ulicach Łodzi.
Gdzieniegdzie
tylko pojawiły ~ię cifis1.e i t'l
f'lk r•.nmieszc;:on..,, j~kbv ";:! ·dzily ói~ <\\'ojego niev 1:,;lk1l!'n
formatu. No. ale pu.bhka dorn-

W ezasie

warszb.t6w muzy-

cznych walih w bębny, kón~i!
i bongosy,
dęh w M.kso!or1y,
flety, klarnety i śpiewa.Il przez
cały di:ief1 i do lrzeciej w nocy i jP.szcz!'! im było malo. Maj;:i zapal. panie di.ieju, lecz :"'n
::apał jF'st im potrzebny.
Bo
mają

równie.ż

świadomość. że

muni\ ~1ę j%zcze. dużo uczyć,
a gdy już w~zvs~ko berlą umieli, to w dalszym cia~u muszą
s i ~ uczy~.

„KWAK1"
MUUJ!
Spotk;:ilJ my
Domu 'Teatru.

się

u we 1scl.:i. dJ
On P.Odjechał
tak~ówką, zam'l:nąl
c:.uzwiczki
kluczykiem i \\'~zedł d<J srodka. Do kleipy
miał przypię tą
wizytówkę spotkat1. Pełnił obl··.1·iązki

µorządkowego

(purząde:'<

byl przez c:alY 1:z<:.s), ta;.; )" i<
\\·s;-yscy mu podobni llieodp:..itni c, honorowo.
(Nie uiywa ;·n
~Iowa ,,.. połecznie", bo stało ,s.~
ono szmatławe, wzbudiaj:;ice ironiczny u'mieszek lub n:eudcip
waną

irytację).

Otóż,

Sławek,

dla kumpli i przyjaciół ,,Kwa~
ki" je.~t zagorzałym wielbicielem muzyki
reggae i zespołu
„Katharsis". Jego taksówka bardzo często wypełnia się ludin'i
z zespoJu,
ich gratami, czyli
instrumentami, a on sam, tc.k
powia<;ła, pomaga im jak moż~',
nie szczędzą·c na,vet P<J?arci"l
finansowego. Poświęca
temu
~wój wolny czas. Jest ~krom
n.v, traktuje rzecz naturalni?,
i~ k coś oczywistego. Bo dla niE'·
!!O jest to oczywj. te. NiP. mr.
o czym gadać. Ma 33 Jata, dlui:ą brodę, długie włosy i ujmujący uśmiech. Sympati"'l,'la, da
~ię lubić od pierwszego ~łow2.
PrzejmuJe się imprezą, podcho•
cizi do niej emocjonalnie, z nieukrywaną dumą, bo jest i jego
udział w tym, że się odbywa.
l'viówi:
- Pr.;;yjecha!y zespot11 zn.on!
i mm"j wane, :::acz·ynające c:.o·
pino działalnosć.
Ale to r;.<J
.aiac::u.· że ci nowicju.sze
na:
11ie mają do powiedzeni.a. Jei;l1 1

tharsis". Istnieje on od roku !,
jak t1derdzi jego menaże:t Jarek Binkowski, d;.ie11nik.ar;: i
jeden 7. orgillnizator6w Spotka!•,
stale się rozwija. Wierz~ ,,. to,
gdyż prezentuje doory 0°ni1;m,
a flecista - więcej niż doory.
Tłum stoi s11oczony przed e5tradą i faluje w rytm muzyki.
Każdy )<ołysze się na swój spo-

sób, lecz nie ma dysonansu ruchowego. Rytm jest jeden. Katarczywy,
ekscytujący.
it>
wiem kiedy i ja zacząłem przeginać się w przód i w 1.;>-l. Na
reggae nie ma silnych. Trzeba
się tylko poddać.
Potem zaczyna się jam. N a
estradzie muzycy zmieniają się
co jakiś czas. Pozostałe k11pele
nie występują osobno, graJą w
dowolnych zestawieniach. By1\ a,
na estradzie jest około 20 muzyków. Instrumentów jest dużo
- wystarczy dla chętnych. Reggae rządzi, zjłwladnęło w~zY
stkimi. Zal, że to już koniec.

CO N'IECO O

KULłSACH

Mówi Jacek Binkowski:
Kiedu dzwoniLHmy do rć·
kapel, nie wszysc-i; mogli nam odpowiedzie ć, ze przyjadą. żałowali, ale: napi~te terminy, umówione imprezy, ko-n certy. Bardzo chcieli być w Lodzi, trudno, nie mogą ... A ci,
którzy mogli, przyjmowali .wproszenia z radością. I nikt nit'
pytai „:m ile". My zapewnmliś
my im tylko wikt i skromr;y
-

żnvch

nocLeu w

schroni.~kii

przy

Ła

giewnickiej. Nie było w ogóle
mowy o izmalu.

t.atwiej zrozumie<\ co to zna·
czy, gdy ~ię wie, ie byl'! chał·
turnik najpierw wykłóca się o
honorarium, a dopiero później
cieka"/
jest (lub nie je~t),
)ldzie 1 dla kogo ma wystąpić.
Dla tych młodych 'ważni ejs ze
było spotkanie
z podobnymi
~obie niż jakiekolwiek gad!lnie
o pieniądzach. Może kiedyś, gdy
niektórzy z nich (bo nie wszyscy, z pewnością)
wejdą w
wielki świat estrady i biz1~esu
(w naszym wymi::irze), .:aczną
mówić inaczej„. Na razie 5t·
dna!- działania ich są c:zy.,tc,
dalekie od komercyjnego tr.ąk·
tow ani a swych zami!ow;:•1. .IeSLCZe me pchają sie eh
iama kości z; pamkie~J ;tJi J
madame Rozry ki,

np. do grona wyjadacztr.
rr~
póll.', rut'llniarzy, którym wydl'lje si<;. ie wszystko już wred:;q
- wejd.zie ktoś nowy, 'IJO'U:a
tu;arz i zac:ni:e mówit5 inr:czei
po swojem1L, albo mówić coś o
c.!ym ci rutyniar::e 3Pdna1~ n•a
w1edzi,,,li - to pr.:eciei: dobr:e,
r.;P? A i on nauczyć się mo.;;e
cl uzo.

Trafnie z':ustrował cd spot•
muzyków reggae. Pytam,
C7.Y będą na·Lępne sp'ltkania,
~koro obecne ~ą pier...,sze.

kań

- Nikt o tym
nie m.ysl.1,
tr•1cino cokolwiek przewictzieć.
Dobrze: by było oczr.1u:iscie
zorganizować kolejn~ 4jaz•
dy. I to niekoniecznie v; Lod:i. Kat.iele sq z róż11.ych stMn
kra;u. Niczego się jedno.I' nie
plarwje. Wszystko zależy
od
dobrej woli, chęci spotkunia E''i·
Chodzi o luz, nieskrępowanie.
W takiej atmosferze łatwiej o
ii:ymia.nę doświadczeń, nauóPsię czegoś,
poc1cią1nu;eie

11 ie
~ię.

Dobrze by było, gdyt111 kaz nich choć
pyłek swego
prz·yszlego ksztaltu artystyc:znepo zawclzięczai temu sµotkar?m

tclu

- ko1'iczy „Kwaki" i odchodzi
bo ktoś go do czegoś potrzebuje.
Nietrudno zauważyć, że ucze·
~tnicy imprezy traktują ją jak
coś naprawdę
ważneg,1, msJą
S\\'iadomość, że spotkania
są
im rzeczywiście potrzebue. Otoczeni ciepłą opieką pr:acąwni
ków Domu Teatru czują
si~
dobrze i swojsko. Ktoś niegłu
piQ

pomyślał,

by ich tu skrzyNiech wiedzą, ża i.i ich
dostr1.e2a i docenia. Ze a;e ·!ą
zda.ni tylko na siebi~. ŻP.
!~
ludzie, na których mogą
liknąć.

czyć.

TAKSÓWKA.
..

__ ..__

„

...... __.._..,.,:..._

Po zakończeniu
4-g<id:~innego pokazu
filmów z muzyką
reggae, kiedy wszystkie
pory
w skórze
wypełnione są jej
dźwiękami,
Slawek-, .Kwaki"
~chodzi do swojej taksówki
i
przed włączeniem silnik'3, v'łą
cza magnetofon stereo z gło
śnikami
przy
tylnej szybie.
Wn~trze samochodu wypHnia.ią rytmy.„ oczywi.ście, t'eggae.
DopiPro wtedy
odje:dia. Naturalnie z kompanią nrnzyków.
..Do th" 1·f?p.:me"

pr~y1acfa -

k!

