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FESTIWAL

POEZJI
Już po raz trzynasty Łódź
gości
poetów i kry.tyków literackich z całego kraju, którzy spierać się będą
' o nośność słowa podniesionego do
najwyższej potęgi
wyobraźni. I na
pewno tym sporom towarzyszyć bę
dzie refleksja nad miejscem poety
we współczesnym świecie, tak bardzo zdominowanym przez
rozwój
techniki. Jesteśmy przekonani, że w
festiwalowej, choć : wcale nie odświętnej dyskusj~
zabrzmią . g~osy
·zatroskania o dialog z CZJ-"telmk1em,
o porozumienie z. od•biorcą, bez którego najpiękniejszy nawet wiersz
jest tylko kombinacją znaków graficznych. Poezja jest nie ' ty.lko gło
sem swego czasu. Jest także promieniem światła, który rozjaśnia
mroki przyszłości, odkrywa niepokoje dopiero przeczute.
Ogólnopolskie festiwale poezji w
Łodzi

mają

już

znaczącą
Przyboś
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olśnieniu

prawdę,

GDZIE
SWIJAGA
NIE WPADA
DO WOŁGI
LUCJUSZ

WŁODKOWSK1ł

tradycję.

dostrzegają

wł~s

d?1-ąd

. przez . m<;h
nienazwaną. Poez3a
me moze su~
obejść bez słuchaczy, ale i człowiek
nie może się dłużej bez niej obejść,
jest przecież jego szóstym zmysłem.
Ogólnopolskie festiwale poezji w
Łodzi mają juz swoje stałe miejsce
na mapie kulturalnej kraju i mias-tił. Obrady toczyły . się
zawsze w
ludnych salach, obok
wybitnego
twórcy siedział często jego czytelnik obaj stawali na mównicy. A pote~ dyskusja przenosiła się do bibliotek, klubów. świetlic, do domów
kultury. do miasteczek.
To tylko wspomnienia, ale mówiło się przecież, ~e festiwale
nie
s" potrzebne, te grozi im uwiąd, że
wierszy nie pisze .się podczas dyskusji i sporów, tylko w ciszy włas·
nej pracowni. To prawda, żaden festiwal nie rozstrzygnie za poetę jego wątpliwości, gdyż to artysta musi być sam sobie prawodawcą. Ale
ruch myśli sprzyjał zawsze porywom
wyobraźni.
przygotowywał
grunt dla ładu , ·jaki poeta ustanawia swoim działaniem.
Festiwale poetyckie w Polsce rodziły sdę i umierały. festiwal łódz
ki trwał niewzruszenie, jest
dziś
ciałem ustawodawczym poetów
w
naszym kraju najstarszym. Przynaj:
mniej wiekiem. I po okresie pewneJ
stagnacji mamy nadzieję, że przeżywa drugą młodość. Swiadczy o tym
choćby program tegorocznego festlwa lu. zapowiadający dyskusję daleko wykraczającą poza hermetyczne
rozważania specjalistów.
Swiadczy
o tym ilość zgłoszeń pisarzy z całe
go kraju. którzy przyjęli udział VI
tym prawdziwym święcie
poezji
Dowodzi tego liczba utwQrów przysłanych na konkursy.
Łódź jest miastem posiadającym
swoją specyfikę. Rytm ciężkiej pracy nie zagłuszył tu nigdy tęsknoty
do wartości nieprzeliczalnych na metry bawełny, sztuki płótna. Nieprzypadkowo więc to Łódź właśnie stała się miejscem najstarszego w Polsce festiwalu poezji. Pisarz znajdzie
tu zawsze wiernych, wytrwałych
słuchaczy . Poszukując prawd nie odkrytych nie zapominajmy więc, że
są tutaj ludzie. którzy na tę prawdę czekają. I że
posiadają własne
prawdy. któo:ych nie poznała jeszcze
literatura.
Tego nurtu refleksji nie powinno
także la braknąć podczas festlwalo·wych obrad . Kim jest czytelnik J?Oezji i jakie poeta ma wobec mego
obowiązki? Kogo wyraża
i jakim
językiem? Pytania te są odwieczne,
ale zawsze znaczą co Innego.
Z trybuny festiwalowej
pytań
tych padnie więcej, sądząc choćby
po tytułach referatów. I to dobrze
nawet jeśli nie zawsze uda się na
nie znaleźć rzeczywistą odpowiedź
Bo na pewno najgłębsza odpowiedź
zawarta zostanie w nowych, nie napi~anych jeszcze wierszach.
Witając serdecznie w Łodzi wsz:ntkich . uczestników XIII Ogólne.polskiego Festiwalu Poezji ży-czyimy im
pomyślnych obrad.
REDAKCJA
(Na str.
2 Podajemy
szczeg61owy
program obrad i imprez towar.zy·
uących festiwalowi).
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Pła<: J{J()lmsomolslci. Nazywa.ją go też placem
trzech dworców. Jarosławski, Lenin ira dzki i
Ka,zański. Ten osta<tni przypomina pałac
ze
wschodniej bajki. Zaws·ze mam ochotę zwiedZlić go, kierawainy nadzieją, że w środku jest
tak samo baśniowo, jak na zewnątrz. Ale w.
środku jest pormalnie. Jak na dworcach całeg?
świata. Ludzie śpieszą się. Czekają. WyglądaJą
kogoś. Zegnają. Nasz pociąg odchodzi 15.45.

Bywali na nich
i Wyka,
Czernik i Jakubowski, Sterin i Grochowiak że wspomnimy tylk.o nieżyjących. Nie jeden . uznany dzisiaj
twórca stawał w konkursowe szranki, aby szukać potwierdzenia swoich
racji, swojej 'wizji świata, aby ":o-:
nieść do czytelnika cząstkę
swo3e3
prawdy. Nie ma. chyba nic bardziej
osobistego od wypowiedzi poety,_ a
przecież jego głos porusza serca innych, obcych ludzi, którzy w naną

CENA 3 Zt.:

W Moskwie jest pochmurno. Wieje wiatr
Ma·rl>y·imy się troch~ o po~r?ż . w
taką pogod~ . Patrzymy na zawiane
smegiem
Podmoskowie. Wreszcie pierwsza stacja. Kolom.
na. W niebo biją liczne kopuły cerkiew.
;>ada śnieg.

- Spójrzcie zaraz za miastem na piękny, za- .
bytkowy sobór. Klasa zerowa, tylko czeka na
renowację mówi Andrzej Slisz. Po chwili
dodaje. ·- Tu gdzieś zmarla w więzieniu Maryna Mniszkówna.

Uljanowsk powitał nas, pięknym słońcem, ale
i niezłym mrozem jak na początek marca.
, - Cóż chcecie, to pr:i:ecież Srodkowe Pou:ol·
ze. Do Uralu. już niedaleko - powiedział Fra.
nek Lewicki i głębiej wsunął się w kołnierz
~oż ucha.
też

1.

Srodkowe Powołże, W dziejach państwa rosyjskiego, a i w dzieja~h walki. o władzę radziecką odegrało ono ważną rolę'. Kolonizac ja

z

okien nowoczesnego hotelu „Wieniec" doskonale widać panoramę

ZBIGNIEW S. NOWAK

NACAZIE
Nikogo nie trzeba specjalnie przewygodę stanowi gaz
w gospodarstwie dpmowym. Gaz daje
się łatwo przesyłać na znaczne nawe1
odległości bez · strat energetycznych
Przy tym, w porównaniu z innymi
źrótłlami. energii cieplnej,
kosztuje
stosunkowo tanio. Korzyści płynących
z gazyfikacji
można by wyliczył
wiele.
Gazyfikacja przewodowa nie jest
jednakże jeszcze. tak powszechna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Cóż więc~
Chętnym. pozostaje tzw. gaz z butli,
czyli popularny propan-butan. Gazyfikacja bezprzewodowa -także jest
wielkim dobrodziejstwem, zwłaszcza
dla mieszkańców mniejszych ośrod
ków, w .k tórych brak gazu sieciowego. Kalkuluje się wprawdzie drożej
ale i tak chętnych jest .znacznie wię
cej, niż ' wynoszą aktualne limity 1
możliwości zakładów gazyfikacji. Sytuacja jest tu mriiej więcej taka, jak
z telefonami. ·
,
Znaczna przewaga popytu nad podażą, zakłócenia równowagi · rynk~
wej, często , pociągają za sobą rozliczne nieprawi.dłowości w podziale , dóbr
i stwarza1ą wiele : okazji -do nadużyć,
Nie inaczej te:! jest w przypadku
rzeczonego gazu z butli. Przykładów
nie trzeba · stukać daleko. Wystarczy
choćby w Zgierzu...
·
konywać, jaką

Dainy

cłu

na str.
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z wyblakłych wspomnień i tego,
co powstało, niełatwo sklecić obraz
dawaej ,;Lutni".
Obszemy hol. Szerokie, rozdwajające
się schody prowadzą z niego na pię·
tro, gdzie kiedyś była sala kinowa.
Po lewej stronie holu sterczą jeszcze smętne kikuty wieszaków. Za..
filarem stos desek, naprzeciw wejścia zwalone na stertę żelastwo, w
którym dopiero po chwili rozpoznaję
rampy jarzeniówek
oświetlających
niegdyś wl!Stybul Z prawej strony stoi
opuszczony wairsztat, nikt przy nłtn
nie pracuje. Na suficie świeże ślady
kucia znaczą szlak instalacji elektrycznej. Ale wokół tych śladów tynk
zwilgotniał, skądś przecieka woda .•
Schody, piętro_. i znowu nikogo.
Nieprzyjemnym mrokiem zionie widownia. I jeszcze wyżej - po ielaznych
schodach. Gruz, rozbebeszone przewo-

Uljanowska.
Foto: L.

Włodkowski

Dalszy

ciąg

stole (charakter zastawy wyjaśni się
później,
trafiłem na imieniny
Zbigniewa...).
Pytam o kierownika,
majstra. Nie ma odpowiadają.
Ale dwóch podrywa się na propozycję zwiedzenia budowy.
Robotnicy:

TOMASZ SOLD 8NiHOFF
1

PING-PONG

- Gdy tr~y Lata temu zaczynaliśmy
remont, obok kopano pod wieżowiec.
Dziś blok stoi, a my się ciągle bab·
rzemy.„
- Wciąż ktoś inny przychodzi, krę
ci nosem, zmienia decyzje. Po ·kilka
razy przerabiamy jedno. Już żal patrzeć na to marnotrawstwo.„
- Dwa, trzy dni pracujemy i robota staje. Teraz znowu stoi. Uzupelniają dokumentację. Podobno strop

dy ł zdewastowany ustęp.
Na parterze zza drzwi w bocznym
korytarzu dobiegają glosy, W pakamerze kilku
mężczyzn siedzi przy

Dalszy
,

Działający od roiku 1976 napnłoodszy krajowy armatm- Polska żegluga Bałty-eka - od
samego początku
swo.jego istnienia wzbudzał olbrzymie zainteresowanie
miłośników turystycznych wojW;y. „Polak na morzu" to miało być przedsięwzięcie, dzięki któremu przeciętny
obywatel bez większych kłopotów i za niewielkie pieniądze mógł odwiedzić naszych północnych
gościnnych
sąsiadów.