„.. ·-

ODGŁOSY 1l

oliński nie rozmawiał
zamknął się w ~woim

wiele
z domownikami, . ale
- Chętnie. Trochę czuję się zmęczona. Myślisz, że do przyjen:pokoju i za;:zął przesłuchiwać
ności należy to ciągłe wy. iadywame w ciemni,
przcświetlanie ,
taśmę z zebrania, notując poszczególne wypowiedzi.
wywóływanie, opisywanie„
J::lyta to żmudna praca. ale ponieważ zabrał ~ię oo
- Masz chyba ·jakąś pomoc?
niej nat.Ychrniast i wszystko miał jeszcze w pamięr:i,
- Ak wszystkiego trzeba dopilnować:!
szło mu dość· łatwo. I on jednak cwł coraz bardziej
ogarniaJące go zmęczf'nie. Kawa pozwoliła
odzyskać mu świe
- Co z synem? - zmienił temat.
Studia - to pierwsza
żość: dzięki niej zdołał doprowadzić notatki do końc;i.
To, co
sprawa, a druga - kłopoty wychowawcze. Pisałaś o tym w lisspisał, traktował jako tworzywo do artykułu.
cie, mam go gdzieś przy sobie.„
Ostry dźwięk budzikowego
dzwonkci poderwał
- Nie szukaj!
go na nogi. ·
\Vziął prysznic i usi<:dł przy maszyni<' Po dwóch godzinach miał
- Co do studiów to jr szcze mamy sporo czasu, Martwią mn!t·
już tPkst goto\ 'Y·
jednak te problemy wychowawcze. Nic p•· d:>łaś żadnych ~czego
łów.
Z redrikcji zadzwonił do Połta•,vsl.iego.
Pierwszy zdziwił si~
niezmi<>rnie:
- Jak dla koęo sporo czasu! My~le(· o 'tym i rl!.i<Jłać - na sło
- Co? .Już napisali~cie? !":ie sądziłem, że jeslescie tacy szyhc.v.
wo „dzialać" położyla ·pecjalny akcent - trzeba już dzisiaj On
Co, czy chcę przeczytać?
punktów za pochodzenie, niestety, Pie ma.
Nam kiedyś bylo
łatwiej.
- Przecif'ż towarzysz zaprosił mnie na to zebranie i był tam
·- Jak mu pomogę? Jeśli nie zda egzaminu, to głową muru nie
poniekąd centralną postacią ... Myślałem więc.„
przebiję!
~ Dajcie spokój, towarzyszu Doliński! Sądzę, i.e wyważyliście
- Masz swoje znajomości.
·wszystko. Chodzi mi tylko o to, abym nie wypadł jako ta cen- To dzisiaj nieaktualne. Nie twórz mitów!
tralna, jal1 mówicie, postać.
Tu chodzi przecież o robotnfków!
Kelnerka przyniosła napełnione kieliszki. . Pn:echylill.
Przeczytam już w druku.
Ty też dobrze wyglądasz - wcale nie chciał się jej przy- A jeśli nie będzie tak, to zmyjecie mi głowę!
pochlebić.
- Utnę. Mam u siebie taką małą gilotynkę z cza ów rewolucji
- Przytyłam!
!rancuskiej. Dolińśki, powiem wam tak szczerze i trothę brutal- Może trochę. Ale te uwypuklenia podkreślają twoją urod•:!
nie: ja mogę ewentualnie czytać tylko· teksty · wagi państwowej
w wojewód1.kim wymiarze.
Poprosił kelnerkę o następną kolejkę
- Sekretarz Gnatowski, jak się dowie o tym zebraniu i o tym,
- Ale ty się szarpiesz! Kiedyś byleś bardziej oszczędny!
7.e ja mam pisać. to zapewne ;ieehce .ten tekst przeczyt~ć pr~ed
- Kiedyś ledwie wiązaliśmy koniec z końcem. Pamiętasz, ile
posłaniem go do drukarni.
musieliśmy płacić za sublokatorkę'? A potem ciągle spłacaliśmy
Gnatowski się nie dowie, a gdyby nawet, to niech się od
raty. Jedne się koi\czyły i przychodziły następne. I tak w kółkc•.
:was odczepi. On ma dosyć innych zajęć. Propaganda właściwie
Nie wpływało to dodatnio na kultywowanie, że tak powiem, n:i..
},.ży .Ja tro już we7.mę no galopu.
Mam tuta~ nowe ~ygnały.„
szej miłości.
Nie, nie, już nie polowanka, nie willa! No to cześć, trzymajcie się
marksistowskiej busoli. A jeszcze coś.„ „Solidarność" wydała swój
pierwszy biuletyn pod redakcją 'tego waszego · Michałka. Tytuł:
„Przebudzenie".
MJ.l;REK ADAM J~WQ.RS.KI
-· Michałek zwolnił się ~ miejsca. My · jesteśmy wobec niego
w porządku.
- Baba z wozu, koniom lżej. Wyślijcie kogoś do miasta. Przed
siedzibą „Solidarności" sprzedają ten biuletyn. Poczytacie sobie.
Wszedł ~Pkretarz redakcji. Bocianowicz, ale Doliński przeproi:il
go na moment, bo chciał załatwić kupno biuletynu. Okazało się.
że nie trzeba było wysyłać gońca . biuletyn doniesiono z MKZ
Na pierwszej stronie widniała nawet dedykacja: „Towarzy~zC)•.1:i
Dolinskiemu, aby miał co krytykować" .
Pod tym podpisał si P,
Jl.iichałek. I była nawet pieczątko: „redaktor naczelny".
Po Bocianowiczu zjawił się Jabłoński.·
- Byłeś ze starym w Fabryce? Wszystko wiem.
- Jak zwykle masz dobry wywiad. A ciekawy jestem od ko~n~
- Szykuła to mój przyjaciel z ławy szkolnej. Z matmy mi;i,I
zawsze cyngle, ale jakoś maturę zdał. Mocny był z historii. Telefonował dzieiaj do mnie.
· - Po co?
. - Wiesz, jak to jest„.
- Miłość do mnie szybko wywietrzała ci z glowy!
Słuchaj,
. :- Nie wiem..Jak?
może mi dzisiaj powiesz, kiedy mnie po raz pierwszy zdradziłeś''
- On się boi o to twoje sprawoz?anle. Chciałby je przeczytać
Znów koniak zjawił się na stoliku.
przed wydrukowaniem.
- Twoje zdrowie! - uniósł w górę kieliszek
- Czy on ,.-·»In!? Nawet Pierwszy nie chciał „
- I two,ie ! Ale nie zagaduj! Postawiłam ci konkretne pytanie.
- Pierwszv Il\ pierwszy, a dziesiąty to dziesiąty.
Ale ja mu
Czy to była ta Zosia, archiwistka? Nakryłam cię kiedys, jak
powiedziałern. 7.eby ci dupy nie zawracał. Byłem pewien, że tak
wracałeś z nią z kina. Czule, a jakże, pod rączkę, coś jej szeptaw!aśnif' zareagujesz.
łeś do ucha.
{„.) Tylko Doliński wszedł następnego dnia do redakcji, a Już
- Uaj spokój! Wyciągasz stare historie. Czy ci nie wszystko
za nim pojawił się Grabowski.
jedno?
- Chciałem„. ~ jakby się zawahał - wziąć jutro wolny dzień.
- Może zwykła babska ciekawość? Nic bój się, już się nie
. - Bierz. stało się coś?
.
.
rozkrochmalę!
- Pisała moia była żona. i\fa jakieś kłopoty z synem. Cbc 0 •
Grabowski zapalił papierosa.
abym p17yjPch<ił.
- Wiesz, ja dzisi a j nie mogę sobie nawet przypomnieć tw~rzy
-To jedź, oczywifoif', że jedź. Tle już lat ma ten tv;ój.„.
tei archiwistki....
- Wojtek? W przy~złym roku zda.ie maturę.
- Ale no.l':i jej to na pewno pamiętasz! Zgrabne b~·ły, owszem.
- Bożf'. iak ten c1:ąs kei! Pamięfam go, kiedy jt'szcz.e ]>fa?
w wó:!.ku. WidujPsz gn?
Smieszny jesteś z fym ciągl.vm udawaniem. To ona wyl=!zwaniciła
..:... B.zaqko'.
. ·
do do1nu,
kietjy ja' się zgłosiłam, pytała o-bank, szkołę lub też pa
- T\~oja ·sprawa. Wracasi pojutrze?
p~·o~tu ądkładała shichawkę. Ja już dobrze poznałam głos tej la- Nie, chyba j1'itro, to niedaleko, chociai moja skoda w naprnfiryndy!
- Pomyłki się zdarzają!
" ie. Muszę tłuc ~ię pociągiem.
- Pomyłki!!! Spałeś z nią? No powiedz, spałeś?
- Zapomnialeś już chyba. j<ik się jeździ pociągiem.
Urosla
stnpa!
- Zachowujesz się, jakbyś mnie przesłuchiwała. Nie gniewrij
się, ale coś ci powiem. Popełniasz te same błędy, co kiedy$, Ni. - Ty te7 zapomni::iłPśl Przyganiał kocioł garnkO\Yi!
cżego się w życiu nie nauczyłaś.
I czynisz to w stosunku do.
(„.) Grabowski wvjecbal rannym pociągiem. Nie było spebądźmy szczerzy, zupełnie już obcego człowieka
.cj:il11egn t!(ik u. µoisa;'P1 o\\'JP jcch;i li do miast.i rano. a 11.·iecznrem
- Obcego? Niezupełnie. Mamy syna. A jeśli już chcesz znać
wracali z prwdświatPcznymi zakupami
Grabowski początkow.:>
całą prawdę, to ja, rozumiesz - ja Jurka rzuciłam!
zamierzał zribrać się autobu. Pm. alf'. n;e dostał już biletu.
- Może uprzedziłaś to, co i tak miało nastąpić?
W ustronnym mieji;c11 zdziwił się na widok lustra, zdziwił ~i!;.
- Słuchaj, ja ciebie nie wypytuję, jak urządziłeś sobie życie
bo niedawno w dyrC'kcji kolei czytał dokument, z którego wyniz tą twoją Zuzią!
kało, że w ostatnich miPi::iącach pasażerowie coraz bardziej
d·~
- Je.śli już chodzi o ścisłość, to ona ma na imię Krystyna.
\\'ast.ują wagony, giną zwła~7cza lustra, nie mó\viąc już o firan- Dla innie one wszystkie to zuzie, zuzie przez małe 1et, rok11r~b. a nawet całych fotelach
czy siedzeniach, · które póżniej
zumiesz? Gdyb.y cię nie okręciła wokół palca,
nigdy byś ode
znajdowano w ogródkach działkowych.
mnie nie odszedł! Nigdy, słyszysz? I jaki ona ma zawód? Geolog.
Kamyczki przebiera. Psu na budę jest to komuś potrzebne.
Podciągną! grzebieniem włosy Lustro nie kł~malo: "': .ostatnim
czasiP posunął się niPco w latach. twarz stala się bardz1eJ nahna,
- Zawód jak każdy inny. Istnieje przecież na świecie podział
pracy. Ale ona teraz nie pracuje.
a pod oczyma pojawiły się pokaźnych rozmiarów worki. Martv.iiło
J<O to trochę, bo mogło świadczyć o symptomach jakiejś choroby.
- Wiadomo. Nie chcesz jej przemęczać. Ale ja to musiałam
Chociaż teraz nie oszczędzał się zbytnio, a kilka razy solidnie
harować!
·
popił. Grabowski miał jednak swoje z~sady i prawie ~igd! n!e
- Gdybyś nie musiała, to też byś pracowała. Nigdy specjalnie
biesiadował · w gronie kolegów redakcy3nych. W redakcJJ mektolubiłaś gotować. Może nie umiałaś. To żarcie w restauracjach
rzy ·uważali go za abstynenta. Powód był prosty. Kiedyś w nocy, '·"nie
bokiem mi wyszło.
ptl dtlżej wódce, uderzvł samochodem w polewaC'z.kę. Stanął prr;ed
r- Teraz masz, czego chciałeś. Kuchtę domową!
.kolegium. wymierzono mu karę, zabrano prawo Jazdy na pewien
· czas i w sumie miał wiele nieprzyjemności. Ostatecznie poprzedni
- Sluchaj, Elżbieta, nasze dzisiejsze spotkanie
traci wszelki
naczelny pomógł mu w złagodzeniu tej najcięższej kary: odzysk"11
sens. Po co właściwie chciałaś się ze . mną spotkać? Mówisz
o wszystkim, tylko nie o tym, co najważniejsze .
. wcześniej prawo jazdy, ale musiał solennie obiecać, i to na zebraniu" partyjnym, że z wódą już nie przeholuje. No i rzeczywiś
- Ale ja nie mogę powiedzieć, aby własne dziecko zbytnio cię
interesowało!
cie nigdy po alkoholu nie wsiadł do samochodu.
- Pieniądze wysyłam regularnie. I wcale nie takie znów maSpojrzał na zegarek. Pociąg, choć wolno, jechał zgod?ie l roz:
łe. Kilka razy proponował.em ci, aby wakacje spędził ze mną. Nie
kładem jazdy.
Umówił liię ze swoją byłą ż01~ą
o Jed~naste].
zgodziłaś się.
W miejscowej kawiarni Tylko jedna była w miasteczku 1 nazyGrabowski spojrzał na zegarek. Wiedział, że to spotkanie 'd o niwała się szumnie „Jutrzenka".
czego nie doprowadzi.
(„.) Elżbieta już czekała przy stoliku. Miał!ł do niego, jak pisa~n
- Spieszysz się?
w li$cie, dwie sprawy. Pierwsza - to studia syna.
Wprawdzie
- Za pół godziny mam pociąg. Samochód- w naprawie - dodo matury pozostm.vało mu prawie jeszcze pół roku, ale ona już
dał, jakby chciał się usprawiedliwić. Ona znowu natarła:
z góry martwiła się, jak mu ,.załatwić" - tak się w liście wyraziła dostanie się na studia medyczne. To ona sama wybrała
- Który to już z rzędu? Kiedyś jeździłeś rowerem i ci wystar·
dla niego ten kierunek, bo chciała, aby poszedł w jej ślady. Dosczalo. Tyjesz, bo jeździsz, a nie chodzisz. Nigdy nie sądziłam, ±e
tatecznie wiele zainwestowała w gabinet rentgenowski, zresztą
kiedykolwiek będziesz prowadzić samochód.
dzięki pomocy rodziców, którzy pozbyli się kilku hektarów ·ura- Mało mnie znałaś.
dzajnej gleby. Wówczas. gdy się urzą?zała, liczył się ~ażdy ~rosz.
- Wystarczająco. Nasze małżeństwo od początku do końca było
W małym miasteczku, w którym mieszkała, ów gabinet cieszył
jedną wielką pomyłką .
się dużym powodzeniem, zwlaszczo że był jedynym.
Oszczędwł
- Masz rację. Przede wszystkim z mojej strony„. Elżbieta ludziom c'.l:as.
zmienił ton czy ty się zawsze musisz ·ze mną kłócić? Nawet
- Niewiele się zmieniłeś - powiedziała na 'vstępie. - Troch~
teraz, po ośmiu latach?
tytko posiwiałeś.
- Nie„. - Pogłaskała go po ręce. Było to tak nieoczekiwane, że
Może by i uwierzył, gdyby nie to lustro w wagonie.„
cofnął ją gwałtownie.
- Niewiele! Dobra jesteś! Ostatni raz wid~ieliśmy się prz~d
- Coś ty? - wykrztusił.
ośmioma bodaj laty!
- Nic„. Masz takie delikatne palce.
Naprawdl!l musisz zaraz
- Ośmioma? Nie przypuszczałabym.„ Jesteś ciągie zajęty pisajechać?
niną'! Jak widzę, tu i ówdzie podróżujes.z. ~zytałam twoje rPpor- A bo co?
"taże z Niemir.oc. Z jednych i z drugich.
- Chciałam cię zaprosić na obiad. Do tej willi. Przekonasz się,
- Różnie bywa. A co u ciebie? Kiedyś, 'zupełnie przypadkowo,
że jednak umiem gotować - dodała zalotnie. - Chyba, że twoja
sp_otkałem na bazarze twoją matkę.
zuzia dała ci określony limit czasu„.
Mówiła, że się r~zwio?la~.
Jak widzę, i Jurek nie mógł z tobą wytrzymać.„ . No, me gnie- Nie ma jej teraz, pojechała do matki.
waj się. żartowałem. W 'życiu różnie się układa.
.
.
- N a s z e go syna też nie ma.
·- Zawsze miałeś głupie żarty. Ale ty za to dobiłeś do przyst<1- Jak to nie ma? Powinien być przecież w szkole.
nil Taki mąi, który często Jeździ za granicę, to dzisiaj prawdzi- DziS jest w szkole jakaś konferencja pedagogiczna i zrobili
\\'Y ~karb Ta twoja Zuzia też podróżuje? Razen_i z tobą? ..
im wolne. Pojechał na wieś do kolegi
- Bez przesady. Chyba, że jeżdżę prywatnie.
Wyp1Jemy po
Akurat dzisiaj musiał wyjechać:? Dzisiaj, kiedy ja tu ieskor-.czku?
tem?

Taniec
w tunelu
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Załatwi rąbankę 7\famy na Ś\\·ięta pozostać
'Pridparła dloni<1 r;;ł<1we, m\•niN·hnęł» _~iP wywy.1i:ła z torebki szmink~· i lusterko. 1:.agry:da

7.ywająco. a µote111
wargi i po<·iągnęła tą ~zmtnką po ustaeh - · SłuchaJ - ściszyła
glos - ani prze7 chwilę , ale powiPd? SlCzerze. nic> ·i:<ilow;:ił•' Ś, ŹP
stało się tak. jak, ~ie; ~tało? Przecież rnoglihyśmy dzi~ia.i być' tacy
szczę:iliwi, za~obni. ustabilizowani.„ Nic by się nie stało, .gdybyś
stąd dojeżdżał cło pracy, l\Io7e nawet mercedesem „
·
- Pl'zed chwilą orzekhiś. że nasze małż<>ńst wo„.
- To ty orzPk!eś 1 Myślałam, że lepiej znas1 kobiety. Ciągle
jesteś wielkim dzieciakiem. Starym d7Jeciakiem. Wcale
sic; . nie
zmieniłe ś, ehoci2ż zjcch2łe~ cd;i Europę. Więc co? Pójdziemy c;o
ninie'!
·
Gr;:ibQwsld ~kinąl ręką na kelnerke.
- Jeś li fak nalegasz .. - powiedział, jakby próbował uspr<lwiedliwić ~ię sam przed ~obą.
Willa mieściła się na drugim koócu miasteczka. Podjechali do
niej taksówką.
Oprowadzałn go po swym gospodarstwie z i..vidoczną satysfakc5ą. Obejrzał wszystkie pokoje, le na dole i na górze, zaprowadziła go i·ównież do piwnicy, gdzie znajdował
się
gustownie
u.-·ądzony barek. Zaprosiła, Giby u~iadł na wysokim stołku, san1a
za ś zaję!a rniejsce po rlrngiej stronie · lady.
-- C7ym moitę p<Jnu ;łużyć'? - · zapytała żartobliwie, ale i 7.alQtnie. - Wódka. koni:lczek 7 A może winQ? Mam kilk:• gatunków. Koniaczku zresztą też. Osobiście radziłabym napoleona.
A może woli pan pliskę.
- Prosiłbym o kieliszek czystej - dostosował si!;: do sytuacji.
- Mo~e być setka.
- Po setce nie podaję. Proszę, oto dwie pięćdziesiątki!
Wypił jednym tchem, przyjemne ciepło rozeszło się po ciel\!.
Phvriica była 'w prawdzie ogrzewana, ale wszystko tu było zbyt
śwlezc.„
·
- Elżbieta - Grabowski już się znudził tą :zabawą
dość
tych wygłupów.· Po starej znajomości muszę ci 5ię przyznać, że
jestem piekielnie głodny. Nie zdążyłem sobie rano zrobić śniad'l
nia; Przygotuj coś, a ja w tym czasie, jeśli pozwolisz, obejru~
lepiej pokój Wojtka. Zobaczę, co budzi jego najv.iększe za!ntereSO\Vanie.
Poszła do kuchni, a on wdrapał się na pięterko.
Pokój syn.a
urządzony był podobnie, jak pokoje chłopców w jego wieku N.ł
ścianach wisiały plakaty z popularnymi zespołami. , Zajrzał .do
biblioteczki, przeważały książki o tematyce sportowej i wojenne.i.
W pewnym momencie fala ciepła uderzyła mu do ~łowy. W samym rogu biblioteczki, za szkłem, :>:Obaczył swoie zdjęcie wycięte
z gazety. Stcił w towarzystwie dwóch dziennikarzy z NRD, którzy przed kilkoma laty odwied?.ili r€'dakcję, a on służył im . za
tiu macza.
Alhum z fotografiami zwrócił j€'go specjalną uwagę. · Zdkci-a
syna uszeregowane były latami. Pierwsze i kilkanaście następ
nych robił sam, sam je również wywoływał i powiększał, odpowiednio i-djecia kadrując.
Wojtek na sankach„. A oto zdjęcie ze chrztu Wojtka. Nie hył
na tej uroczystości. Miał swoje zasady, których nie chciał łamać.
Pracował wówczas jako instruktor
w Komitecie Powiatowym
partii, ale przP.cież nie obawiał się, że spotkają go ze strony sekretarza jakieś cierpkie uwagi w rodzaju takich, ie siedzi rn1
d11·óch stoikach, albo że ma zachwiany kręgosłup ideologiczny.
Po prostu uważał. że zaprzeczyłby sam sobie. gdyby przyszedł
wówczas do kościoła. Z drugiej jednak strony nie przeciwsta:winł
się Elżbiecie, a zwłaszcza jej rodzicom, kiedy zadecydowa·l i, że
chrzest się odbędzie. Oni z kolei obiecali, że nie będą robić w~·s·
tawnego przyjęcia i zaprasz:ić wszystkich z:naj0rnych. Tak wi~c
i chrzest, i to, co po chrzcie odbyło
się w hardzo kameralnej
atmosferze. Kiedy wrócił wieczorem z terenu, a obsługiwał bardzo burzliwe zebranie. zdążył jeszcze posiedzieć chwileczkę z rJdzicami chrzestnymi,
ale kiedy ci zarzucili mu
tchórzosrn o,
trzasnął drzwiami i wyszedł, by wrócić, kiedy ich już nie było.
Zdjęć z późniejszeg9 p}\resu nie znał Nie znał tych wszystkieh,
które zo;;tały. zroQione pp jego odejściu, akul'at tnynaście lat t>?mu. Przeniesiono go wówczas do Komitetu Woiewód1kiego partii.
~dzie również w charakterze instruktora praco\vał, podejmuillC
Jednocześnie zaoczne studia na ekonomii. Wś1·6ri najbliższych ko·
legów znalazł bratnią duszę, absolwenta germanistyki. ten zai::1al
mu udzielać korepetycji, co było o tyle 1atwiejsze, że mieszkali
razem w pokoju gościnnym. Grabowski wykawł się dużymi zdolnościami językowymi i po dwóch latach "·h•dał już całkiem nieźle niemieckim.
Brak mieszkania, odległość, rozłąka z rodziną
zrobiły jednak
swoje, a kiedy odkrył w sobie kolejny talent umiejętność
pisania i kiedy przyjęto go do pracy w redakcji z polecenia KW,
wówczas urosły mu skrzydełka, a Elżbieta stawała się coraz ba;·dziej obca i taka jakaś dziwna. Do tego wszystkiego dołączyła· si~
ta druga i ten drugi. On poznał Krystynę, wówczas jeszcze studentkę, i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia,
a .koło
niej, Elżbiety, zaczął się kręcić
miejscowy weterynarz, zreszt11
kolega szkolny Grabowskiego - Jurek, i tak się ich całe ma1żeil~two rozpadlo w proch i w pył. Ze str0ny Elżbiety ów Jur~k
może był tylko narzędziem wzbudzenia zazdrośri, Grabowski prJtraktował to jednak
z całą powagą.
jako wygodny pretekst i
wreszcie finał nastąpił w sądzie w atmosferze pełnej kultury
i wzajemnego zrozumienia.
W przeciwieństwie do niego była zawsze niezwykle pazerna r1a
pieniądze. Wyszła z wiejskiej biedy i pragnęła dorobić się 'j:;.Ji:
najszybciej, zawsze pracując ponad wszelkie dopuszczalne normy.
Kiedy był jeszcze na miejscu, musiał sam sobie organizować 'jedzenie, ba, niejednokrotnie l synem chodził do stołówki lub dn
restauracji, bo ona nie miała czasu niczego przygotować. Może
i rzeczywiście nie miała?
·
Łączyło ich jednak łóżko. Kiedy wyjechał i lepiej poznał ·inne
kobiety, a zwłaszcza Krystynę, którą uczył seksu od podstaw
i którą zdołał ulepić sobie według
własnych wyobrażeń i wlasnych zyczeń, kiedy zorientował się, ie ona w całości przyjęła
i jego Ś\viatopogląd, wówczas droga do rozwodu z Elżbietą stała
otworem„ .•
- Chodi, już zupa nalana! - usłyszał głos _z dołu. - Mówiłeś,
te jeste~ taki głodny!
Zbiegł szybko po schodach do saloniku. Tak, tak - nie pokoju,
ale saloniku ozdobionego obrazami artystów, nawet dość dobrze
znanych w województwie, a nawet w kraju. Tu nie było żadnych
reprodukcji!
·
Zbiegł i zaniemówił.
- Gdzie ta zupa? . ~rzecież ty przygotowałaś królewskie . przy.
lt:cie!
Na zupę przyszła kolej później. Na razie zajadał się szynką,
baleronem, polędwicą, sardynkami, świeżymi pomidorami. Pn.
chłaniał w~zystko zachłannie, bo dawno jui: nie widział jednocześnie zgromad:mnych na stole tylu specjałów. A ona tylko za-

chęcała:

- Może jeszcze szyneczki? Może baleroniku?
Może ci podać
~ardyneczkę, a może przynieść szprotki? Te ogói;l<i kiszone robiłam sama, a te grzybki też sama zbierałam i marynowałam.
„Do mężczyzny trafia się przez żołądek" - pomyślał.
.,Co tn
wszystko znaczy? Uszczypnc: się, może ja śnię? To jest Elżbieta?
Kto j!t tak wychował? Jurek?".
A ona nagle poderwała się z miejsca:

- Jakaż ja jestem rQztargniona! - zawołała. -'- Przecie:!: zu· ·
pełnie zapomniałam o wódce. Czego chcesz się napić?
- Przesta1i mnie maltretować! - zawołał.
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pochodzenia
Łódzcv magnaci przem:·słowi byli w wii:k5zosci
memiecitle<ro. Cz<;ść z nich. jak Ludw;k Geyei· czy Karot Sche.·luHu.;z
b1er, Jłrzybył11 z zagranic~:. lnni z1ś. jak na i•::i.ykład
Hemzel, u1·~1rhili się JUŻ w Lod::i. U schylku stu!ecia !trupa r.J?>(natów przemysłowych zwi~ks::yła sl-:: o sz?reg fabrykantów w~ · 
" odzących się z narodowokl ;';yiov<s'.-.i:j,
TwórCĆ'.V pien·;szych fortun fab::y~ilnckich cechował niski p-1ziorn \•:y;;:ntałcenia. W wielu przypadkach wiedzę niezb~dną clJ
pr.Gw.adzcnia interesów n<> bywali oni przez p::aktykę. Do wy jatków należał Karol Scheibler, który ukończył wyższe ,:ludi;; techn1czn! w Brukseli. Pierwsi przemysłowcy łódzcy, zwlaszcz:i. w wod7.ący się z imigracji, słabo mówili po polsku. Irmczej h.,·ło i
wykształceniem nc:slępnego pokolenia. Synowie w:elkich fabr· kantów udawali si() na studia do \\"ielu uczelni europejskich. rrib1erafr 11Puki w Berlinie. Dorpacie, R~·dze, rzadziej w Petersburgu. Wr<'\cali d,• Lodzi z d:.-plomami inżynierów i doktorów. ażeby
po swoich ójc~ch przejąć ster rządów w zakladach przemy~lo
wych.
W1.bogacrni p:·zemyslowcy łódz.cy dla poakre~lenia swego 1.riaczenia w mieście budo\vali wspaniałe palace. naśladujące czę~to
"'laskie budow;e renesansowe. B~·l.v to rezydencje na wzór ma:;;nackich, o b;:ig;:ito zdobion~·ch wnętrzach . przeznaczone dla wla.~
Przy t.1·cb pah:ic<ich
ric1ela i jego rodz.iny oraz Iicmej służby.
z:najdowal:-· się zazw)·czaJ ładnie zaprojekto"A·;me ogroriy z nrantel"i;;mi i fontanna.mi. W sąsiedztwie każdego pałacu stale- burl~"l•
ki 1tospodarcze· stajnie, wozownie itp.
\Vła~ny powóz w t<'lmtych czasach wp.nacz?.l w jakiejś m:f'rt.e
pozycję ~polecz!'.lą jego po~iadacz.;i. Zamożni przemysłov.·cv trz:cmali więc w stajniach po kilka par koni, a w wo1.owniach . tai··
rożne ekwip:i.i:I:', począwszy od lekkich powozików, przeznaczon: eh

Obyczaje

łódzkiej

magnaterii

przemysłowej
do codziennego użytku, bez których w nues.c;e nie posiadającym
komunikacJi publicznej trudno było się obyć, aż po wspaniałe hrety przeznaczone do wyiazdów na bale, do teatru itp. Utrzymanie całego inwenta rza wiązało .się oczywiście ze zn acznymi v.·yda tkami.
do nabywani:ł
Łodzi dążyła takie
Magnateria p:zemysłowa
do
dóbt• ziemskich. Posiadanie ziemi upodabniało ją bowiem
szlachty i uµra,„·niało do pełnienia niektórych un.ędów i funkcji,
zastrzeżonych wyh\cznie dla właścicieli ziemi. Nabywanie mająt·
od
ków ziem~kich zap o czątko\vał Ludwik Geyer, który kupił
rządu wsie podłód7.k.ie Rudę i Gadkę. Karol Scheibler stał sit: pr;5\adaczem lasów łaznowskich . Juliusz Heinzel wykupił folwar~i
w Lai(iewnlkach i Radogoszczu, zaś Ludwik Me~·er nabył majęt
ność Brus. Właścicielem ZJnacznych dóbr z~emskich w okolicy Dhit wa zost"lł Karol Eisert.
Pos'adanie majątków ziemskich było tylko jednym ze środków
r.1:Jl1zenia się łód7.kiej magnaterii przemysłowej do ziemiailstwa.
Celowi temu s.luży1y także inne sposoby, jak współpraca gospodarcza z posiadaczami ziemi, zabiegi o uzyskanie szlachectwa, !Jonorowe wyróżnienia za osiągnięte wyniki produkcyjne. Wśród
przemysłowców łódzkich utrwalił się bowiem pogląd, ż.e wyroż
nienia z tytułu za sług gospodarczych są równoznaczne z nadaniP-m
szlachectw;:i.. Np. Ludwik Geyer po uzyskaniu orderu św. Stani&ł'lwa pochodzenie swe określał jako szlacheckie.
Ar.v~tokratycrne skłonności zazn.a czyły się szczególnie w rodiin e Heinzlów. Za namową synów Juliusz He\n1.el nabył dobri\
do któr> c::h
Z'El11Skic Hoheniels w ksi~stwie !a.sko-ko'ourskixn,
p1·z•rwią1..an. b>-l d1.iedzic:z.ny tytuł barona. Na tej podstawie łór17.
cy HeiJ::'..IOl\'ie stali się baronami. W podobny sposób kupił sobie
b!ll'Onostwo Ludwik Meyer.
l\!a;:n;iteda prz~mysłowa chętnie gościła w swoich pałacach wy·
•okich ctn::.nitari.y carskich, a później, gdy przyszła na to rno<l<i,
ri'nvn!Pż ir1teligenr.ję twórc7..ą. W pałacu Heinzlów prz;y ul. Piohkowsl•ięj 104 itofr:ł generał-gubernator \V~rstawski Josip Hurkl'J.
• 'atomiasl Ano<! SchN):>Jerowa, wdowa po zalożycielu za!·fa.dów, w
S\\·oim oałarn pr;:y Wodnym Rynku (plac Zw;·cięstwa\ podejmo,,.ała urocz:--scie H. Sienkiewicz.a i H. Siemiradzkiego, przyb~ lych
dn Lorlzi na ,,twarcie Teatru Wielkieq;o.
· P;:inic 7,,, frodowiska magnaterii prz myslowej na~ladow;ily tryh
i> c·::i. inody i upoqobania dam ze sfer arystokratycznych .• T;:itnJ11f'l-;t ic/J mężowie, ż"·jąc po pańsku, trudnili się poza nielicznyz
m\ wyjatkam: prowadzeniem swoich przedsiębiorstw. 'Viel11
t~ rh lud 1.; zajmowało się także pracą •połeczną; niektórzy upr«11-.;>lf mecei;at naukow: lub arty<tyczny.
Znaczne wm.v na takie cele ~połeczne jak budowa kościołów,
s::p1b~ti. przytułków. szkól i ochronek, łożyła rodzina Scheiblerow.
Na wi;pomnianc 1:ele nie żalowali e:rosza Heinzlowie Geyei:owie
i inni· przemysłowcy . Filantropią na rzec:i: ludności' żyd.owskiej
~a,imowaii się małżonkowie I. i L. Pozna{1gcy. W licznych w Ło·
t'L31 stowarzy~zeniach dobrocz>·nnych stanowiska prezesów i człnn~
kaw zarządu ohrndzali E(łównie znaczniejsi przei'nysłowcy. zwłau
Cla ci. którz · najbardzieJ zasilali :fundusze wspomnianych stowa·
rzysze(1,
\Il mniejszej w.ierze odcz.uwało się wpływ magnaterii prz.Pm\-~łov-ej na ;:;:-,-cie kulturalne Łodzi. Działanie tych ludzi na rzeci
kultury llj;:nvnialo się ·głównie w formie materialnee:o wsparcia
la.kich dz'ed:Z.:n kultury jak prasa, teatr. plastyka. Rodzina Schc-'.b!Pr6'v rnos:vdiowała niektóre gazety lódzkie, zarówno po!~kie jai<
:tinansriw<!
też parokrotnie niedobor.\·
1 n:em}eckif:. pokrywala
inie)scowe~o tcaL·u polskiee:o. W skład zarzadu Polskiee:o To"·:irz.1.-~tlva Teatralnego w Łodzj wchodzili znan( przemysło-'•cy: Emil
G„·-e: Maurycy f'oznal'tski, Stanisław Silberstcin.
W po1·1.e letn;ej arystokracja przemysłowa porzucała swe z.:iję
ci~. N·:;je7.di:ając do znanych zagranicznych miejs c ow o ści U7.dro1;·isko.1 .Yr-h _I. k.ąpie~owych „dla poratowania zdrowi a". Wyja7.dy
un v. n<l częsc1e1 sli.rzyly celom rozrywkowym n ii w:,poczynkowi i
kuracji . Niektórzy przemy~łowcy przenosili ~ię ua C !l ł"! la to wnt.
z rodlinanii do własnych majątkó\V i.ienukich.
śluby, chrzciny, po;:rz"lby
\>\'ażniejne wydarzenia rodzinne - relebrnwana były wśród wielkich przemysł owców ba rdzo urote an
rzyścif'>. .!\ !C skąpi l! cni pieniędz:; na odpowiednią npra\\'':
;·orlzaju o;vyduzei'.t. Szerokiego rozglo~u na braly zaślubin · mlocle;zo
W zwią7~~u z wysokimi ko~ztam1
Scheib1eni .z Grohmanówną.
pl'z.vkcia \\·e~!nego prasa warszawska zarzucała rodzinie Scheiblf'>rów zbytni~ rozrzutność .
Z dużą oka:;.ilością odbywały się również pogrzeby magnatów
przemysłowych . W uroczystościach pogrzebowych <:zęstokroć bra·
1: 1 µqzjał.. \Vielk:e rzesze mieszkańców Łodzi. Po śmierci K arola
Scheibierri. założyciela firmy, miasto przybrało żał o bny wygJ11cl .
Nl'I , tr;i.~ie przemarszu konduktu pogrzebowego wstrzymano ruch
poj::izdów: \'lzdłuż całej <'!rogi płonęły latarnie gazowe przysłonię
te .ki:·em. W kondukcie postępowali urzi;dnicy i rohotnicy zakła·
rlOt\' >che;bJerowskich. przedstawiciele wielu stowarznzef1 i in~l:ytucji. Ork:estr;· grały marsze żałobne. Za k'.lometrowym orsz~ klem . .P..Ogrzebowym podążał s?.:nur powozów. Porządek na trasie
liO~rze"\Ju utrzym."'-'·a!i członkowi.e straży OJl'.niowej. Podobnie okaIzr<1ela
7.'!ł:· przebieg miały uroczystości pogrzebov.-e po śm:erci
·
K Pnnaóskieg.o.
IJ:rn·~q ma~nata przemyslo• ego określał nie tylko wygl;id je11,o
r..:ilacu. ::i!c i. .. ~robowca rodzinne~o. Skromne nagrobki niektórych
rion!erów przem:;sltt łódzkiego tlumaczą się zapewne brakiem u
potomnych poczucia znaczenia ich w miejscowym spo1ecze11.stwi1>.
Ludwika Geyen1.
PL"z· kłu:em tego mo.7~ h~;ć ubożuchna mogiła
o pamii:ć dla swych
rast~pr.~ pok;-,lenia .były już troskliwsze
zmarłych. G~obowiec rodzi:1ny stał się dla nich symbolem. stabi·
lizacji pozyc;i ~polecznej. Im wyższa była ranga rodu fabrykanckiego w tpołccz.::-f1stwle. tym okazalszy musiał być grobowiec. Z.a~;:idę te polwierdz.ajr, wsparnałe kaplice grobowe Scheiblerów
Heinzlów na Starym Cmentat•zu prz. · ul. Ogrodo·,·ej, :r.a~ n;r.
Cmentarzµ ż:,•dcwskim na Dołach - m<iuzoleum rodzin" Poznai1skich.
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Opowieści