Wnet okazało się, że koszt takiej wyprawy, chociarż
by .najkrótsizej, nie jest wcale taki mały, a i z gościn
nością bywa rozmaicie. Skandynawowie od czasu
do
'czasu dawali się - i nadal dają - poz.nać z nieco
mnięj sympatycznej , Slł4'ony. Nie bez winy są tu także .
rodacy, którzy notorycznie łamią obowiązujące w tych
krajach przepisy celno-dewizowe. Dokładają<: do tego
stały brak tzw. kieszonkowego - ów malowniczy obrazek nModu tłumnie; walącego na promy winien chyba
ulec pewnym poprawkom„.
Siedem Morskich Biur Pod.róży zloka1izowanych w
więmych miastach ~raju (Warszawa, Łódź,
Pozinań,
Szczecin, Wrocław, Katowice 1 Gdynia) w
minionym
roku usilnie zabiegało o nowych klientów, nie zawsze
na ty'm polu uzyskując zadowalające efekty. Oprócz
akwizycji zorganizowanych ~rup turystJ-"Cznych prowadzono taikże normalną sprzedaż biletów na wszystkie
promy pływające u błękitnego annatora, który
tym
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właśnie kolorem oznacza wszystkie swoje jednostki.
DCllkąd prawadziły w minionym roku szlaki PZB?
bazy promowej w Gdańsku można było udać się
Helsinek j Nynaeshamn, a od stycznia br. również

SŁAWQMl1R

Z
do
do

DARZVCKI

RYSY NA BŁĘKICIE
malowniczej KarJ.skrony. Ze
Swinoujśda
odpływają
promy do Ystad i KQIPenhagi (z połączeniem do Oslo).
Zrezygnowal?l.o w ubiegłym ro.ku z linii do Wielkiej
Brytanii (Felixtowe), jako główny powód podając fakt
nie sprawdzenia się „Pomeranii" na Morzu Północnym.
Skądinąd wiadomo zaś, że w okresie od listopada 1978
do września 1979 na szlaku tym zanotowano ponad 110
mln zł strat - mimo iż w tym czasie przewiez.iono ok-Oło 20 tys. pasażerów i około 5 tys. pojazdów.
Dalszy

ciąg

na str. 4
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DNI KULTURY
RADZIECKIEJ
W ubiegłym tygodn.iiu inforCzytelnimowa11iśmy nas-.ych
ków szczegółowo o wielu Imsię
prezach. które odbywać
będą w Mazi w dniach od 18
do 27 kwietnia - ?'okazji „Dnd
Kultury Radzie~triej" . W tym
roku - przypomniiroy - impreza ta jest watnym elementem obchodów trzech ra<:znic:
35-lecia Układu o Pr'łyjafai,
Współpraqy ; P"'lmocy Wzajemnej między ZSRR f Polską 35
rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i 110 !'O<'mky urodzin
Włodzimierza Lenlna.
Dzisiaj preza'.ltujemy program „Dni Kultury Radzieckiej" w trzech ośc"ennych województwach: S'it>ra<lzkim. skierniewic·k im i piotrkowskim.
w
Nad przebieglł'm „Dni"
województwie SIT-~RADZKIM i
samym Sieradzu czuwa eały
szereg organ! zat."'lir6w, a wśród
nich Wydział r<11Jtury i Sztuki
UW, ZW TPPR Kuratorium
i Wvcbowa•nia . o-raz
Oświa.ty
Wojewódz;ka Rada Związków
Zawodowych.
24· kwietnJia w Teatrze Miejskim w Sieradru odbędzie się
koncert orkiestry symfonie-mej
z Kalisza, w k:tórE>go repertuarze znajdą się .it.wory kompozytorów rosyjslcich f radzieckich. Sieradz I województwo
gościć będą takie amatorski ludowy zespół pieśrni i tańca „Litowa" z ZSRR
Nie zabraknie równlet im„
prez literackich · ; tak .?,2 I 23
kwietnia w refektarru WDK I

tych
w Miejskim Domu Kultury w mem". Do prezenfacjl
Zduńskil!j Woli o<lbędą s.ię wiewłączy się też znany z a1ktywczory llteraolcie poświęcone piności Klub Filmowy „Eroica",
sarstwu Lwa rcłstoja i współ
w Skierniewicach
działający
czesnej poezji radzieck1ej, W przy Wojewódzk<.m Domu Kulbibliotekach zo~ganizowane bę
tury.
dą wystawy książek po<i jedW Skierniewicach również
nym tytułem: Poznajemy razostaną dwie ciekawe
otwarte
W
pięk:ną".
literab1.m:
dziecką
wielu klubach ,,Ruchu" wojewystaiwy plastycme: radziecwódmwa trwać będą kiermasze
kiego plaka.tu filmowego I olejksiążek pisarzy IV'syjskich i raobrazów Kut.my Wodkina.
nych
d?Jieolcich.
„Dm" przewiduje
Program
Osobny rorozlał „Dllli Kultuspotkania mieszry Radzieckiej" r.tanowić mają bezpośrednie
z Kraju Rad.
gośćml
z
kańców
iinl.prezy filmowe, poświęcone
są ludli!e teaoc.zekliwaini
M.in.
zarówno twórcz.ośol fabularnej,
tru, którzy w tym czasie przyjak i krótkomet•af.ow ej. W zado Polski z ZSRR, a także
będą
kładach prlK:y !la·tomiaist zo,r gaDomu Kultury Radyrektor
planizowane z.ostaną wystawy
dzieckiej w W:;mszawie - Hekatów filmowyclt. ·
lena Lebiedzińska. Spotkanfa z
W nurci.e uroczystych wiei
odbędą się w Łowiczu
inią
nie
czornic. s•potkań l spektaikli
zabraknie akcentów rocznico- Skierniewicach. W dzliesięcdu
wych. W zakła1ach pracy za- innych społkaniar.h wezmą uprezentuje się , fotografie Ilu- dział pisarze radmeccy
oraz
strujące wspólny doroł>ek w omiejskich
tłumacze. To w
kresie 35 lat U\tladu o PrzygmLnnycll btbliot~kach; w klui Pomocy
jaźni, Współpra •y
Wr,ajemnej mię<l1y ZSRR i bach, świetlicach i szkołach
PRL. Odbędą ,;dę spotkania z natomiast trwać będz;i-e
cykl
uczestnikami .. Pociągów przyrocz35
poświęc<>nych
odczytów
Il
jaźni''. weteranaTYti walk
wojny światow<>j. W plall'lach nicy ws.pomniam•go już ukła
zakładowych rad ;owęzłów 7Jllajdu oraz dwu pozostałym roczdują si,ę audycie związane tenicom.
matycznie z po~ojową polityką
W ramach imprez „Dllli Kulosiąg
Związiku Radziec-lciego,
tury Radzieckiej" w wojewódznięciami Kraju Rad. W Domu
twie skierniewi;:-kim nie zapo.;nKultury w Łaski.I planowana
jest wystawa ''ltog.ramów pod m się równiei o dzieciach I
młodzieży. Liczne komlnkii pn.
republik ranamrą „Kultura
„Pegazem do 1,.wzyjaciół" w
dzieckich", a bogaty program
„Turdrużynach harc<?r!'kich,
imprez w wojewOdztwie sieniej wiedzy o ltt11turze I sztuce
radzkim uzupełnią „Niedziele
Kraju Rad" w lrołach ZS~P
przyjaźni" w tymże Łasku oraz
Wieluniu, liczne konkursy. wy- oraz wyciecziki 'Tlkdzieży ·szkolradzieckkh znaczków nej do Warszawv w celu zwiestawy
dzenia Domu Kultury Radziecpa<:zrowych, qui 1.y.
kiej - ro niel!:tóre przykłady
Stara111iem Wy<lriału Kultury
imprez.
! Sztuki UW. ZW 'rPPR i władz
wojew
róN'1'1.;eż
Nie mniej ciekawie zapowiaosW!l wych,
dają się imprer.v przygotowane
wództwie SKTF.RNTEWTCKTM
przez or~anizato~f.w „Dni Kuloraz w jego ;to~ky pr?'.v~oto
tury RadzieckiP.j'' w wojena dni od 18 do 27
wamo
wództwie PTOTRl{OWSKTM 21
kwietnia szereg interesujących
w
kwietnia br. w (;pocznie - w
imprez. Spodziewany jest
niedawno otwartym Miejskim
nich udział rad7'.!e,...kich zespoDomu Kultury - odbędzie się
łów muzycznych. pieśni I tań
uroczysty kon.~P.rt z udziałem
ca, solistów z Kraju Rad. Kilamatorskiej .,Estrady przyjaź
kanaście koncertów z ich uni", Zakładowy Com KuUury
działem odbędzJe się m.in. w
miejscem
będzie
„Pamoitex"
Lowicz;u, Żyrarri(lwie. Sochawystępów laureatów eliml.nacji
czewie, Rawie Maz„ Skierniewojewódzkich konkursu piosenwicach, a także •v gminach (np.
ki radzieckiej, finału konk•irsu
Dmosin, Mszoronów, Młodzie
recytarorskiego 01az konkursu
szyin, Chąśno).
RHrwy przy1aź
ri'eśni i tańca
W wymienionych miastach, a
tak:!e w Mszczo.rowłe-, zorgani- m" przeznaczo.:i«>.go. q)a i;fzjeci.
'Ziowano także szereg prezenta- , Koncerty p.ośw:~·'()l!lę pieś'(liom
i pio:;enk<>;m ZSlU~ plano.wane
cji ra<l?IU!ckiej • .kioąmnatografil
są także w l.nnycb miastach
pn. „Wiosenne spotkania z fil-

LENIN
OLITERATURZE
I SZTUCE
Lenin dobrze znał llllasykę rosyjską i

światową. uważnie śledził •JJspółczesną mu
literaturę. „Kochał klasyltów rosyjskich,

kochał realizm w literat•Jr1e, w malarpisał
stwie i w 'innych sztukach;
k:om.1 sarz ludowy
pierwszy ra1Z'iecki
oświaty Anatol Łunaczarski.

Jak stwierdza wspótpra,!Owniik &gencjl
„Nowosti", A . Dementjew - już w ar~y
kule „Organizacja partyjna, a partY]r:a
literatura" W. LenLn dowotinł. że partyJ-

literatury bynamnlej me oznacza jej
\JJiliformizacji, że mistrzostwo literackie
trudniej niż cokolwiek inne&o poddaje się
mechanicznemu niwelowa':l!u, że „w tej
dziedzinie bezwarunkowo t4rew'Illić trzeba
więcej swobody dla inicjatywy osobistej
skłonno~i, swobody
i indywidua.tnych
myśli i fantazji, formy i treści".
Dla Leni.na było oozywiste, że ze wzglę
du na samą swoją istotę twórczość artystyczna jest nie do pomy5leroa bez różno
rodnooci form I stylów środków wyrazu,
a swoiste ujednolicanie nicie przynieść
jedyn1e szkodę rozwoojow1 . literatury I
sztuki.
Lenin był jednak niiezmiermie I pr.V'ncypialnie przeciwnikiem beipłodnego nowatorstwa, nie za·wierając<?go niczego poza
pustą grą form i formall;tycznych grymasów, bexsensownym dc·formowaniem
ie tzw. stara
rzeczywistości. Uważał,
sztuka nie zawsze jest p!'IU'st.arzała i czę
sro zachowuje wartość jaiko wzór prawdziwego pięk:na. To, co w słowach jest
nowe, w istocie nierzadko oka·z uje się
tylko modą i nie zawiera nir::zego nowego.
W artykule „Organizacja partyjna a
ność