wschodnie

To się mogło
wydarzyć tylko
w Perszeronii
Po mojej ostatniej opow1esri,
o końskim amoKu
mieszkaliców Perszeronii, cdda·
jących się z szale11czym ·rnpałf"m ~rze w „l:stę" iateleioiw\ -;ił do rt>dakcji pewien oburzony czytelnik. '.\Iiał mi z:.i złe,
uczci7.e obrai:ilem miliony
\\'YC'h ludzi, .;rając,rł' h w niegrę . Przy okazJL v:spo-'.\'i nną
mniał, :i:e gra nic była optsan:.i
„L1lav·ati", a „Mat>imatycP
1\·
n.; wesoło" .Jrtkuba Perelmana
Wreszcie dodał, 7.e me wierz}'
Perszeron ii.
istnienie
'
twierdził \Yymyśliłem ją ~.eb.v bezkarnie nalrząsa'.! się z
Pol~k.i i Polaków, co J'!:'>t ty111
karygodne iż je;tPr.1
bardziej
cudzoziemcem, korzystaj:icym z
gościnności polskiej.
Odpovdem na z11rzuty po l<:i1. i. Otóż nie obraziłem • żad
nych uczciwych ludzi, ty1ko
niPuczciwych i glup1ch l-'erszeroi1czyków. Nie wieclziałt'!m, że
w
w Polsce rów:1ież gra ::,;ę
dowiedziałem się 0
.. listę" tym (ze zdziwieniem!) z felietonu Luc)ana Bogusza, zamiesz·
rzonego w ty:·n samym num:rze „Odgłosów". Myśl~, ie z frj
przypadkowej zbieżności d~·:óeh
tei!:stów sąsiadujących ze sobą
na jednej kolumnie pisrn:i uodziło się podejrzenie czy:el:11k<1 . że zamiarem moim byłe, obrażanie uczciwych ludzi. Skoro już jesteśmy przy uczciwoś
ci. .. , czy aby na pewno gracle
w listę zasługują na miano uczciw~ ch~ Mam wątpliwości .
Gra w „list~" być mov'l nie
była opisana w „Lilavah'' tylkl) w „1\latematyce na wi:;;oło".
Obydwu tych książek nie m:i1J1
pod ręką - nic ten 11'i<.?''· pR·
miętam je z dziecitistwa, a mn(jeśli i~lniejąl
ji> egzemplarze
;:dobią półkę Jakiegoś malolai z k:ole.111ego' pokolenia. \Vy·
bez SlJra-.vcofuję się zatem
skoro czytelnik twier·
dz~nia dzi, że opis gry był u Perelman<i, to widocznie sµran.;dził.
Co do i~tnienia I'erszerr:nii ci1?„ mogę tylko przysiąc, 7.e
l'I?r~zeronia istnieje, że bykm
w tym pięknym kraju \':ielekroć, że mam tam przyjacii.ł.
Leży 1\·pra\\·dzie dość c.aleko,
za Bajdocj;i i Tiutiurli;tanem,
w niedalekim ~ąsiedztwie wysp
archipelagu Hula-Gula. i\ jakoś
nie słyszałem, żeby ktoś p:-i·
wysp
wątpiewał w istnienie
Hul"! -Gula?
rzeczyw1sc1P,
się Zdarza
ŻP różne dziwprzyznaję to ne rzeczy z dalekiej przes1Jości
czasem i z ter a żnieiszości,
;i
które wydarzyły si-: lub wydJ.dziwnie
r:r.ają w Perszeronii
przypominają fakty i zd.:.n:enia
w Pol~ce lub mrn·E:t w ł,odzi.. .
no cóż, to nie wina Per~leroi"i
czyków ani, tym bardzi~j, motr;;J...-tującej

Jl'l .

Tyle

w~tępnych

-

przvzna.i-:,

7.e ~nzydługicb, wyjaśnie!i. T!".niz kolejna opov.·ieść . My~lę, że
zupełnie niepodobna clo jakir•hknlwiek wydarzeń w Polsce. To

w
się mogło wyd a n:yć tylko
Per~zeronii.
Otóż b~rJa w siolicy Perntrnnii, (która \\'Ct1le nie nazywa
ani .. Ko1'1~ię „Końskowola"
niektórzy
~kie", jak chcieliby
złośliwcy, tylko nosiła ki.edyś
dumną nazwę EQUITANJA, a
obecnie nazywa się bardziej no -

HORSTOWN), otóż
piękna
w stolicy stara,
i
stajnia. Trochę zniszczona
prze5tala
staroświecka, dawno
służyć jako rezydencj a do~toj
ni ków perszerol'1skich. Pewien
pomysłowy, prężny ogi~r przy
ml!,drych
p a ru
w~pqludziale
wielbłądów wymyślił, aby ulokować w niej przybytek n1ąd
r. ·eh rozrywek - nie wyści
wyslaw,
gów, ale spektakli,
koncertów itp.
Wydział Cer.emonil l Wido·
ale
wisk trochę -;·i~ opierał,
mądry regent dał pozwolenie i
rlotację i tak powstała "1.Vielka
S.l;ijnia Rozrywkowa, a pomy~lowy ogier dostał nawrt nominację na Wielkiego Stajennego Rozrywkowego.
do Wielkkj
Tłumy waliły
~tajni. Wielki Stajenny tryskał
i
pomysłanii, wymyślał b.1le
pok<iz,·, gromad1Jł p~miątki ~l~1\ y i kmiszł u PP.r:;zero11czyk6w.
Powoli Widk::i St;rjnfa R..,7r:'wk0\Va stawała si~ znów j~dnyni
11·ocześnie
była

g!nachów
z najwa żnie jszych
stolicy. .Sy ,.,·ał 1\' niej n;g.;nt i
członkowie P.ady, ocil:l:n;.·::ily si~
ceremonie i t1rot::yst.olci
l to właśu!e zgubil·o pomy~łowego Wielkiego StaJPnnego.
Wydział Ceremonii i Wirbw1sk
doszedł do wniosku, że u:·z~d
·wielkiego Stajennego R.ozrywtrzeba zLkwiriować,
kowego
StaJnil\
kierownictwo Wielką
(już bez przymiotnika „i.fr7.ryv,:r
kowa") powierzyć komuś godnt>mu, szacownemu, zbliżanP.mu
do kręE(ów dworskich.
Wesoły ogier, Wielki S\2je11i:y z duszą artysty, po~:~edł w
odstawkę . Regent, na wr11osek
\Vycl7.ialu Ceremonii i 1.Vid.:>··
wisk mianovvał nowego stefa był to tary, dworski \\'Y.i<>dacz.
Na ceremoniach znał się le1iieJ
niż na widowi; kach i ro1-! ywce,
toteż nadano mu godnoś<'.: WidCerecrnnii
kiego Stajennego
Pa!'lstwo>.vych.
M:ijni
Dziś _gmach Wielkiej
świeci pmtkami, ł;:iżą p:> .~ch
nach wielkie, k.o!'l~kie muchy ...
Czasem tylko, z okazji jakiego
jubileuszu czy rnn"j cer,:>momi
otwierają się podwoje Wielkiej
Stajni.
Ceremonii
Wielki Stajenny
Dla
Pati.>t\\·owych ~ię nud;r.i.
rozrywki, cza!"ami, urządt'\ kontrole. Kontrola i biurokntyczhobby,
ny porządek to jego
o
jPśli można tak powiedzieć
koniu ...
Mam ni>di.iPję, 7.e tą opo\'<iddą uradowałem 111-".r.(O kryOp'Jw:eM:
t~· cznPgo c;:ytelnik!J.
powyższa nic a nic nie przyp•l·
mina nicz<'go. co mogłoby zdarzyć się ". Pnlsc<> . To si"l mo_.
gło zdarzyć tylko w Perszeronii„.

- BEN GRUNDl'K
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Na.gie
zastępstwo

Dwie prawdy
Przebrzmiał już da11:n•J szllm,
narobił film Claude
jakiego
Lanzmann;1 „Shoah" - gigantycmy, blisko dziesificiogodzin.,.
ny film dokumentalny n zagła
dzie Żydów w czasie II wojny
~wiatowej. Nasi przedstawiciele
ciyplomatyczni w Pary?:u pro!ilmu
testowali po premierze
nim
przeciwko zawartym w
akcentom antypolskim, nasza
pra~a gło.'no ten protest pJpierala. Sam autor udzielał wywiadów, z których jasno wynikało, że ma do na~zego narodu stosunek wrogi, że uwierzył
w prohitlerowsi.:'ł brednię o udziale Polaków w eksterminacji ich współobywateli.
film.
Wreszcie sprowadzono
się" niespodziewanie
„Cieszył
niską frekwencją, nie wywołał
:tall dyskusji. Trokolejnej
jak
bo
szkoda,
chę
:fil·
obejrzenie
s ądzt:

mu

mogłoby

rozładować

emocje. Film albowiem nie jest
antypolski, raczej - jesh jUZ
szukać w nim jakiegoś o;;karże11ia - to skierowane jest ku rzĄ
(zwłaszcza
dom europej$kim
przeciw władzom brytyjskim!),
a w znacznie mniejszym stopni u przeciw narodom. Sekwencj a p olska jełt - rzeczywiście
a11
- nieco m anip ulatorska,
jest takie równoważna wypowiedzi;i. byłe go łącznika \K i
rzą dem londyńskim, prot. Jana Karskiego, .lego wstrz!łsai~
cy opis getta w a rszawskiego i
towuzygłębokie wzruuenie
szące tym 1trasznym wspomnieni om może być uznane za reakcję typową i typowy stosw1~k
ówczesnej polskiej inteligencji
do t ragedii Żydów.
N a marginesie: :lilm jest dobrze zrobiony, La nzmann dewarsztat
świetny
monstruje
dziennikar·za - :filmowca i ;iż
bierze, że na projekcji
dziw
widziałem tylko jednego dziento publicysta
Był
nikarza.
,.Dziennika Łódz:kiego". Koledzy
z TV j akoś nie znaleźli czasu ...
Największe wrażenie zrobiła
na mnie końcowa sekwencja fil·
mu: Lanzmann umieścił kamew muzeum, poświęconym
rę

Powstaniu w Getcie Warszaww
~kim. Muzeum to istnieje
Izraelu, w kibucu kombata ntów
walk,
Uczestnik
powstania.
Rotem, na tle zdjęć
Simha
gruzowiska i makiety getta opowiada o jego tragedii. Ivlówi
po hebrajsku, z trudem przypol~kich
chodzi mu wymowa
dóv.• (pseudonim6w, nazw waro
si:aw~kich ulic). Opowiada
Pol:>kach, którzy P"d mura1'1i
gett czyhali n Zydów, aby.

ich _'iemcom. Opowiada,
jak cuder.i u:-.ato,1·ał st~ przed
nirni. .. Opo\ .ri.ltia v.-i:-e3z..;j :s~ j:tk

wydać

1

muslał

t~:„oryzować

l.nonią

mu Po1:1k0,,·,
p:·zydziel011ych
pracowmkow k::nializaCJl, aby
przeprowadzili go kauaia;:..-,i 11<1
S•~
powrót do dopalaJącego
getta.
Opowiadanie Simhy Re.teina
roi.li o~romne v,:rażenie l '"·y~a
refleks;e.
wołuje różne
t"n
takq, że miał
przykład
dzielny czlnw1ek prawdziwegJ
pecha, że za mur::imi getta natknął się akurat na sz:nalco\\"ników... 7.e trzeba mieć necha,
aby trafić akurat na t.:1-~órzL
\\·ych żołni<>rz.y podziemi~,, (i:lo
chyba z AK lub AL by\J dw:ij
pracownit:y kanalizacji?). A i.e
polskiego ...
zapomniał j(i'lyka
no cóż, lyle lat. -Zresztą, moz'<!
nie znał go nigdy dobuc, nie
posługi wał się nim?
ósmego
ogląd alem
Film
kwietnia. A - ku sv;emu zdumie111u - dwudziestego drugiego kwietnia zobaczyłem pn na
Simhę Rotema w głównym wydaniu DTV o godzinie l!ł.30!
Pan Rotem bawił w Warszawie z okazji 43 rocznicy powstania w getcie. I udzielił
telewizji naszej wy\viadu„. 1.\I.lwił płynną poi zczyzną, z <1gromnym uznaniem wyr::iżał się
o Polakach, którzy zaopt:?kO\'.'ali ~ię nim po wyjściu z getta,
dzięki którym przeżył!
Kied~· kłamie pan Simha Ro·
Clau\Pm? Kiedy opowiada
de'owi Lanzmannowi o \\'l ldnych Polakach, C7.Y kiedy opvwiada TVP o \\.'Spaniałych Po·
lakach?
wcale'.'
A może nie kłamie
opowiesć.
Przecież jedna
przynajmniej w sferi;e fo.k11graficzne.i - me przeczy drugiej, mogło się przydarzyć. i to
i to, i pomoc, i opif'>ka, i próba
denuncjacji?
Więc mogą być dwie prawdy. „Piknie ale nie barzo", Jak
mawiają górale. Bo jak w tym
pan Simha
świetle wygląda
Rotem'.' Co !1ajm11iej dv.;uznaczme. Ok;izuje ~ię b -ć handlan:em prawdą, Który oferuje taki towar, jakiego życzy sobie
klient:
- Panie Lanzm<>nn, µro3?.E;
b::irdzo, mam <lla pana ś·Nif'.tny
kawałek o polskich antyoe.mi·
tach i żydożercach!
- Telewizja Polska? Prosz~
bardzo, dla panów też się co~
znajdzie! Mam oto opo'.Vieść o
tym, jak z narażeniem iycia ttr::itowała mnie Polka, jai< wypai;-iery,
robiono mi aryjskie
jak przeżyłem dzięki orlważ·
nym, nlachetnym Polakvmt
Zostawmy zresztą pan3 P.otPnUl. Handluje on nie tylko
prawdą, handluje tym co najhandluje Pamit.;cią
śwlętsze,
i
Narodową. Pa1nięcią swego
naszego narodu ...
i
Wróćmy do dwóch prawd
·Cały jest
filmu Lanzmanna.
montażem wywiadów. Mówią ·uczestnicy tra- ·
najczęściej gicznych wyd<1rzeń i ich bei:L~nzmann
&ilni obserwatorzy.
po mistrzowsku nimi steru.ie.
~ię
D::1Je pomilczeć, pozwala
<Jm0c.ie,
Wywołuje
wypłakać.
prowokuje je. I uzyskuje e!ek·
ty. Z wielu prav.:d widz wybiera tę, którą Lam:mann narzuca.
Naprawd'.l szkoda, że nie orep.Jrterzy
glądali tego !ilmu
łódzkiej 'T'V. Chyb::!. zrent.ą ich
koledzy z centrali także me.
Gdyby widzieli, nie byl:Jby wywiadu z Simhą
j;:i.k i:.;ądz~
Roternem w dzienniku telewizyjnym ...

AND~ZEJ

KAROL

•

Wiosenne·
osłabienie
Mku m21my
Wios~1ę< tee:o
wyd;; walo się,
zmienną. Już
że będzie oiepło, gd~, powiało
mroźnym wiatrem i śnieg z.a·
Teraz znów
c:z4ł pri.ylaty\\'ać.
w
n:ataly prawie upaly, ale
telewizorze przeslr1.egają. że
jeszcze może być zimno. A po7.a tym nic 1ylko '" kolo opowiadają o wiosemnym <JsłabiP
inne
różne
niu. przesileniu
rzeczy RO?.gląd<lm ~·ę
takie
wier wkoło 'i. wid;i;ę, że to
~wie.ta prawd<1.
Ot M~i \\·~p<!ni<"li hokt<dr:i
wios!n· e.;:ro
tak:ego
de>>tali
przesilenia, ż• kto chciał lał

1~h

jak

~ro

~''.\

mógł i nie
lo o:::. trzeć,

mógł

P?zyi
r-:: ~8r. Cz,·La~a:n k;edyi. że
polit." .:.'·· ;!u.'' nb chc:eli [ię z
1
- ; rnś 'P-~tkać. '.o zap;;:::ali na
„chorobt~ c!::p1ornatyczne('. S:ed .:ici l tai<i pnl!'..rk w do:11U, ;;J
~ot.ie kawę i l:'.<iPry. albo na1\"Pt ko·1iak. czvlzł gaze1.), 111•;1:.-ił

radia.

~rei ł

5i:.::hz.ć

,,.

kr!r't.v

Z.!!

'\\:oirn ~.:('Jkretarzen1 i u.dav.&ł,
że jc>st c:ęiko chory. DtJ spot.-i;.:1ia :1ie 'dod1o<hło i pcU::c
1\·~·chorl:r.'J na >woje. ;\1o~ł ';·eier nanych d!.ielnych hoke •tow też zastosować taki madrużyna
ŻE>
ne\\"l'. Oglo.~ić,
przeciiodzi i:ilne \\'iOi!enne osła-·
bic'n'.e i leż,- w lóżirn ,,. hot"lu. Na tanę w~1 jść nie może,
wiarlomo - tafla z lobri d:i. wię.c slę drłoµcy na tak .. ::1
zirnnie przeziębią, jakiejś inf] uency <:ię 1i11 b11wi;; i jak wro t ·en-er jako
ca do i<rajc1. to
odpo\\·iedzialny za nich moi!
m!eć .;;po:·e !·łopoty. A iak oę
dz.iie mi<il .- pokój. Nasi '''spa:1iali hokeiści nie pokazą świa
tu jllk f:•~alniP grają, wstyd.!
n::ije i 1Hzyscy
nikt. ,,ię nie
będą udawa-li, że jest fajno.
Nie wiem, ro sądzi o tym
Anten.i Piechniczek, ale ja basię o naszych \""Spaniałabym
ł~·ch piłkarz~-. A to dlateii:o, ż.e
coś mi ~ię \\·ydaje, że ich ti;i:
osłabierne.
ogar;-1ę1o '.1·iosenne
szczęsc1e.
Nie \\«zystkich na
\\"io:na jekby Zabrze omijała,
smog,
i\lają t.am chyba si1ny
utrudniają
w1~c .cJ.,·my i pyły
1 ade.iśde wiosny, a wraz z nią
Górnik Zao'łabienia. Tvlko
brze jako~ dotrwał do końc a
w dobrej formii':!. Innych ogar·
nęlo globalne wiosenne oklapni~~·;P.

\V11n7.awie. gd' Widzew
z Legią 3:0 kibice
Legii krz:·czeli : - „Na kolan~!''. Zar;iz później spotkał ich
dokładnie taki ~am los w Po::1aniu. gdzie przegrali t~ż 3:0
i u~lyszeli ten sam <Jkrzyk: „Na kolana!". A Dariuiz Dziekanowski okrzyczany przez riiektón·ch spnnvozdawców dyplo·
i rzecznikiem
PZPN
matą
j;.i.kby ni"° było Ed·
PZPN 1„:.1rcl<1 ~llkołajczyk.i. - za.po1\'iaclał, ie .. Legi;i idzie na mi·
opanowała
LE>gię
~:n:;.i."_ Aie
Podobnie
"-'iosen:ia niemoc.
i.reszta jak i \-\'iduw.
.TeszczE' parę tygodni temu
WidMw J<>k
,,.~·dawało się, że
llil' si~gnie> po mistrzowski
zadowoli wicet;-t1ił. lo «<:
Zadomi~t nowu:;m t.vtułem.
trz.ecim miejscem,
wnlił :;ię
kforE> je>st ipr„miowane udz1aJ""m w roz•.~rywkach Pucharu
UEf A, ;1le bałabym sie poważ
n:e o b• "rozgrywkt,. Z obecmą
formą Widzewa i :1kladem druur.zĄdzać
~obie
t,·n 1· można
wieczory \vspomnień. Pow.;pobywało
mi11ać, jak to niegdyś
i kiwać ~Jowa nad mądrośc.a
~ arożytnyrh, którzy mówili, ?.e
musowo
tłustych
po latach
chude. Byf
prz.\Thodzą lata
akumu~i
może nie zawszP
,." być ~iedem tych lat, moze
uda ~ię je ~krócić, ale nic n:e
zmieni fa'ktu. że 1r1adchocizą. I
'' ła 'nie dl a Widzewa nade!zły.
Oby do tego wiosenne oslabiegi~ zbyt
llll' nie utrzymy\\"lllo
długo. Medycyna zna chroniczne .st::1ny chorobowe.
Czy na koniec ligowych ro.z.grywek 21darzyły się jakie~ cu•
da? PZPN, aby tak się n:ie staJo. uruchomił „brygady ty~y
działacz.on~
miały
~a·•, które
patrzeć na ręce, a piłkarzom ina
nogi. Czy coś zobaczyli? Ja·
nusz Haiiderek w krakowskim
.. Tempie" uważ.a, ie to daren11w trud. Nawet 111akaz dl;i ,;;~
d7.iów l"Ozpoczynania meczów oo godz.inie
:;(iiJnich kolejek
16.00, a drugiej połowy o 17,00
ja.k
n'.e jest zbyt realny. ~
rll1ałacze zechca, to zawsr.e coś
mowymyślą, a pilkarze też
irą opóżn1ć ~ •yjście z gza tn.i i
o
na;pisa.ć
sędzia może tylko
tj m w .protokole. A telekomu11ikac.1a, choć n;e i1ajbardz.iej
idealna, to ~ię przecież rozwiJa i mam~- ju;i; - chwafa Bogu
automa tyczsieć poiączeń
nych. A jak ~ię kogoś nie zlapiP. za rękę, to i udowodnić
tru<in<J. Zi:esztą „brygady tygry;a" też może <Jgarnąć ~110·
senne oslabienie.
Wiosenne oslabienie ogarn~ło
Lubin. Zadziałacz~· Za~lębia
kazali· oni wstępu 1·ed. Dariu>z.owi Mikusowi :z. krakowskiego .. Tempa·•, bo się o nich kntycznie wyrażał. Je:<t tó jawi:-ie
naru~zenie ..Pra,Ya prasowego",
?le cóż io znaczy dla wszechW

prwgrywał

mogąc. ·eh

działaczy

ogarni~·

tych na dodatek wiosenną niemi'.lc~. Nawet pomoc milicji n,e
pomogła. Dyrekto1· klubu, Lech
Lucz~k w:-·dał zakaz ... i znik·

Mikus me
Ot, cieka·
wostka!
Jedyna nadzieja w kolarzach.
Ostatnio dużo przebywali z.a
cninica. a tam w;osna dotarła
w1ose11wcześniej i być m::iż
ne z;;mroczeniP już im prze-

11a_1: Red. Dariu.;:z
wszedł

na boisko.