W dniach 18 I t9 kwietnia odbędzie się w
Łodzi trzynasty jui z kolei Ogólnopolski Festiwal Poeij1. będący potwierd.zeniem prężności I
ran.gi łódzkiego środowiska li.terackiego on.z
znaczenia. jakie władze politycz.ne t kultu.r a!ne
miasta. przypisują ożywie'lliu intelektualnemu
i wymianie wartoścó k·ulturaLnych międ.zy róż
nymi ośrodkami życia umysłowego w na·s zym
kraju.
Festiwal ten, mający za sobą już niemałą
tradycję (pierwszy odbył się w r. 1966) starał
się zawsY,e wyjść p()(Za wąską. profesjooalną dyskusje w gronie specjalistów, jego obrady miały charakter otwarty a Ich u.iupełnieniem były
liczne spotkania autorskie w rótnych grupach
środowiskowych miasta, umożliwiające bezpoczytelnik poezji. Miał
średni d·ialog: poeta też łódzki festiwal ambicje analizowania sytuacji poezji w naszym kraju. czemu służyły nie
tylko referatowe oceoy, ale próba wyboru wartości najwyższych poprzez nagrody za najwybitniejsze książki krytyk o poezji i najwybitniejsze tomy wierszy Trafność tych wyborów
potwierdziła p(>iJniej krytyka.

pi()trkowsklego:
Przedbonu, Zelowie I Koluszk:ar:h.
Z imprez teatralnych godzi
się odnorować . w~tępy goś::i111ne Teatru Im. Jana Kochanowskiego z Opola, który 26 kwietnia pokaże w sali widoWfskowej Wojewód:1Jkiego Domu Kultury jedną ze -;tłlt1k radzieckich
wsoółczesnego autora.
Dużą część h:nprez przygotowanych na , Dni" w Piotrkowie
i województwie u;,jmują wystawy. Np. w bibliotP.kach czynne
książek
mają być ekspcnycje
pisarzy radziecldch a w klubach „Ruchu" - V11ystawy f1Jtogra.fi1, prezentujące osiągnięcia
gospodarcze, społec7Jlle t kultuirallne ZSRR. Tak7e w MDK w
Opocznie oraz w Wojewódzldej
Bibliotece Publ'cznej ! kinie
„Hawana" w Piotrkowie Tryb.
czynne będą wvst:łwy poświę
cone sztuce I ~u\turze. ZSRR.
Natomiast w ~aler:id „Pod Arkadami" w Tomas7.owie Mawwieckim plon ~w(l'fch podróży
do ZwiązknJ Rar:lzlecklego zamalarz,
art"sta
prezentuje
twórca clekawyc·h akwarel Tadeusz ts·kierko (25 p"rac).
Obo'k tych wyogt.aiw projektowane są ekspozycje filatelistycrne,
przede wszystkim w piotrkowskim Wojewód'IJklm Domu Kultury.
wieczornice,
1
Spotkanda
związane tematvcznie z Krajem Rad. odbywać się będą
przede wszystkim w szkołach.
Dla aktywu Towa„zystwa Przynaujaźni Polslro-Ra'1:iiPCk.!ej,
czycieli I uczniów szkół śred
nich przeznacz'Y'le będą także
semi-naria l odczyty oośwlęoone
życiu l d?Jiałalności Wfodzimierza Lenina, a ~<ikże probl!'mom
ZSRR a
wsoółpracy międ~y
województwa:

PolS;ką.

1

Wamtym akcentem obchodów
„Dni" w wojew'°ldztwie piotrkowskim będą ~6wnież spotkania z przeds.taw~~ela.mi ambasady Związku R3.<lzieckiego w
Po·lsce.
W urupeŁnieniu informacji z
poprzedniego ·rnmeru ,.Odgło
sów" podajemy, te 16 kwiet'lia
w Domu Ludowvm w Byrhlewie - w wojO!wt'dztwie miejskim łódzkim - odbyło się z
udziałem przedstawicieli ambasady ZSRR w Polsce ura<:zyste
zakończenie kon~111rsu na najbardziej aktywne wiejskie k()ło
Towarzystwa Przyjaź,ni PolskoRadzieckiej.
(T)

partyjna literatura" Lento po raz pierwszy wysunął zasadę partyj'1<1Ści Hteratury.
Jaki sens wkładał w to pojęcie? {>art.yjnie
według lenLna ność literatury ma nic wspólnego z narturanymi jej z
zewnątrz określonyrrti wym'lganiami. Zasada partyjnooci zakłada, 7e i.dee komunizmu stały się cząstką pisa.rza, jego
widzeniem
sumieniem,
przekonaniem,
estetycZl!lym świata.
Stąd też stosunek Lenina do Gorkiego,
w którym widział jednego z największych
proletariackiej.
sztuki
przedstawicie.U
Stąd pozytywne oceny dtiałalności pisarzy, stojących u źródeł litP.J"atury radzieckiej: Włodzimierza Maja1eowskiego. Demiana Bied1nego, Marietty Szaginian.
Ohociaiź d1a Lenina partyjność była największą Wa!I't.oścdą sz.tuki, nigdy nie przesłaniała mu i nie pomniejszała z;naczenia
walorów estetycznych twórczości a.rtystyjako krzewici<!lki
czin~j. Do literatury
pięk:na Lenin przykładał d•17ą wagę. Swiat
literabury pięknej był dlań źródłem pozna.inia świata, źródłem dającym człowie
kowi siłę, dumę i mądrość w przekształ
callliu tego świaita - pisze A Dementjew.

Festiwal tego.roczny naiwią.zuje do tej tradycji i będzie się starał pogłębić refleksję nad
poety w świecie współczesnym.
miejscem
Wskazują na t-0 juź choćby tyilko tytuły referatów, które wy.głoszą wybiibni 'Dna.wcy problemu.

(1886-·1980)
WŁADY~lAW.TATARKIEWICZ

PROFESOR

Bełchatowie,

naplsa.6
Cóż można
odejściu Filozofa,
po
brzmi
który - choć
to okrutnie - przygotował
książką

stygmatem.
za.wnaj.
bardziej obiektywny w
polskiej okulturze
braz tycia pojęć, róż
nicowania ich sensów.
na treś
.uwrażliwiania
ci nie dostrzegane.
wysiłkowi
tedy
dzięczamy

Jego

ostatnią

siebie l na•
nieuna naJbardziej
chronne z d a r z e n i e(?)
ludzkieco życia? _ Po
szczecóż lłrzytaczaó
cóly biocrafii? Sam Je
podał. Po cóż
przecież
tytuły Jego
wymieniać
dziel, choćby tych naJ·
bardziej znanych
funk~jonujących

społecznej
a
JJlości,

w

uczonego ro·
jako postawę
zumiał
wręcz
bezstronnego,
anonimowego poszukiwacza prawdy, ehoó
doskonale o
wiedział
absolutnie
że
tym,
rozwiązaprawdziwe
niemożliwe.
nie jest

żywo

iwiadobędących

temu ewene•
w uprawiamentem
pnez Profesora
nych
Dlaczedyscyplinach?
nazajutrs
teraz,
go
po śmierci, dywagotemat Jego
na
wać

Równałoby się

obiektyosobistej

skromności~
'ł

A przecież zmarł jez ostatnich polden
filozofów - oskich
statni Arystotelik polfilozoskiej kultury
ficznej.
Niech nie pomawiaJit
mnie o dezynwolturę i
ożyjący
ignorancję
mądrości.
rendownicy
Nie pora na wyważa
między
różnic
nie
dwoma paradygmatami:
ArystotePlatońskim l
lesowym - wyznaczaeurooblicze
jącym
filozofowapejskiego
nia. Niech wspomną na
rozróż
Bachtinowskie
nienie myśliciela i filo;i.e
Zrozumieją.
zofa.
l'rotesor, na mocy charakteru swego dzięła
„ma pewne prawo do
tego, by (lio) nazywano tilozofem", lecz dlaczego - zapytają - ostatnim?
l)zymze jest w istocie swej filozołia, jak
me bezustannym diaws~artym na
logiem,
rilgułacli
logicznych
uowodzenia i wnioskoCżymie, · j._k
wania?
nie bezustannym zai>Yh7
Lecz
tywaniem?
dialoc ten, ze zdziwiezadziwienia
nia, czy
(Platon)
biorący
się
prowadzić,

wiedzieć'

trzeba z kim go wiesc
i o co. Znać nale.i;y pro•
przediozone
pozycje
Tak oto
przeszłością.
historia ttłozofii, obok
logiki jest filozotowa~
nia . propedeutyką
lecz czymś więcej taknarzędziem i
że. Jest
wzorem. Profesor Taostattarkiewicz był
nim, który narzędzie
podniósł do rangi wzoru.
posię
Zajmował
rządkowa n-iem powięcej.
Niczym
jęć.
Nikt wszelako tej tYnie
pracy
tanicznej
niż on.
wyko~ał lepiej
Nikt „jaśniej i wyraź
niej" nie zdawał sprawy z tego, że pojęcie
- spiritus movens filoposiada
zofowania,
swój byt osobliwy, ce-

Dr·ug·iego dnia obrady toczyć się będą w gronie poetów t krytyków w Bu.rzeninie, w ośrod
ku wypa<:zynkowym t.ZR-M Przemysłu Lekikiego. Program przewiduje . referat Rysza.rda Mapoetyckie w latach
„Debiuty
t-u.szewskiego
1978-79", Henryka Pustkowskiego „Poeta wo-

/

bee mpókzes111ości'' oraz Alllny Swirszc;zyńskiej
„Czy poeta ma obowiązki?".
nagradrzania
Festiwal powrócił do tradycji
opublikowa111ych książek poetyckich. Osiem najzgłosiło łącznie
powamiejszych wydawnictw
w
o.pub1iikowanych
41 tomjków poetyckich
okresie ostatnich dw6cł\ la.t. Niezalemie od tego
przyiz!iana zootanie nagroda za najlepszy tomik
nieopub11kow8!1ly (64 tomiki). Nadesłano ta1kże
364 zestawy niepubliiko·wanyc h
na konkurs
wierszy. Sw!adczy to o poważnym zainteresowahlu · łódzik.im festdiwałem w całym kraju, ża.-

śmierci

naszego gatunku.
· Lecz tak jak historia
jest filozofofilozofii
wania podstawą, nie
jest jefilozofowanie
ludzkiego
racją
dyną
Odnalazł ją
istnienia.
Profesor w aksjologii,
a zwłaszcza w sztuce.

poglądów,
własnych
cleniem
przysłoniętych

naukoweco
i
wizmu

pojęcia.

Porządkował

Zadanie

dzięki

p ·o RAZ TRZ YNA STY
W p.Lerwsizym diniu obrad Ar·łiur Sandauer,
autor głośnego eseju opublikowanego niedawno
w „Polityce" mówić będiz-ie o tym „Jak gospodarujemy litenturą?". Piotr Kuncewicz ·zapowiedział równie ważki temat: „Funkcja poezji
we współczesnym świec·ie". Ponieważ dyskusja
toczyć się będrzie w MBP im. L. Waryńskiego,
przewidujemy, że wezmą w niej udział obok
gości festiwalu (zapowiedziało swój p.nyjazd 85
poetów i krytyków literackich ze wszystkich
ośrodków) także liczni miłośnicy poezji: bibliotekarze, naucizyciele, studenci. Wstęp wolny.

swą

history~znym

chowany
i ludzkim

Es~etycy

toczyć

będą

zapewne spory o propagowany przez Niego
pluralizm estetyczny jak zwykle dzieje się
orygiz koncepcjami
nalnymi i inspirujący
mi. Sama wreszcie oartystyczryginalność
estetycznych
nych i
Profesora
preferencji
sprawą
nie jest tu
To co
najistotniejszą.
co Jego zaważne, i
to
pozostaje,
sługą
na
zwrócenie uwagi
fakt, że człowiek
zwytak momentami
człowie

rodniały
czeństwo

odnajduje w
własnych
specyficznie
n·e
wartościach,
do uredukowalnych
swego urołomności
dzenia. To zadziwienie
z estetycznych
bijące
Tadziel Profesora
zadziwietarkiewicza,
arJ;yogromem
nie
r

~tycz'nych
winno być
udziałem -

-l

dokonań,

naszym
ludzi żyją
cych w dobie kryzysu
relatywizacji norm
i
Tych
oraz wartości.
także.
artystycznych
Nie Jest to nawoły
do kreowania
wanie
homo aestheticus. „Historia estetyki", ,,Dzieje sześciu pojęć" mogą
odczytywane nie
być
jako „dzieje" właśnie,
jako „wyznanie
lecz
w
filozofa"
wiary
czas
przez
istnienie
resiniepokonanych
duów wzniosłości, daświadectwo jących
przeczęsto! jakże
ciwko nam samym.
Bądżmy egzekutorami
tego przesłania!
Pracowitego swojego
nie ,
powtarzać
życia
Przepiękne zachciał.
autobiograkończenie
stawia nas w ofii,
bliczu Człowieka, który
- zmęczony - chciał
by trochę tylko odpocząć.
„Zaczynać

będziemy już

i

.,

.

na nowo"
sami.
MAREK

STYCZYŃSKI

równo· w środowisku profesjonalistów zrzeszonych w ZLP jak i wśród debiutantów.
Jan
przewooniczy
Sąd·01Wi konkursowemu
Hu.szcza, laureat jednego z poprzednich fe.>tiwali. Obok niego w skład jury wchodzą: Tadeusz Gicgier, Mkosław Ostoja Ochocki. Igor Sikiry·cki, Zi·emowit Skibiński, Mieczysław Michał
Szarga.n, Jan Bystroński oraz Andrzej Pła.u
szewski.
Dodajmy jeszcze, że w pierwszym dn iu festiwalu, w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu. odbędz;e
się łącznie blisko dwadzieścia grupowych spotkań autorskich. na kt6r.ych wystąpią uczestnicy ·
festiwalu z c.ale.go kraju wraz z ich łódzkimi
Biblioteka Pukolegami po piórze. Miejska
bliczna im. Waryńskiego zorganizuje wystawę
Iwaszkiewicza
poświęconą pamięci Jarosława
oraz wystawę książek uczestn ików.
są: Wy<ldał
Współorg11nizatorami festiwalu
Łod z i oraz
Kultury i Sztuki Ur zędu m1asta
Miejska Biblioteka Publiczna im, L. Waryń
skiego.
KOMITET ORGANIZACYJ NY
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'f•lszy ciąg ze str. 1

Wszystkich powodów kolejnych opóźnień nie
sposób tu nawet streścić. O wielu sprawach
dziennikarz dowiadywał się tylko z aluzji i pół
słówek, albo wręcz ze zdań
wypowiadanych
prywatnie. Najdrobniejsza techniczna kwestia
potrafi dziś wywołać tyle sprzecznych opin·ii,
wzajemnie wykluczęjących się sądów, że aby
ocenić ich prawdziwo~ć. należałoby chyba powołać komisję specjalistów.

me wytrzvma, mają robić ekspertyzę. Dlaczego
go nie sprawdzono wcześniej, gdy ruszala budowa?

W marcu 1980 roku stan „Lutni" ·kojarzy się
bardziej z dewastacją, aniżeli z remontem. Nasuwa się wrażenie, jak gdyby adaptację budynku zaczynano nie wiedząc dla kogo. W środo, wisku spekulacje. Wśród konkurentów do nowej sali wymienia się Teatr im. Tuwima, Teatr
im. Jaracza, Wydział Aktorski PWSFTviT, wcześniej chodziły słuchy o teatrze lalek, ŁDK, variete, filharmonii._

W rozmowach z przedstawkielem prasy przerzucande odpowiedzialności stawało się często
jedynym argumentem, charakterystyczną linią
· obrony. Dominującym tonem w tych wypowiedziach była bezradność, poczucie zawieszenia i
braku perspektyw.
'

Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ - nadrzęd
nego inwestora bu<4Jwy - Maciej Lukowski
(telefonicznie):

•

•

•

Myśl

o wyprowadzeniu Teatru 7.15 z sali, w
której działa obecnie, pojawiła s.ię dość dawno. '.
Już w lipcu 1964 roku, a więc na rok przed
zamianą tej samodzielnej jeszcze sceny na filię
Teatru im. .Jaracza, dyrekcja „Orbis - Grand",
powołując się na zarządzenia Komendy Straży
Pożamych, prosi Wydtiiał Kultury o wykwaterowanie Teatru 7.15 z kompleksu zabudowań
hotelu.

,,z

tego, co pozostalo, nielatwo
dawnej „Lutni"...

sklecić

obraz

Nde była to jednak tylko prywatna op1rua
projektanta. -Oto w protokole z posiedzeinia Rady Technicznej, odbytego w Miejskim Biurze
ProjekJ!ów 21 stycznia 1977 roku, czytamy:

Sprawa przechodzi bez echa, by w sierpniu
przybrać bardziej drastyczny obrót.
„Grand" wypowiada Teatrowi im. Jaracza salę.
Zgodnie z . umową, pobyt teatru w hotelowej
gościnie nie miał trwać dłużej niż pięć lat.
Teatr protestuje, w końcu zostaje podpisana
nowa umowa i... prowizorka trwa dalej. Trzeba
było następnych sześciu lat, by zechciano z nią
1969 roku

Należy (.„) zaznaczyć, że

zakres adaptacji nie
spelnia warunków bezpiecznej pracy zaplecza;
należy przewidzieć 11 etap robót adaptacyjnych
w kierunku zabezpieczenia niezbędnych warunków normatywnych dla teatru.

skończyć.

W grudniu 1975 r. Wydział Kultury proponuje
Teatr 7.15 do innej siedziby. Obiekt

Wyjaśnijmy sobie od razu:
został tylko na papierze.

przenieść

ten drugi etap po-

'

nigdy nie odpowiadal potrzebom teatru, jak
również warunkom bezpieczeństwa przeciwpożarowego czytamy w piśmie skierowanym
do prezydenta Łodzi. - Sala budowana byla
jako kabaretowa. W aktualnym stanie nie ma
możliwości przebudowy. Z załączonej do pisma

.
Remont zaczynano w trybie awaryjnym.
Taki tryb nde tylko w ogóle pozwolił 'na rozpoczę
cie, ale - także - usprawiedliwiał pośpiech.~

analizy wyłaniał się żałosny obraz egzystencji
teatru. Jest przy- tym paradoksem, że przez tyle
lat hotelowy teatr był jednym z najliczniej
odwiedzanych przez publiczność. To tu rekordy
powodzenia biła sceniczna wersja Trędowatej,
· to tu tłumy waliły na Łeztern, to tu -- wreszcie
- widownia trzeszczała w szwach podczas występów popularnych zespołów beatowych. Nieśwfadomi widzowie nie zdawali sobie nawet
sprawy co grozi im w razie pożaru. Aktorzy
woleli po prostu o takiej ewentualności nie pa-

siębiorstwa
m~ły już
zamówień -

zapewnień o zrozumieniu potrzeb kulturalnvch naszego minsta... Od ooczątku też huaowlanych trapiły kłopoty materiałowe I kadro-

we.
- W „tutni" w ogÓlę za'6Taklo 'l'Jrzy(Jotowanla przedc'i!kloweqo - mówi dvrektor naczelny

Zakładu Produkcji Budowlano-Montażowet Irena Osińska, kt6T>a notabene nie piastowała 1eszcze te~ stanowis'ka. gdy rozpoczynano feralny

A przecfet - dodaje nand dvrel<tor
- wstęp_ do budowy zawsze TZUtuJe n.a jej dalszy przebieg.

remont -

Wydział Kultury
UMŁ w informacji
przedłożonej władzom miasta. W lipcu 1976 roku adaptację Lutni zatwierdza kolegium prezydenckie. Ustala też wstępny koszt (3 mln,
nie licząc technicznego wyposażenia teatru) oraz terminy - opracowanie dokum~tacji: IV
kwartał 1976. termin realizacji: styczeń sier·
pień 1977. Gdyby udało się dotrzymać tych ter•
mi nów, Teatr im. Jaracza mógłby - na swej filiał-.

tywnie

Ale po trzech latach tryb awm-yjny przestał
trybem awaryjnym, a założenia wstępne w Większości zdezaktualizowały się. Gdyby re•
mont rozwijał się norma.Lnie, tj. w zgodzie z
tymi założeniami, dzisiaj można by na serio
myśleć o sugerowa.nym przez Radę Techniczną
i projektanta wugim etapie przebudowy. Gdyby„.
być

nej scenie - rozpocząć sez.on 77/78 już w nowej
siedzibie. Na razie nastroje panują optymistyczne.

Bo też gdy się ezyta założenia programowe
remontu, wydaje się on drobnostką. Wrażenie
to potwierdzi opinia generalnego wykonawcy:
·

Millo:

- Ten wydatek oplacilby się miastu, tak jak
oplacil się w TeatTze im. Jaracza, który za sumę
26 mln - w wyniku trzyletniej generalnej modernizacji - stal się wlaściwfe nowym teatrem.••

W hotelowym teatrze USlllWa się rzędy i koleJ•
ne krzesła - posze<r'La drogi ewakuacyjne. Je·
szcze w 1976 roku Wydziału Kultury zakazał
używa•nia balkonu.
Tymczasem w budynku przy Piotrkowskiej
21nów zawieszono prace. Strojenie Lutni trwa
już czwarty rok i - oo gorsz.a - nic nie wskazuje na to, że ten rok będzie ostatni.
I

• • •
To, oo nastąpiło oo momentu zatwierdzenia
minimalistycznego projektu, można dzisiaj U•
znać za w przeważającej części - konsekwencję tamtych fatalnych założeń.

początku na budowie czuje slę nłeobec
prawdziwego gospodarza. W myśl umowy, koordynatorem jest generalny wykonawea (i nawet dostaje za to procent„.). Jest, czy
może lepiej powdedzieć: powinien nim być.

bd

rrość

Linda argumentacji przeds.tawiciela generalnego wykonawcy jest dość typowa, zgodna z
budowlaną tradycją .••

skąd Slię bio.Tą

takie na

przykład

inwestora budowy (Teatr im. Jaracza nie ma już
praw inwest.Qrskich, które posdadał przy moder-ndzacji własnego gmachu) - do generalnego
wykonawcy (28 luty 1978):
Kierownictwo budowy wykonu3e prace niezgodnie z dokumentacją techniczną. Zastosowanie innego materiału, np. dźwigarów drewnianych zamiast stalowych w magazynie. dekoracji
wymaga adaptacji ze strony projektanta.„

I je5zcze 'j eden cytat -

z podobnego pisma

(30 marea 78): .Ustalono, że zastosowane diwigary zostaną zdemontowane n.a koszt własny
ZPBM - Wschód, a na tch miejsce zamontowane - zgodnie z dokumentacją - dZwigaT'JI
stalowe„.

wyar-

zastrzegł

się wyraźnie:

Obiekt nie spelnia wymaga'/\ dla potrzeb teatru stalego i zakTes objęty projektem stanowi
w rzeczywtsto§ci prowi.zorium - do czasu ww§ciwej przebudowy,_

Do remontu Lutni przystąpioillO więc niemal
ll'OCZnym poślizgiem - w stosunku do pierwotnych założeń - a już w styczniu 1978, w
miesiąc po wejściu, roboty przerwano. Potem
st81llie się to regułą. Raz - z braku materfałów,
kiedy indziej - z braku ludzi albo decyzji: co
dalej? Coraz częściej też wstrzymywać się bt:dzie prace z powodu koUzji między wykonawcami, braku kJOordynacji.

Zgoda, ale

Bląd popelniono na samym początku. W
Lutni" nie można bylo i§ć na takie minimum.
Kiedy twierdzilem, że będzie można pogodzić
tTyb awaryjny z niewielką przebudową, pol?roszono mnie o projekt remontu za 3 mln zlotych.
Sprawę „Lutni" potraktowaM doraźnłe. To doraźne a nie docelowe, kompleksowe planowanie - jest zresztą w ogóle znamienne dla
naszego stosunku do bazy kultury.-

chitekt, który w opis.ie technicznym

śródmieściu.