<zło.
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Zgasił.a. światlo, położyła się obok niego na drugim lóżku. Nie
~lyszal. ieJ_ oddechu i po Jakimś cuisie odnios! wrażenie. że jest
z.upelme >am Wtedy dosz.edl go wresz.cii> głos lasu za oknem
-. ponury szum dni>w ro·1koly~anvch pnedwiosennym nocnym
w sobie jakąś ukrytą
głos zdawał się nieść
w1atr~m. Ten
melodię, ~rzema w1a_ł to . głuś111ej. tu c1szeJ a pod µowiekaJ1ni Józe~a M_ar~na p0Jaw1ła się skurczona sylwetka Ivo Bundera, potem
Bunoer przekraczał jezdnię. odchodził coraz
zas -~1dział. Jak
?~}e? i daleJ, az, v..reszcie odwró~il s1ę do przyjaciela. aby prz:v1az~ie _pomachac mu ręką na pozegnanie. Sennie zastanawiał się
gdz1~ I za ile .mozna by kupić jakas mną przeszłosć, jal~ąś now~
p<1m1ęć! poznac . to, czego nigdy nie poznal - tę miłość wielką
czystą 1 ~rawdziwą. ~ydawalo ~l_l się. że las zmienił ton swojeg;
głosi;. przemawiał te1az uspokaJa.]ąco, a na\'vet czule, chciał ukołysac go _Jak_ dziecko, złagodi.ić cierpienie J znowu przyśniło się
kłamst<.•>,
do wykrywacza
~a:ynow1. ze został pr_zylączony
-lektrody przyssane do Jego ciała piją jego krew a jemu jest
'
dobrze, umiera bez męki.
· Gdy o.budził się ra~kiem -: Weroniki w sypialni już nie było.
~8:stał _Ją w kuch_m krzątaJącą się podczas przygotowywania
skn~adama. Ogolił się, wykąpał, zasiadł do stołu w ubraniu w
'
torym tu przybył.
- .Przejadę się po lesie - oświadczył Weronice.
Skmęła głową i zasiedli _do śniadania. Ona jednak nie jadła
ty}ko . ""'.P~try"".ała się w mego. Wiedział, że chce .mu c.:oś po~
~v!~?z1ec_. 1 . zbie_ra sł?w'.1. Nie zamierzał jej w tym pomaga(;,
ł'..,„.ewaz me_ mi'.1-ł, po Jęcia o czym pragnęła z nim mówić.
:-. Chcę wiedziec, czy zostaniesz tutaj, czy też muszę zbierać
swoJe rzeczy - odezwała się w końcu.
- Nie um!em ci. tego powiedzieć. Sam nie wiem. Byłem bardzo daleko. 1 przezy_lem ba~dzo wiele. Nie jestem już tym samym czlow1ek1em, . który poJawił się tutaj wiosną. Coś we mnie
coś ozyło.
umarło, a
- Tak jak i we mnie„.
- Nie ma już Horsta - rzekł Maryn.
- To P_rawda. _Nie je~t. i nie będzie nigdy tak jak dawniej.
twój pies ! twoja
Ale przec1:z tu Jest t\YOJ_ d?m, t\"ój sad.
~la~z. Horst _tłumaczy! m1, ze. takiego mężczyznę jak ty można
Z?-tl zymac, JeslI da mu się kobietę. Powiedz mi słowo sprowadzę
'
c1 kelnerkę z Gaud.
- Nie chcę - rzekł gniewnie. - Już ci to raz mówiłem
. -. Horst zamie:za~ jech~ć do miasta po piękną kobietę ·dla
c1eb1e .. Po taką, J~kie lubisz. Mogę to zrobić za niego.
- Nie . potrzeb~Ję. Chciałem kiedyś przeżyć miłość wielką,
cz;rs_tą _i yrawdz1wą. Ale to były mrzonki. Nie ma takiej miłosci, a J~z na pewno nie mogą jej dać dziwki.
. .-: TwoJ~ był~ żona Eryka_ opowiadał~ mi, że miałeś w swym
zy ciu setki kobiet. W gruncie rzeczy mczym innym się nic zajmowałeś tylko kobietami.
- Bzdury. Zresztą, to bylo dawno.
- Masz jakąś kobietę?
- Nie.
- Dlaczego nie wziąłeś mnie tej nocy? Le:ialam obok ciebie
czekałam na to. Brzydzisz się mną lub mną gardzisz, bo znasz
moją

tajemnicę.

. - ~esteś piękna i podniecająca. Czy nie przyszło ci na myśl,
_
ze me chciałem ci zadać bólu?
ramionami.
Wzruszyła
-. ~obieta_ jest stworzona do bólu. Ty takii powstałeś z bólu
twoJeJ matki._ Czy mówiła ci, jak krzyczała, gdy cię rodziła?
- To co innego.
- A może i ja chcę krzyczeć z takiego bólu? Postanowiłam,
że będę miała od ciebie dziecko.
- To niemożliwe.
- Dlaczego?
- Usunęłaś dziecko.
- Bo zrodziła je nienawiść.
,
- A teraz?
. - ~ie czuję do ciebie nienawiści. Szukałam cię po całym kradziecko.
1 czekałam tu na ciebie. Chcę mieć od ciebie
JU
Powstanie z miloś~i wielkiej, czystej i prawdziwej.
- Wierzysz w te głupstwa, które kiedyś mówiłem?
- A ty? Przyznaj, że po prostu boisz się miłości. Przyzwydo dziwek.
się
czaiłeś
- Dowiedz sii;, że przestałem być mężczyzną. Pqcżyłem cięż
kie chwile, został ze mnie strzęp człowieka. Mam "nerwicę, która
nie pozwala ri1i na to, co powinien robić mężczy'z.ria. To kiedyś przejdzie. Ale teraz 7.0staw mnie w spokoju.
Odważył się spojrzeć na nią, choć wstydził się swojego wyznania Spostrzegł, że surowa twarz \Veroniki raptem jak gdypy
jaśnieje, uwidacznia się na niej wyraz radości. Nigdy nie oglą
dał jej tak pięknej, z rozchylonymi jak do pocałunku wargami,
z oczami, które zdawały się każdym spojrzeniem obejmować go
crnle.
Złożyła ręce jak do modlitwy, a potem zakryła nimi twarz,
ż0by nie odgadł z nieJ wypełniającego ją szczęścia.
- Czy wiesz - zaczęła cicho· - że teraz kocham cię sto razy
mocuief! Miłością wielką, czystą i prawdziwą. Wydajesz mi
iak gdybyś stal się mną. Tak, to możliwe, że
s ę lak bliski.
i żona. Gdybyś stąd odszedł,
jestesmy jedm1 duszą jak mąż
zabilbyś mnie. albo ja za'">ilabym ciebie. Nie bój się mnie. Bę
l:l:r.wmy razem sz·nęi-liwi. .iak nikt inny ua świecie. Ty i ja.
Ja i ty. Tacy s<imi. Połączeni miłością, której nic nie potrafi
zbrukdć

-

To

je~t

cl;or~.

Weroniko. A to, co chore nie

SZClęAtia.

może

dać:

- Bobt się miłości - oświadczyła:
Zobaczy!, ze pri.ez palce, którymi zakrywała twarz, teraz wyciekają Izy. Nie potrafi! znieść myśli o bólu, który jej ·zadał.
Zerwa! się od sLołu, narwcil na siebie kurtkę, wdział futrzaną
czaµkę Wyprowadtił ·w stajni osiodłaną klacz i pojechał w las.
L~ab<•lr;w~ta klacz drobila kroki. prowadząc go w kierunku
ba~iPn Topmk. lho~ wcale nie był pewien, że chce jechać w
t,vni kierunku \Vlas::iwie było mu wszystko jedno dokąd się
udaJe pragnąl tylko. aby spełniło się to, co sobie wymarzył
przy barz,e na lotnisku: zatonąć w wielkim lesie, jak w głębo
kim jeziorze, wtopić w nim swoje myśli i obawy, nieuświado
mione pragnienia i poczucie klęski. Na mokradłach Topnika były wysepki. gdzie zdaniem· Horsta Soboty kryły się trzy moce
suitańskie wielkiego lasu. Ale Sobota już nie żył, umarła też
jego nienawiść. a .Józef Maryn nie czuł niechęci do wielkiego
lasu Nie bal się też jego ogromu, ani nie odczuwał obawy, że las
:idbierze mu duszę. To przecież nie kto inny jak las właśnie
nie mógł
cłiyba go tak bardw uwrazliwil i uczłowieczył, że
być więC'ej tym, za co miał go stary Horst. Może zresztą dla
kal.dei::o człowieka las stawał się czymś innym, jednych leczył
~ innych zam:i:al bakcylem szaleństwa i zła. Czy Weronika też
już stał<i ~ię s1alo11a , proponuj<1c mu życie męża i żony, którzy
mieli stanowić Jedną duszę. ale nie jedno ciało? Czy w ogóle
było 1akie w,;pólistnienie przez tygodnie, miesiące, lata? Kiedyś
tygodnie, mieprzez
współistnienie
takie
było
no:żliwe
mężczyzjako
się
obudzi
Maryn
Kiedyś
lala?
;iące,
mu
zacznie
ona
Horst,
stary
jak
\•:ów czas,
i
na
i
pozostał
niej
przy
tylko
aby
dziwki.
;prowadzać
jej przed wielkim lasem. Kto wie, czy nie zechce go
bronił
zmusić, aby zadał jei ból i zapłodnił, będzie wówczas miał dziecko, małą kruchą istotę, która już na zawsze związe go
z Wr>r<1n1\;<1 :Jo i<1kieg11 stopnia, po 'tym co przeżył i przemyślał,
zm1Pr11l<ł ~ie iego o~obowoś<'? Dlaczego nie powiedzieli mu tego
;>svchologowie i psychoanalitycy z firi:ny? Czy przestał być samotn1k1em. ug<.rniającym się za niebezpieczeństwem, owym wilkotnkiem, iak go nazwala Eryka? Naprawdę pragnie opylać
dnewa w sadzie. odpoczywać na starym pomoście i wypatrywać
ogromnego suma. a potem siadać do stołu z piękną i silną kobietą. mówić roś do niej i ·słuchać jej słów, wymieniać spojrzenia. I czasami wyrywać się w las na przejażdżkę izabelowatą
klaczą. Cóż to za przyszłość dla Kristophera Bullowa? A najgorsze, że być może od dawna kochał Weronikę miłością wielką
i prawdziwą. być może powiedziała mu prawdę, że takiej miłości
boi się n'ljbardziej, ponieważ ona czyni człowieka niewolnikiem.
Wydawało się logiczne, ze powinien stąd uciec jak najprędzej,
zanim ta kobieta nie omota go swoimi niewidzialnymi sidłami,
zanim on sam nie odkryje w sobie jakiejś perwersyjnej radości
z faklu, że co noc ona będzie obok niego leżała. Oto wspaniale
rozwinięte ciało młodej kobiety o pięknej twarzy, a on nawet nie sięg·
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nie po nią ręką. Może był to właśnie bakcyl szaleństwa chciał
!-(O nim . zarazić wielki las i należało się przed tym bronić. Miał
Jednak Ja~iś wybór'! Czy nie rżnął przez cale lata kobiet małych. i d uzych, c~rny~hi białych i czekoladowych. z przyjemnoś
przyJemnosci, na rozkaz i bez rozkazu, na rozmaite
cią 1 bez
sposob~ 1 w rozma_itych miejscach? Czy nie był też już człowie
kiem zonatym,_ ktory myślał, że ponieważ kocha swoją żonę,
a. <?na kocha Jego, właził na nią noc w noc i dokonywał pop1so:v ;rotycznych, za które odpłaciła mu odejściem i współ
czuciem.
. W le~ie wciąż _Jeszcze le:iał śnieg. W siedliskach świerka był
ru~sk'.1z1telm~ .biały, w siedliskach buka przypominał kaszę, w
k~oreJ chrzę::c!ły kop_rta klaczy. Małe i duże polany raziły golizną lub bruaną pozołkłą trawą. W ciekach odwadniających stała czari;a woda. nigdy t!ie zamarzające mokradła lekko parowaklacz
ły 1 między olchami snuły się białe duchy. Zatrzymał
pr_zed ri:ost!{!em l ułożonych obok siebie okrąglaków i uświado
?:1.1~ soh1e. że w wielkim lesie . trwa ·zupełna cisza i pełny spoJ...uJ._ Nawe~ nie pr_zypus7czał, ze są takie chwile, gdy las potrafi porazić człowieka tak ogromną ciszą i spokojem. Nie zasl;:r~e~zał ;,.a~en ptak, nie odezwał się żaden owad, nie zaszem:a1, zaden lt~t.:k ani nie trzasnęła żadna gałązka. Tak musiało
liyc tam, po frnierci. Ale ten spokój nie przerażał tylko koi~
dawał odpoczynek, na chwil~ odbierał myśli i może nawet duszę .. A . Jednak po _;:hwili JUŻ czuł i myślał, przeżywał jakieś
wrazema. Przypommał sobie słowa Weroniki o matce która urod_ził~ _'go w bólu i zai:r~gnął oddać całą swoją prze~złość i przyszl_osc za t~>, aby wroc1c do łona kobiety, stać się dzieckiem,
l'!ore _ma s~ę dopiero narodzić. Co za niesprawiedliwość losu, że
me wiemy i me ~amiętamy jak nam było w łonie kobiety i tylko nosuny w solne wieczną tęsknotę za tym zapomnianym bylem. Tak, teraz \V wielkim lesie, w ciszy i bezbrzeżnym spokol\l wydaw~ło mu się, że jest jak w łonie kobiety, zrośnięty z