<łziwne przypadki? Z pisma Dyrekcji RozbudowY Miast i Osiedli Wiejskich II - zastępczego

Millo:

Ale z tego, że zakres projektu nie będzie
starczający, zdawał - sobie sprawę nie tylko

Na liście prac gene-ralnego wykonawcy Lutnła
nie była zred!Ltą żadną wybranką. Raczej przeciwnie. Nawet dość bliskie zainteresowanie
władz miasta całą sprawą nie mogło przełamać
nastawienia, z jakim budowlani zwykle traktują remonty - w porównaniu z nowymi 'budowami. A i dzisiaj - w roku 1980 - Lutnia
jest jedną z ponad 70 pozycji w plamde gene·
ralnego wykonawcy, obejmującym obiekty tak
różne, jak agregatownia na Chojnach, zabytkowy pałac Herósta na Wldz~wie i teatr - w

Błędy na budowie nie wynikają ze zie;
lioordynacji - przekonuje mnie dyr. Osińska
-.. ale z braków dokumentacji, z niedoprojektowania. Gdyby na wstępie opracowano peh;t1,
kompleksowy· plan adaptacji, nie byloby wtęk1zych koliz;t anł tylu przestojów.

Ale pierwszy projekt odrzucono, wybierając
program minimum. Start z małą sumą pozwolił
zmieścić się w planie, a trzeba pamiętać, że
działo się to w chwili, gdy w kraju dla Inwestycji zaczynał się już okres mniej pomyślny.
Ograniczenie limitów odbiło się także, niestety,
na planowanych inwestycjach w kulturze. W
Łodzi na przykład nie doszło do rozpoczęcia budowy nowych gmachów dla Muzeum Sztµki
i filharmonil.
Inż.

zasłaniać się pelnum
zresztą szcze-

pomimo

rych

przy stosunkowo niskich nakladach finan&QW,y ch
i dość wąskim zakresie prac.
Zdecyąowmui
większość pomieszczeń domu kultury i "kina, a
przede wszystkim - widownł<.J i scena, uklad
komunikacyjny, hole, kasy, poczekalnie nie WY•
magają żadnych zmian stwierdza autoryta-

Inż.

Kombinatowi
Budownictwa
Komunalnego
„Wschód") - było niedostarczenie dokumentacji. I znów trudn.o sie dziwić. skoro na jej
ooraoowande dano Mie;jskiemu Biuru Projektów
tylko trzy miesiące ...

portfelem

W końcu jednak - po rozpatrzeniu kilku innych propozycji - wybór pada na budynek
Spółdzielczego Domu K4ltury i kina Lutnia przy
Piotrkowskiej 243. Istnieje flWŻiiWffŚĆ adaptacji

Przeciwko ograniczonemu programoWi - już
na wstępie - zaprotestował inż. arch. Witold
Millo z Miejskiego Biura Projektów. Ten doświadczony architekt, autor projektów nowej
filharmonii i przebudowy kilku łódzkich teatrów (zrealizowano tylko Teatru im. Jaracza), zaproponował najpierw szerszy projekt modernizacji Lutni. Nie remontu, ale - przebudowy.
Według wstępnych obliczeń miałoby to kosztować ok. 12 mln złotych.

Ale nawet podobne argumenty na niewiele
się zdały i z chwilą uzyskania nowych pomieszczeń dla spółdzielczego klubu w październi
ku 1977 - Lutnię przekazano wreszcie generalnemu wykonawcy. Tymczasem ~eneralny· wykonawca już w kwietniu oświadczył, że tego
roku nde będzie mógł wejść na budowę ... Najwazme3szą przyczyna
opóźnienia
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego rnr
5 (po reorganizacji w 1977 roku - Zakładu Prorukdi Budowlano-Montażo.wej,
oodlegajacego

Za pó~no też rozpoczęto poszukiwamle podwykonawców (,e:eneralnv wykonawca nie mógł
podjąć się robót instalacyjnych, ani montażu
urządzeń mechanicznych sceny i specjalistyczne,e:o sprzętu teatru). U progu 1978 roku przed-

miętać.

Remont można bylo zrobić w rok.

Zaczmijmy od początku. Najpierw dość długo
co zresztą można było przewidzieć stawiał opór doitychczasowy użytkownik Lutni. Słu
chając argumentów
trudno się nawet dziwić
rozgoryczeniu, jakie wywołała decyzja o przeprowadzce. W odwołallliu od tej decyzji, skierowanym 16 marca 1977 roku do prezydenta miasta, można np. przeczytać, że na kapitalny remont i adaptację dawnego budynku... teatralnego (sic! - do roku 1964 użytkownikiem
Lutni była Operetka - przyp. mój. - T.S.)
Łódzki Związek Spółdzielni Pracy i soółdziel
nie w nim zrzesirone straciły około 20 milionów złoitych. Ponadto - co się w odwoJa.niu
mczełól.n.ie moono podkreśla - pracownicy St)Ół
dz.ielc.zości przemacowali społecznie przy adaptowaniu posesji wiele tvs i ęc11 roboczogodzin,
Do niedawna jeszcze o wkładzie anonimowych
spółpzielców świadczvh
pamiątkowa
tablica
wmurowana w holu SDK Lutnia„.
-

- Użytkownikiem będzie Teatr im. Jaracza.
Innej decyzji nie ma.

Przy okazji
••. Po kilka razy przerabiamy jedno. Już: tai patrzeć na to marnotrawstwo."

częstszego

siaj -

jesz~ prośba

o

rem budowom).

Na to wszystko dyr. Os.ińska (wtedy jeszcze
gdzie 1ndziej):

pracująca

To nieprawda! Tam zaprojektowano za
kTótki dźwigar. O żadnych zmianach w technologii - drewno zamiast stal'i - nie mogło
być mowy!
Gdyby poprzednicy dyr. Osińskiej zabezpie·
czyli właściwie nadzór nad budowlanymi, takie rozpaczliwe wolty w obronie honotru fiormy
byłyby Il? prostu zbędne:„
•

Albo ininy przykład. W zeszłym roku wydało
w garderobach aktorów nie zamontowa·
no„. umywalek i term. Dyr. Adam Kaman z
Teatru im. Jaa-acza: - Ominięto projekt! Dyr. Ire·
na Osińska tym razem sprawę dyskretnie przemilcza, a ja nde nalegam, bo jak było - wiem.
A skutki? Trzeba będzie na powrót rozkuwać
ściany, wymieniać rury, zakładać kanalizację.
Dodatkowa ro~, dodatkowe pieniądze.
się, że

•

•

•

Pamiętna

zdma 1978/79 zaskoczyła - ma się .
i budowndczych Lutni. W ciągu całee;o 1978 roku generalny wykonawca nie zdołał wymienić dachu i teraz w budynku peł
nym dziur, wybitych szyb, pozbawic;mym szczelnego dachu - jest zimno: woda dostaje się do
piwndc i przewodów wentylacyjnych, gdzie zamarza, nowodując awarię. Pękają także prze•
wody CO.
·

· rozumieć -

W tym nawale ndeszczęść wykonawcy zaczysię po prostu gubić. Budowa przerosła
samą siebie i na przełomie 1978/79 nie jest to
już ani szereg prac
adantacyjnych
(jak to
skromnie określano w założeniach), ani nawet
nają

remont ogólny.
częściej też dochodzi do kontrowersiji
zainteresowanymi stronami. Nie została
wypracowana jakaś wspólna metoda . działania,
czego skutki - widać teraz, gdy się wali i pali..•
Narada goni naradę (dyr. Koman z Teatru im. Jaracza: - Gdyby równie regularnie pracowa-

Coraz

między

no co obradowano, remont dawno bu się skop...
czyl...). Tygodniami odwleka się decyzje - np.

w sprawie wentylacji.
Stare mury stopnioWo od~ywają swoje ta-·
•jemnice. Niespodziiewane awarie, kolizj'e, zalan.ia - mnożą się. W takiej sytuacji .myśl, czy
·nie lepiej było zacząć budowę nowego teatru,
.przestaje trącić herezją. Ale jest już za późno,
teraz trzeba po prostu brnąć dalej.
Lista dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie robót stale rośnde. Zdarza się. że gdy jedno się robi, dirugie - ndszczy. Tak właśnie przy demontażu - zniszcrono boazerię (na widowni), którą trzeba było zdjąć ze względu n~
roboty instalacyjne, chociaż - według wstęp
nych założeń - zasadniczy wystrój wnętrz. Po•
ze szatniowym holem, miał pozostać nie zmiein<?ony. Teraz projektuje się nowy.
Trzeba likwidować skutki zimy, awarii, kc·
lizji, kradzieży, błędów w dokumentacji i zwy.
czajnego wandalizm.u. Naprawiać rozkradz i oną
rozdzielnię elektryczną, wymieniać podłogę w
holu na parterze, zdewastowane urządzenia sandtarne, a może i krzesła na widowni. Nową
listę robót złoiyć można z życzeń Teatru im.
Ja.racza, choć ten - oo prawda - z szeregu
irzeczy niezbędnych w normalnie funkcjunują
cym teatrze musdał zrezygnować już na wstępie.
Coś niecoś jednak udało mu się w trakcie re.
montu wymusić - na przykład stalowe pomosty dla reflektorów nad widownią - aby oświetleniowiec nde musiał w czasie spektaklu
przystawiać do ściany
drabiny... Już dzisiaj
wiadomo, że warunki w teatrze dalekie będą
nie tylko· od marzeń i pragnień, lecz nawet od
obowiązujących nonn.
Dość powied2lieć, że normy przewidują 4-6
metrów kwadratowych powierzchni na jednego
aktora. W Lutni będzie 1,7 metra. Normy przewidują rqwnież 2 metry kwadratowe powierzchni rekreacyjnej na każdego widza, tu widz otrzyma pół metra. I tak dalej ...

W styCZJiiU 1980 roku wartość dodatkowych
prac oceniono na 4,5 miliona. Jeszcze wiosną
1979 roku wynosiła ona 1,2 mln. W tym roku
koozt adaptacji (tak zawężony na wstępie) o~
siągnie, a może nawet przekroczy tę sumę; która - gdyby zaufano pierwszej propozycji inż.
Millo wystarczyłaby
na przebudowę
teatru. Ale tu już ze sfery faktów wkraczamy w
sferę
domysłów... - Do tej pierwszej sfery należy natomiast smutna konstatacja: przykład
Lutni świadczy raz jeszcze, że najdroższe są
te budowy, które zakłada się jako ta·nie
(czytaj: przesadnie tanie).
Skoro na budowle brak wyraźnego postępu,
Widoczne zmiany zaobserwować można tylko
w 'terminach oddania budynku: lipiec 1977 (to
już bajka„.), 10 sierpnia 1978, 30 listopada 1978,
28 lutego 1979, 31 lipca 1979. 15 listopada 1979,
31 marca 1980 (prace w generalnym wykonawstwie) - żaden z tych terminów nie zo st ał dotrzymany.
Dyrektor Irena

Osińska:

- Dzi§ bylby aktualny termin: pażdziernik
80, gdybym dostala wreszcie pelną dokumentację na rozszerzony front robót. Ale ja od dluż
szego czasu nie mogę się doprosić nawet „pTotokolu konieczno§ci"„.
Powinniśmy chyba wreszcie skończyć ·z ciąg·
lym projektowaniem na budowie, z dawkowaniem środków, z fatalną dyscypliną. Powinniś
my traktować S'ię jak partnerzy. Bo jak tak da·
lej pójdzie, to obawiam się, że nim „Lutnię" wyremontujemy, trzeba będzie robić nowy remont.h Musi w końcu uTodzić się pelna decyzja na temat pTzyszlości tej budowy ..•

Afe na razie tylko

krążą piłeczki

Remontowy ping-pong trwa ...

apowodowanłe

pobytu na budowie kierownika (dzi-

w mat>cu 1980 roku -
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TOMASZ SOLDENHOFF
Foto: R. Łucyszyn
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l\lA SZLAKU
Kończąc kwestiE: ruchu pasażerskie;o (w roku
ubiegłym na poll>kich promach prz.ewie~ono w

sumie ponad 215 tys, osób) warto chyba J:?r:z:yporozumienie pomiędzy „Textil1mpexem", ,.Sk6rimpexem" a Polską żeglugą Bał
tycką - o czym swego czasu pisała prasa łódz
ka - nadal nie może nabrać mocy wykonawczej Niby wszyscy są zainteresowani. niby korz y ści pły,nące ze ' spr z edaży artykułów pochodzących z obydwu central w sklepach na propornnieć, że

wać ła<ł,uin.ki rzę,du 1 mln 200 tys. toin. Niewielnakłady iinswe.s-tycyj.ne w którymś
z
nich mogą wyniki te z.wielokrot.nlć. Sam Kołobrzeg, ni.by centrum przeładunkowe środko

kie nawet

wego wybrzeża
żadnych stałych

- na dobrą sprawę nie ma
portowych urządzet'l przeładun
kowych. Ot, w razie potrzeby pod btltl'tę cumującego statku podjeżdża samojeidt11y
dźwig
i wykonuje potrzebną prac ę.
Co tu zresztą
biad1olić . nad moż!Ji wościami pr.zeład WJ.kowymi,

'

RYSY
Bl~KICIE

NA
maich

Foto: Archiwum

Dalszy

clu ze ltr.1
•

Nile bee 2'Jllaczetnia był w tym przypadku chyba fakt inauguracji połączenia z Wielką Brytanią właściwie po sezonie, kiedy ruch turystyczny odcz.iu.walnie maleje. Specjaliści twilerdzą,
że z dec~ją zejścia · z tego szlaikl\l
naieżało
jeszcze trochę poczekać I przyzwyczaić konkurencję do swojego lst.n.ienla. P<>t.wie"dzen.iem
tego jest chyba !inny, obcy armator, który uruch-Oitnił

podobną

na.

lin,ię. robiąc

tym ~ałildem

dlOtbry interes.
Tu.rystytka mo;-ska. - to Old raeu daje się zauważyć nie znalarz:ła tylu amii/torów Uu s.ię
spodiz.iewanio. I właściwie trudno od.powied"l.lieć
na pytanie, dla~go taik się Sitało. Z jednej
strony n Lby spragnrleni jesteśmy morskiich wojaży, a z d!l'Ugiej aktywdzacja grup na poszcrzególne wycie.cz.kl przebiegała i prrzebiega nadal
z d'Utymi kłopotami„
I

W powszechnej opilrlli,i ceny na poszczegól!ne
imprezy są zbyt wygórowane. Oto konkretne
przykłady z M~skiego Biiura Pod.róży w Loda:
wydeczka do Helsiinek kosztuje około 3 tys.
złotych, a kosrzt paszportu wyinosi stała ' taryfa - 2.100 zł, w odniesieniu do rejsów do
Karlsklrony: koozit „czysty" lmiprezy skaLkulowano na 1.919 zł. Podobnie b~zie jesienią z
planowanymi rejsami do Sztokholmu cena
wycieczki około 2000 zł plus paszport.

Mał,o zro-ziumiala I wzbudzająica ~fole loontrowersji jest także sprawa kiesa:O!Ilkowego, któ-

rego PZB swoim kilientoan po prostu nie zapewnia. Lnnymd slow~: pasażer - turysta w
KQ?enhadze czy Hels1!Illkach jest bez przysło

wiowego centa prrzy duszy. Preferowani są więc
ci, którzy mają k·o ota dewizowe, ale to znowu
lcladzde z miejsca całą ldeę rejsów popularnyich
I dos,tępnych dla każ.ciego.
Pomimo rozlicmyich prób załatwienia obydwu
spraw, do dzisiaj nic konkretnego nie wiadomo.
Uściślając: pod presją klientów przymierzono si.ę
do bliższej ~półpracy z ,,Orbisem'', który kiei;,zookowe gwarantuje ~ystik.Jm swoim kMenw,m. Piróbowano taki& nawiązać kontakty z innymii przedsiębi~stwaatl branży turystycznej,
które prowadziły sJ<>rzedai wycieczek PZB. W
tym przyipad;k u szybko okarzywało się, że do
kosztów Imprezy (Plus
pas~ort) . ~oliczały
one
sobie
szereg
najprzerózniejs zych
dodatków, powodując
dalszy
wz.rost
ceny
rejsu i istną lawinę pretensji,
oczywiscie
pod ·adresem PZB, która akurat w tej kwestii
najmniej miała do powtiedzenia„.
Dyrektor Polskiej Żeglugi Bałt~kiej -

SZYMA~SKI powied,ział niedawno, że
koniecz,ność zmiany profilu dZ'iałaLnośd

Jan

zaszła

Morskich Bi,u r Podróży. Nov·um polegać ma pr.zede wszystkim na tym, że staną się one w najbliższym już czasie wzorcowym.i
I pręiinymi
ośrod1kam1 reklamowymi armatora, aktywizując
przy tym swój teren pod kątem
wycieczek
morskich. Cała reszta (wszystkde formalności,
dojazd do bazy promowej, przewodnicy, kieswnkowe itp.) należeć będzie właśn i e do „Orbisu". Ozy ro zda egzamdin? Zobaczymy.~

są

oczyW'iste, a jednak efek,tu ruie

w idać.

Bezspornym faktem wydaje się w tym wszysUkim nasz apetyt na morskie wojaże. Przecież
ci, którey zdecydowali się na taką wycieczkę,
chyba nie pożałowali. Wystarczy z.res,tą zaJrzeć
do korespondencji lti-erowanej pod adresem MocS·ki.ego Biura Podróży w Lod~ - właściwie z
kaW.ej w:yiprawy przychodzą pod:ziękowaniia.
P.romy, pasażerowie, turystyka - to tylko
jeden aspekt dz1ałalności kołobrzeskiego armatora. Osobnego omówienia wymaga flota towarowa, uży,tkowana również przez PZB. Aktualny stan posiadania to szesnaście jed,n ostek o
łącz.nym
tooa~u
12399
DWT,
przejętych
od Polskich. Linii Oceainicmych i Polskiej że
glugi Morskiej. Nie da się ukryć, że w przeważającej większoś c i naj.oględniej mówiąc są to statki o wys·o kim stopniu zużycia. Najmłodsze z nich, dz1ew1ęciolatki
(jednocześn ie
największe a 1070 DWT) przysparzają chyba najmniej kłopotów. O pozostałych nie wypada w ogóle mówić - jeżeli nawet uda się
uzyskać dla nich tz.w. klasę na najbliższe cztery
lata, to i tak w roku 1984 definitywnie będą
musiały zakończyć służbę pod
biało-czerwol!lą
banderą , P·rzecież aż osiem z nich wybudowano jeszcze w końcu lat pi ęćdziesiątych. „
Wszystko wskazuje na to, że ta ponura pr.o.gnoza stanie się rzeczyw i.stośc i ą i już za cztery lata stan pos1ada.nia floty towarowej . PZB
wyiniesie.„ trzy jedn01>tki. Nie można jedltlak w
tym przy1padku stawiać nikomu zarzutu, że .w
swoim czasie nie pomyślano o tym i nie dopilnowano całej sprawy. O potrzebie odbu.dowy
floty trampowej mówi się w Kołobrzegu od
dawna. Tylko jak moilna planować, kiedy ostatnio .,CENTROMOR" przysłał oficjalne pismo,
w którym zawiadamia, że Zjedn<x:zenie Przemysłu OkrEjtowego nie prz.ewiduje
w latach
1981-1985 (Ili) nowych jednostek dla armatorów krajowych. I to jest po części odpowiedź
na pyfanie, dlaczego - mimo tak konkretnych
i udokumentow·a nych założeń - nie doczekaliśmy się do tej pory tak głośno zapowiadanej
aktywl.Zacji portów środkowego wybrzeia.
A pr zecież w tym przyipad1k u gra toczy się
nie o złotówki czy ton:Y, ale o mHiardy złotych
i miliony ton. Tylko trzy porty: Darłowo, Koł 0tbrzeg i Ustka mogą w skali roku przełado0

kiedy samo we.jście do tego
poctu na.stręcza
n iewielkLm nawet jednos tkom spor·o kłopotów„.
DziWllle wyidaje się też - obserwując nas z
do chwytania dewirz z·a wszelką cenę - że
nie pr.zekonuje ni·kog.o liczba 17 mlm zł dewirowych, które zaoszcz.ęd:zcmo w mdi!l.ionym roku
prz.ewo:iąc własną f1otą ładunki central handlu
zagtl'ainiic:znego. Nie przeraża także nikogo suma
2 mJin zł, jaką płaci się każdego roku za remont
każidej z tych szesnastu jed.nostek, ani 7 mln
zł za tzw. remont klasowy, któremu muszą się
ooe obowiązkowo poddać co cztery lata. Może
sz,c.zęśliwie uda się sfioalizować kontrakt ze
stoczniami rzecznymi? Realny
wtedy byłby
chyba zamysł świadczenia usług przewozowych
d~a krajów RWPG, które mają przecież vnaczne
ilości ładunków dla tego typu jednostek. obsłu
gujących porty nie przyjmujące oceatilicMych
gigantów.

pęd

Rartunek dla floty
tC1Warol\>rej PZB może
z kilku stl'CJ<n. Przede wszystkim zaś ze
stoczni kq1jowych, któr e od pewnego
czasu
wy;;tpecja1izowały się
w słu,gach dla zagrankznycn odbiorc6w. Z ubo ewain:-em mówi się
o ograniczonyc h zdolnościach i wiel·olebnkh, już
pcidpisanych kontraktach.
.
przyjść

•

•

•

armator z
bezustannie najwłaś
ciwszego modelu 0irganizowania turystyki morśkiej, brykając się z wieloma i'noytni kłopotami
- sta,n-owd on przecież jedino z wiel'u ogniw
naszej krajow~j gospodarki morskiej.
Nie ma

łatwego

Kołobrzegu.

życia błękitny

PoszUtkują.c

A że nie jest to w tym łań·cuchu o~n i.wo najmooniej;.size„. Cóż, błędem byłoby upatrywanie
przyczyn ta<kiego stanu rzeczy w samym tylko
K ołobrzegu.