„.

mą

pępowmą.

las i ciężko mu bęazle stąd odejść. ZreszCzemu przez tyle lat okłamywał siebie. że
lubi kobiety szczupłe, wiotkie, delikatne, o piersiach małych ·jak
u dziewcząt, 8korn t<ik naprawdę lubił kobiety rosłe, o szerokich plecach, stworzone. do pracy, silne i zdrowe. Taką kobietą
byla ~ego matka; potrafiła wziąć na plecy worek i pół metrem
p_szen_icy. Podobno juz nazajutrz po porodzie doiła krowy i nosiła 1m do obory pokrojone buraki. Nauczono go siedzieć na
stołkach barowych, mieszkać w hotelach i wciąż czujnym spojr leniem omiatać cudze twarze, wychwytywać cudze słowa choć
być r:ioże stworzony został, aby odpoczywać w połud~ie na
twarde) ławce przed domem i patrzeć jak owocują drzewa w
~adzie podobnie jak to robi! jego ojciec i Horst Sobota. Mieć w
szo~ie lub na strychu trumnę z jesionowych desek, umrzeć \v
S\voim własnym lożku lub na ganku własnego domu, a nie tak
Jak lvo Bunder "" jakiejś parszywej i brudnej willi lub w samochodzie wrzuconym do rzeki. To wszystko musiało być już
oczywi~te w tych pierwszych dniach Jego pobytu w leśniczówce
Kuleszy, dlatego me tnógł znieść skrzypienia łóżka nad swojf\
g1ową. I' ie chciai tego Jednak zrozumieć Od pierwszego wejrzenia . na . Weronikę .v rodświadomości zrodziło się w nim .przekona_me, ze ta kobieta stworzona została dla niego, a nie dla tego
lesmka. Dlaczego Jednak nie uczynił gestu, kiedy ją trzymali a
Kulesza wyjął swoje~o sterczącego czlonka, aby go włożyć mię
dzy roichylone pn.ez Budrysa uda Weroniki? Czy to była obrona świadomośd przed nieświadomością'? A może chęć zemsty za
h te widziała w nirn męzczyznę takiego jak inni?
Jaki sens ma prowadzone w tej chwili sledztwo przeciw sobie samemu. Czy człowiek w ogóle zdolny jest sam odróżnić to
od tego co podświadome, co został~
co jest w nim świadome
uwarunkowane genetycznie lub jest atawizmem, od tego co mu
narzucono poprzez tresurę zwaną wychowaniem i wykształce
niem Dlaczep,o w pewnej chwili zapomnial o tresurze i wyszedł
z willi Bundera frontowymi drzwiami? Czemu mógl rżnąć ko·
dui.e, z przyjemnością i bez przyjemności. a teraz
biety r11al
nie czuje poiądauia do żadnej, nie podniec<J go nawet wy.obrażenie broniącej się przed gwałtem Weroniki? Jaki sens będzie
miał fakt. ie powie <:obie. odchodzę stąd. skoro nie miał dokąd
piękna kooJejść. nikt na niego nie będzie czekał. a tutaj bieta patrzyła na niego miłosnym spojrzeniem. na jego widok
dygotał z rad1tści włochaty pies, na jego ręce czekały drzewa w
sadzie, a kolo pomostu czaił się ogromny sum. Nigdy w swym
życiu nikogo nie zdradzi• ani nie zabił. choć być może wielu ludzi pf7ez niego zdradziło kogoś lub zostało przez kogoś zabitych.
Czy wolno mu byto zdeptać testament Horsta, który o/ierzył, że
Pojął, że pokochał
tą, po co i dokąd?

0

.Tózer Maryn icst zlym czlowickiem i dlatego potrafi zw:;-ciężvć
zlo lasu. Ni< b:tl dy a11i wiPlki la~ ani .fózef 1.Vlarvn, H nir'-{aniilnsd.
wiśt' l101·sta ,;ohoty stała się zapewne ialup\ od.mi~ną
Pod?l)Jlie i wiel~i la~ nie odbierał niko!nu <:ni nie dawal dus1y,
n<0Jeża!a do inpo111eważ dusza ~ j"'śli i<J człowiek posiadał nego świata
Zawrócił do domu 1 w kuchni zastał obcych ludzi.
-· Naz~·warn się Kożu~:mik i jestem tutaj współwlaseiciPl~1'1
tartaku - t)rzedsi.aw1l się mężczyzna
- To mój 011;,;ż - powiedziala młoda kobieta, jak gdyby aa~ąc du zrozumienia, i:.e ow mężczyzna niewiele się liczy. Ona
Jest osobą. khira µrąsz!a lałatwić ~pnrn:e.
_Mę_żezyzna by! wysoki. 111e ogolony i gdy powiedział Mar.-·now1, z.e prow:..dz1 tartak. od razu skojarzył mu się l oi;ro111ną
dlm:ycą, n_ie vkerowarią. pokrytą mchem. na wpół martwą To ona
- ta kob:eta -;-- . byla w lym stadle czymś najważniejszym. „_
w~m trak1:m, ;dory prtykrawał dlużyce wedle własnych życ?,e!1.
M1~ła dośc la~ną buh:;, czarne, długie choć niechlujne włosy.
Zmekszialcał Ją inaly wzrost. szczególnie podkreślony przf'2 o·
g~o;uny ~ad i \\'~elkie piersi Ubranie też nosiła dziwacznr>, Ftk1es dlug1e kiecki 1 katany, jedna na drugiej wedle cebulLoąej
mody, która do nie.1 zupełnie nie pasowała. Stojąca nierur·' omo
przy kuchni Weronika. w luźnej spódniczce i haftowanej :i1i.1:.ce
z_ g_olym~ okrą1;łymi ramwnami i pięlmą głową osadzoną c,a dłu
gie) szyi, wydawała ~ię przy tej kobiecie jak uosobienie kobie·
cej unocly. a nawet piękności A priecicż też miała szerokie bfocira i rluże piersi. Tv może wyżsty w7."ost nadawał jej lepsze
;noporcje. tfró! rnieksztakal jak tam1ą
Weronika putrzyła na gości niechętnie. Specjalnie chyba sta·
:~ ~r-~~ : kuchni i gamkac11. nie przysiadła się do stołu. aby pod.... ~c„11~, ze me eh ce 1m. do~rzymy1Nar towarzystwa, ale wraz z ni·
im czi;ka na aospodarza Kuchnię wypełniał zapach jedzenia, na
patehu sim i'Jrczaly kotlety; tę woil Kożusznik zdawał siQ wdy·
chal: z lubością.
Pai1stwo mają
~ PrqszlE'.ny nie w porę ---:- powiedział. obiad, a my Juz Jeste:smy po obiedzie. Bo ja jui taki jestem że
cl:Q(::by_ mi si~ drngi ra.i tartak mi<1l palić. to nie ruszę się, 'dopoki me napełni<: br z.urha.
Zona skarciia go spojrzeniem za te glupie s!owa a on zaraz
'
zamil!d i już więcej się nie odezwał.
- P_rz:,:szliś~1y na krótko i nie będziemy przeszkadzać - za·
Rzecz w tym, że od września będę w tej
cz~la Kozuszm1rnv..-a. w10sce pracowała jako nauczycielka. Nie mamy mieszkania dom~. _Przybyliśmy, lu ze stolicy i trudno nam żyć w wynajętym
POKOJU. Tar~;:ik aaJe duzy dochód i musimy się go trzymać. Mamy sporo p1e11iędzy, a takze własnościowe dwupokojowe miesz·
kanie. w stolicy. Chce.my kupić ten dom i sad, dobrze zapłacimy
a t~kze dorzucimy mieszkanie w stolicy. To chyba dobra propozycJa, bo każdy chciałby mieszkać w wielkim mieście.
Mary;i ~uż wiei:lzial z kim ma do czynienia. Oto były, jak ich
\~ mysia~u nazywał, '?ewne siebie, miejskie chamy, dla których
liczyły się tylko piemądze. I fakt jakiegoś wyższego urodzenia
w stolicy. Jeśli już jakaś potężna życiowa konieczność zmusiła
ich do życia na wsi, chcieli mieć najpiękniejszy dom w okolicy•
· ··"' zdJał czapki, rozpiął kurtkę i dostawił sobie taboret do
stołu.

-...z.y mam

rozumieć, że państwo chcą kupić ten dom i ten
- zapyt<i 1.
- Ta/{ - kiwuęła głową Kożusznikowa. - Pan przecież zo·
stoł podobn0 w!ascicieleiri tej małej posiadłości. Myślę że lC•
chce pan żyć jal{ człowiek, kupić sobie samochód mie~zkać w
stolicy. Zresztą µrę_dzej czy później tę posiadłość przejmie pat'!·
stwo a~bo lasy panstwowe, gdyż mają na nią ogromną ochotę.
Z nami sobie me poradzą, mamy bardzo dobre układy w stolicy.
Maryn wykrzywił twan tym swoim zawodowym uśmiechem.
- To piękny dom. Ma ganek z kolorowymi szybkami. l sad.
r stary pomost mid jeóorem, proszę pani...
Kożnsznikuwci mrugneła do męża. ten zaś otworzył brzuchatą teczkę, którą trzymai na kolanach. Wyjął obanderolowane
pliki banknoto 1.v i zacząJ .ie układać na stole, paczka obok paczki. ZaJęlo mu to kilka minut i pokrylo jedną trzecią powierzchni stołu kud1er'lnego. Maryn ostro spojrzał na Weronikę, a pooz:nactać
te·.11 lfflbil w JeJ kierunku rurh głową, ktory mógł
t;1ko jedno: <1by wyszła. Ona natychmiast pojęla czego on sob;e od nieJ życzy.
- Będzie teg0 ze trzy miliony - stwierdzi! Maryn.
- A tak, pro~zę pana ....- dumnie wyprostowała się l<oi:uszni~
kowa. - Nie każ:dy. oprócz kasiera w banku, widzi na swoim
stole taką ilośt· piemędz)
- To CJuzo Faktycznie dużo - pokiwał głową Maryn.
- No więc"... - zapytc.ła.
Maryn powiedzial po c.:hw11I zastanowienia.
- Hurst Sobola me lubił ludzi. którzy mieli co3 w3pól11ego i
la:sem.
Z<)Chicholala
- My las r1iszczymy. Z drzew robimy deski ~ad?

Kożusznikov.-a.

-- On nienawidzil la~u. ale go zarazem l:ochal. To b,J lo jak
malże6stwo. Trochę i1ie!'ia\v iści i lrochę miłośu.
- Uważano gr> za wariata -- zdecydowanie stwierdzila T'ożusznikowa.
\.Veronika wróciła do kuchni z odrapaną walizką. Otworzyła
i na :rucilennym stole zaczęla ukladać obanderolowane pliki
banknotów. Zajęły dwie trzecie ~tolu. a jeszcze walizka nie by·
ła pusta. Kozuszmk 1 Kożusmikowa, jak urzeczeni, patrt_vli na
tę ogromną iloś::: pieniędzy. Oni też chyba nie widzieli aż tyle
banknotów.
ją
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