St.A WOMIR DARZYCKI

OBYCZAJE
Dalszy

ciąg

ze str. 1

KILKA INFORMACJI

WSTĘPNYCH

Dystrybucją gazu bezprzewodowego
w Zgierzu 'zajmuje się Zakład Gazyfikacji miejscowego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej' i Mieszkalnej.
Jego rejon obsługi obejmuje,
oprócz samego miasta, tereny dwóch
gmin - Zgierz.a i Aleksandrowa. W
sumie - ponad 8 tys. abonentów.
Jedna butla 11-kilogramowa gazu
wystarcza, w zależności od potrzeb
abonentów. na 20-30 dni . . To ozn·a cza, że miesięcznie abonenci potrzebują ok. 1O tys. butli. Gaz dostarczany jest zazwyczaj w ciągu 3--7 dni
od złożenia zamówienia przez abonenta, transportem samochodowym
MPGKiM przez 6 kierowców - konwojentów, specjalnie w tym celu
przeszkolonych.
Są także abonenci
uprzywilejowani. W rejonach, w których aktualnie instaluje się urządze
nia na gaz ziemny, sieciowy, mieszkańcy są pozbawieni' kuchni węglo
wych. Abonenci (np. z osiedli: Kolejowa, Okrzei, Spacerowa•, zgodnie z
decyzją prezydenta miasta, winni otrzymać gaz w pierwszej kolejności,
w terminie 1-2 dni po złożefliu zamówienia.
Dia porządku dodajemy jeszcze
dwie informacje. Za jedną butlę gazu, łącznie z kosztami transportu,
abonent płaci 112 z!. Realizacja dostawy winna być kwitowana przez
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abonenta na odpowiednich dokumentach odbioru, z uwzględnieniem faktycznego terminu dostawy.
Tyle informacji zasadniczych. Wydawałoby się, że wszystko jest jasno
określone i z dostawami gazu nie
powinno być większych · kłopotów.
Mogłoby · tak być. Ale tak nie jest.
LISTA SKARG
abonentów korzystających z usług
Gazyfikacyj! MPGKiM w
Zgierzu jest długa. Oto szczegóły.
Powszechnym zjawiskiem są permanentne opóźnienia w dostawach
gazu, o 2-3 lub nawet więcej dni.
Niewiele pomagają monity. W przypadku reklamacji, najczęściej podawane są takle wyjaśnienia niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy: wyjątkowo duża liczba zamówień, pomyłka w terminarzu dostaw,
awaria samochodu dostawczego, nieobecność kierowcy z powodu· choroby, awaria w rozlewni gazu Itp. W
zbyt wielu przypadkach wyja$nienia
owe, delikatnie mówiąc, mijają się
'Z prawdą.
Przyczyny opóźnień są
najczęściej zupełnie inne, ale o tym
Zakładu

później.
Jeśli prześledzić, choćby pobieżnie,

terminarz dostaw czy trasy samochodów dostawczych, można dojść do
jednego tylko wniosku, mianowicie,
że w zgierskiej gazowni nie obowią
zuje żaden harmonogram dostaw. Bo
jak inaczej wy~aśnić fakt, że z dwóch

abonentów zamieszkałych w tym samym domu, mających wyznaczone
identyczne terminy dostaw,
jeden
otrzymuje gaz, drugi zaś nie? Jak to
siE: dzieje, że w przypadku reklamacji,
na odwrót, w tym samym terminie
jeden abonent dostaje aż 2, a nie·
kiedy i 3 butle?
Często abonenci bywają zaskakiwani innymi niespodziankami. Bywa,
że butla zamiast wystarczyć np. na
30 dni, ' starcza ledwie na 15, albo i
nie. W przypadku reklamacji takiemu „pechowcowi" wyjaśnia się, że
najpewniej butla była zanieczyszczona, albo też w rozlewni nie · napełnio
no jej należycie, albo znów gaz był
marnej jakoścL Na takich wyjaśnie
niach. się kończy, a o zwrocie pieniędzy raczej nie ma mowy, choć
abonent zapłacił za całą butlę gazu,
a otrzymał tylko połowę.
Kolejna sprawa to kwitowanie odbioru gazu. Bardzo rzadko abonent
otrzymuje rachunek dostawy l tzw.
listE: dostaw do podpisu. Któż wiE:c
składa za abonentów wymagane pod•
pisy? An'o, kierowcy przywożący gaz.
Rzekomo dlatego, te wiE:kszość abo·
nent6w to analfabeci nie umiejący
nawet skreślić własnego podpisu!
Sedno sprawy zaś tkwi w tym, jak
się
wydaje, że taka praktyka
utrudnia,
lub wręcz uniemożliwia
kontrolę rea.l izacji dostaw.
Jeśli znękany abonent chce sobie
zapewnić względnie rytmiczne i terminowe dostawy gazu, zmuszony jest

do „odpalania" za tę przysługę drobnych napiwków dostawcom. Zwykle,
d~a zaokrąglenia . rachunku, dostawcy
biorą 150 zł za butlę, zamiast 112.
Za takie napiwki obiecują też gaz
„lepszej jakości", który wystarczy na
dłużej, nie smoli garnków, ma też
pono więcej kalorii niż gaz „konwencjonalny"„.
Co bardziej niecierpliwy abonent

NA
może sobie załatwić dostawę gazu w

Foto: R.

Łueysz11n.

ogóle poza kolejką, bez składania zamówienia. bez,pośrednio u któregoś z.
kierowców, za jedyne 180-200 zł. Korzystają z tego zwłaszcza ej abonenci,
którzy mają większe potrzeby, niż
możliwości załatwienia ich legalnego,
z rozdzielnika. Zwłaszcz.a kwiaciarze,
hodowcy, właściciele prywatnych zakładów rzemieślniczych, wykorzystujący gaz w celach produkcyjnych.
BYWają też ,,dzicy" odbiorcy gazu,
w ogóle nie zarejestrowani w Zakła
dzie Gazyfikacji. W tym przypadku
stawka sięga już 250 zł za butlę. A

/

NAUKA I PRAKTYKA
J

Doradzitwo 1I1aulwwe jest sfare jaik świat. a
too mędrca głoszącego prawdę, już pr.zed ' wieikami nie bywał go<lny pozazdwsrozenia.
To
IPI zecież samego Platona za pro:pai;towalilie filozoficmo4>0lityc:rnych idei o istocie państwa
wzmc<J1Wego r015ierdzony władca Syrakuz kazał ,przemocą wyw~eźć z miasta t sprzedać w
_nivwolę. Kto wfo, ·co ~tałoby się z nim dalej,
gdyby nie pomoc przyjaciół. A był to d01piero
rok 388 p.n.e.
HLstoria uczy nas jedm.aik, iż !llmiłowanie
prawdy pr.zez uczonyich było silniejsze n.iż lę<k,
nie mówiąc już o tym, że .samym przedstawicieloim władzy ooraz trudniej było obej.ść się
bez .rad uczonych. Pnzykłady takie zinają jl\lż
studenci pierwszych lat, darujmy więc sobie
Skl()la!1Skie rapaty<cje.

- Spore niebezpieczeńst~o tkwi w oportunistycznych postawach samych' uczonych
mówi doc. dr Zdzisław Prochowski, kieroW1I1iik
Zakładu Ekooomihki Budownidwa d Inwestycji
Uin iwersytetru Łódz.kiego, człont•k wi€11.u rad
naukowych i komfo}i doradczych - Szczególnie jest to widoczne w naukach spolecznycb,
które znam najlepiej. Sami jesteśmy surowymi
cenzora.mi tego, co robimy. I pilnujemy się
przed tym, co może nam sprawić kłopoty• .Test
to problem
odpowiedzialności i niezależności
moral11ej pta.cownika nauki, a także odwagi, z
kiórą nie jest najlepiej.
·
Trzeba jednak pa.mięt~ I o tym, ·Iż podejmujący decyzję nie ma.ją moralnego obowiązku korzysta.'1ia. z 11ad, których za.sięgają -

najwń~ks,zym

slk.rócie technologia ta po.legała na
wznoszenilu budynków o jed.no1litej ko111Strukcji .
tzw. płytowo-5rupowej. Pired'a·bry\~acja budYi!lków
całkowiie.ie na plaoeu budowy pozwala na bardz'iej ek()lrlomiczine wyikorzyistarne materiałów
budowlanyc.h, :11Własvcza stali i betonu i mniejsze k01S.zty tJran.siportu. Budownictwo sz.kieletowe
jest o 20 prnc. tańsze o<l „wielkiej płyty", pozv11ala na elastyczmtlej.size rozwiązania airchitekto.niic:zme i więikl5zy komfort mieszkań. Innymi
skwy, stosując ,tę tećhno'!Ógię, moima by uzyS'kać \więcej mies'Zlkań o wy;ilszym sta:ruda.ndzie za
t~ ··same pienfądrze. Po1na•dto zaistosowainie nowej
technołogii pociąga z.a so1bą kokisalne oszczęd
nl()ści einergetyczine. Dzięlkii z:w!ększeniu irolacyjno.ści ścian o 213, a przez ta
zmnie}szeniu
strat ciep1nyich na ogirzcwaininl budy;ruków mie-

Stodmy dziś w miej.seu, w kitórym WS;półza
!ei.:ność między 111auką, po1ityfką i społeczeństwem
jest faiktem nieodwołal:nyllll, a we W\5zystkich
iwaimiejszyoh uchwałach i decyzjac.h
charakterze strategiC21I1ym na1Ukę traktuje się jako

o

Jeden z ba.Iidziej dynamicznych :.:zYi!lnilków rozwoju ~ec1Jllo-gooipodarczego.
W Polsce ożywienie ddalogiu poatyków z uczo- ,
111ymi obserwujemy mniej wJęcej cd lat 60-tych,
a w latach 70-ltych .po VI Zjero:;:je partid i II
KOIIl.g·r esie Nauki wyraźnie wzrosła li<Ollba rad
111aukoiwyoh, !komitetów i k<J1Ini::.Ji e~ertów.
Szanujące się instytucje, bez względu na zaS'ięg oddziałyiwan.ia, uważają za pU!rl'kit honoru
organiwwać co pewien czas se<>Je z udziałem
przedstaiwdcńeli na'lllki, a :z:nac2lllą gTUIPę naiwkowców łatwiej ~kać w pociągu, ~ w uczelni.
Doiniesielnia 'o owych konferencja.eh sikrupuodnotowywane prizez dzienui·kd I)ieod,P8'fcie kojarzą mi się z Moni•ką żyda towarzyskiego, lctórej braik najwy.rażnjej ockziuwamy.
Mogę z ni!Ch bowiem dowiedzreć się, który z
!Profesorów zas:1JCZycił swoją . obecnością konfeirencję i z jaikim wystąpił referatem. Tirudno
natomiast mi dociec, czy zaony uo?.9ny wmósł
.swoją obecnością na obradach coś nowego, c.zy
też tylko do<lawał im s.plemdoru. Mo.ima dodawać blasku konferencjom sipoł&.!ai.ie, moima też
przyjąć za referat honorar.ium. Honoraria otrzymuje się również za ekspertyzy, natomiast
t:dział w radach naukowych i komitetach ma
charakter spOl:eoZl!ly, mecz można ih0111or<JWy.
łatnie

Były co prawda w Polsce w :atach 60-tych
!Próby przygotowania statutu doradcy przez
ówczesny Komitet Orgainizac~i ;..i< ZarząQ.~n,ią
Statut ów, .oparty o ONZ.-ow.sld ~~
doradców, zawierałbY'. •pewne porlstawowe kry-{
·toria, któryllll musiałbt sp~ć ka:tdy ekspert.
Postulowano także aby doradcy pr.zechodziH
specjalne szkolenie i składali priysięgę tak, jak
na przykład tłum.acize przysięgli_ dla podkreśle
nia odpowiedzialności pebndonej funkcji. FT<>poalowa.no także założenie rejestru doradców, zarówpo osób prywatny-eh, jaik i instytucji, co d~a
jedno.stek oddalonych o<l centrów naukowych
byłoby niezmiernie pożyteC2llle. Obydwa projf'kty spoczywają jednak głębdk:o w srofladach, a
może już dawno pNezinacwno. je na makulaturę. I podczas, gdy w świecie ekspertyizami
zajmują się wyspecja.lizowane firmy
4 !«'ęgi
osób, w P0115ce doradzJtwo uprawia się jako
„hobby". Stąd t~ż wzięło się >ta1pewne powiedzenie, iż ekspert to tai~i' sam pracownik jak
każ.dy i:niny, tytko na delegacji.

taki „dziki" klient życzy sobie
nie tylk(:i gaz, ale i butlę, czy
nawet kilka butli na zapas, to też
faden kłopot. Cena 1 butli wynosi
tylko 3 tys. zł. Bywa więc, że butle
„giną" podczas transportu. Kierowca,
który „zgubił" butlę, wpłaca Ul nią
ekwiwalent do kasy gazowni, ale to
dla niego Zlipełny drobiazg. Stać go
·na to. I tak wychodzi na swoje.

GAZIE
Ostatnio także notuje się· włama
nia do magazynów gazo\vni i kradzieże większych ilości butli.
Znajdują
one nabywców. Szeregi dzikich odbiorców gazu rosną. Gaz ulatnia się w
coraz większych ilościach.
Gaz się ulatnia.
Systematycznie
Jak? Gdzie? Za ile? O tym przecięt
ny abonent gazowni nie ma zielonego pojęcia. Ale .na własnej skórze
dotkliwie odczuwa skutki owego
„ulatniania" - opóźnienia w dostawach, kiepską jakość gazu, nie lepszą
jakość usług gazowni i wszelkie inne
.niedostatki gaz<?wej dystrybucji.

POZORNOSC DZIAŁAR
Badania naui'.rowe, eklsipertyzy i otpllnie prze•
(przQpwwa!d·zoine przy założenilll, 7e ich wyn~ld
będą wykorzystane 1przy podejmo\van~u decyzj.i,
podczas gdy na te decyzje alie mają jtuż żadnego
wpływu to w iprostej linii dz.1ałainia pozo:-ne.
Dzia}antia ite deiiinioiwał na łamat:h. ozaisopism
nauikowych m.in. „Ku.Lbury i Społeczeństwa"
trzy fata ternu socjolog łódzki, !Pro[. d_r Jan
Lutyński. Z obszennej d.efLnkji pay.pomnę tylko,
iż działania. powrne to ta.kie, „które ze' względu
n:,i. swój rzeczywisty przebieg lub bezpośredni
cel - są inne, niż na. to wygląda.ją". Kiedy więc
illllsty.tucj·e zlecają przeipo.·Ómaidizenie baidiań naukowych, aby' wyka•zać, iż w swej dzialalnoś.cl
opierafą się n~ przesła.n.kach nau•!;.owy.c.h i cernią
.g<,bie autoryitet narukoiwy, a w rzeczywis1toki nie
zamierzają z ni.eh ko.rzystać, badania nauikowe
~ają chara·l~ter działań p0zor.nych, a kh zleceniodarwcy potrzebują rad eks·pertów, ·jak to
dowc:1pn;e ujmuje prof. Janusz Gościi'1s1ki, podobrnie jak k.Olbieta lustra. Po ::>res.tu, aby móc
się w nim pnzeij.rzeć.
Nieoma1 kaiŻldy• z czł01Dków różnego tyipu rad

i!)O:oorną. Poczynając

przy:poanina prof. dr Janusz Gościński z Uniwersytetru Łódi7Jldego, doświadCYJl1Y ekispert wielu międzynarodowych komisji. Między ~nnymi
na zaproszeme Między.narodQWl'i Organizacji
P.racy prof. J. Góścińskr pełnił · fuiikcję doradcy
· prizy RządOwyllll Ośrodku Zarządzania Goopodanką i Doslrona.Ienia Kadr w Nigerii.
To prawda, ale też nie dziwmy .się, iż eksperci, z których _po.rad nie_ s~orzystaioo oo najmniej kilka razy, nie gairną się llo dalszej praqy. Tym bardziej, że towarzyszy im świado
mość zmarnowanego czasu i wys•łku, zwłaszcza,
gdy mają pewność, że działali w słusznej
.l:Ppra wiie.

•
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GŁOS WOŁAJĄCYCH NA• PUSZCZ'!

większego trudu Ma.lazłam talkie przykłady w łódzkim środowiskiu. ot, ohoćby me-

Bez

mOI"iał

Polskiego Towarzystwa Ma:tematycmego, skierowany tl"zy lata temu do Miinisterstwa
Oświaty w siprawie prog.ramów nauozan.ia w
10· laice. Memoriał przygotowaili również łódzcy
matematycy i, o ile mi wiadomo, do tej pory
nie otrzymaili od.powiedzi. A siprawa, w której
występowali, była niebagaitelna. Dotyczyła m.in.
rewizji programów i ilości godzin nauczania
matematyki w 10-latce. W poró'IW'lainiU ze stairymi programami, a także z pro~amami naszych iagrainic2lllych sąsiadów, Llo~ć godzil!l matema:~Y'kii powamie zmniejswno.

N:ie wi'E!m też, ·co ba.rdiziej podziwiać: czy
spokój prof. d!r Tadeusza Godyckiego-Cwirko z
Doradztwo przYlllooi efekty, jeśli obydwie
Politechtniiki Łódzkńej, znanego w świecie ~pestro.ny pracują w atmosferze 'wzajemnego za- ,.., cjalisty z zakresu konstrukcji żelbetonowych,
ufania. Oczelrujący opinii ma prawo spodziejednego z autorów ek.sipertyzy dla Koani.tetru
wać się Wormacj.i prawdziwej, nawet najbar„Polska 2000", czy też larótlrowzroc2lllość resortu
dziej dla niego niekoxizystnej. Jednakże ekspert
budoWIIliotwa? W 1975 rokiu ·prof. T. Godyc.kd,
\\'lllpólnie z mgr iinż. Ludwikiem Andrzejewskim
musi mieć pewność, iż bez w7.og1lędu 111a to, ja.ką
wersję rapo:ritu przedłoży, inie znajdzie się w
z ł6d21kiego „Lnwesflprojel®u" opracowadi nową
syituaoji Platona.
tecłmdlogię budowy budynków miesZkaainyoh. W

jeśli
mieć

Gor.zk.a to jec;!Jnaik .sa tyisfakcja dla · autora,
w świetle sły.nnego hasła ojca pozytywizmu, A. C{)mte'a: „Wdedzicc, aby przewtl•
dywiać, przewiidyiwać, a.by działać".
zwłaszcza

i kąmitetów miał do ozynienia z dz:iałailno~cią

EKSPERTEM BYC
O zostanilll eiks,pert-em lliie marzy młody nauikowiec, w przeciwieńsitwie do Ma:-yli Rodowicz,
której śni się być damą. Jak .jEdnak mawiają
ludzie bywali i doświadczeni. damą trzeba się
iu.rodziić. Ekspertem natomiast 'nwże zostać każ
dy, kogo o to poproszą. Od uc.i;dwości i rzeteloości doradcy, od jego osobistej odwagi, umiejętności stawiania pytań i prob;EJinów zależy
więc wartość przygotowanej przt1zeń opi.nii

liza·cja zalk.ladiu prz:ernyisiłowego" wydanej w 1964
rGk•u. Po.stbulaty autora moima odnaleźć siedem
lat ipóźniej ·w uchwale Rady Min:strów w s·~ra
wie lo'ka.liza·cji imvestyicji (Monil0tr Pol.siki :&
dnia 8 czerwca 1971 roku, poz. 198).

ANATOMIA KANTU
Udało mi się dotrzeć do człowieka
znakomicie zorientowanego w sprawie; byłego pracownika gazowni. Jego
nazwiska nie mogę ujawnić ze wzglę
dów -Oczywistych. Nie jest to zresztą
takie istotne; znacznie bardziej waż
ne są tu informacje, jakie udało mi
się od niego uzyskać. Oto anatomia
kantu.
Już przy niedużych nawet zakłóce
niach w dyst11ybucji gazu łatwo jest
wymusić „napiwki" za terminowe dostawy, za gaz „lepszej jakości", za
przyspieszenie dostawy, za zmianę
terminów. Terminy dostaw· łatwo jest
zamienić. Np. abonęnt, który miał zamówioną dostawę na piątek
przed
wolną sobotą, otrzymuje gaz dopiero
w poniedziałek lub wtorek. Co się
dzieje z . jego butlą? Otrzymuje ją
inny abonent, który wprawdzie miał
przyrzeczoną dostawę dopiero na wtorek, ale za parę złp załatwił sobie
przyśpieszenie.
Dwóch abonentów,
dwie butle.
Wszystko się zgadza,
oprócz terminów i kasy. Ale „nadwyżki" kasowe łatwo jest odprowadzić do prywatnej kieszeni, a w dokumentach dostaw też nie tak trudno
„zlifiksować" właściwe terminy, skoro odbiór gazu kwitują kierowcykonwojenci, a nie abonenci. Fałszy
we wpisy, fałszywe podpisy, to dro- .
biazg. Ważny jest zysk. Tyle, że tutaj zyski są stosunkowo małe, ledwie
te 30-40 zł na butli•

szkalinycll :zibll!do·wanych w 5-la1.r.e moina by
rzaoszczędzić 11 m11ionów ton v.ięgla;
.OblLczenia doko1nane na podstaw.i·e ainalizy
Óbecnej sytruacji w budO'w!llictwie oraz tendencji
światowych (budownictwo si:lcietetowe jest r01Zpowszechnione· m.iin. w Stanach ZjednoczoITTych,
Kanadzie i w krajach skandynawskich) wykazały absurdaliność gospcdarki
fina111sOtWej na-~zyąh przeciąiębionc;tw
bu<lowld.llych, którym
opłaca się budować jak alajdrożej.
Prof. Godyeki-Cwilrko i dinż. An<lrzejewsiki sugerowali 7Jllliainy o.rgainizacyjne ułatwiające wykonanie i wiprowadzenie do praktyki alOW~i
tecr.nologid.
Pirofesor sktmębn.le gromadzi dolrumen.facje
prasowe. Podczas naStZego ostatnie.go spobkania
obltlczyliśmy, iż wkrótce
będtie
obchodzony
5-lebni jubileusz zmagań z wielką plytą. Nie
pomogły ani kał!l1l!>ainie prasowe, przaprowadrone w 1976 roku przez „Życie i Nowoczesność"
i w 1978 ro•kiu przez „Per~ektywy", ani dyskiusje wy<bibnych ~ecjailistów. Tymcizasem te.zy
na XII Plenum KC PZPR „O dal.s,ze umacnianie' roli nauki w .społeczno-gospodarczym rOIZwoju kraju" wyramie mówiią: „Należy li.ntensyfik01Wać prace nad nowymi pr1Jce.sami technologicwylllli robót budowlano-montai<JWych ~
ialsta.lacyj:nyeh. W swmie na.pięty program budowinictwa mieszkainiowego ma szansę realizacji
tylko wtedy gdy w wyniku po~tępu nauikowotoohndcz.nego uzyska s.ię z!llllliejr.zenie pracochbcmności o około 40-45 proc„ obniżelllie ciężaru
budowli i materiałochł<ITTllości o około 30 proc.
Oiraz skrócenie cykli realizacji o O'koło 24 proc.
w stoonmku do obecnego poz.iomu".
. Ozyt wymaga to jakiohkiollwlek komentarzy?
Natom1ast swego rodizaju satysfak.cję może
odC'1JUwać ina przY'kład wspomniany już d<>Ć.
Zdzhsłaiw Prooh01W'S!ki, autoir pra.ry pt. „Loka-

Znacznie większe zyski motna osiągnąć, sprzedając gaz zupełnie poza kolejką, poza rejestrem, czy „dzikim" odbiorcom. Tylko, że tutaj trzeba już „wygospodarować" parę butli,
poza planem. Jak? Metod jest kilka,
tylko dwie, najczęściej
stosowane.
Jedna z nich to „rundka". Załóżmy,
te mamy do obsługi 30 abonentów,
z których katdemu jedna butla gazu
wystarcza na miesiąc. Do zagospodarowania jest więc 30 butli. Ale
do „regularnych" abonentów dochodzi
jeszcze jeden „dziki". Jak więc rozdzielić 30 butli na 31 klientów? Klientów ustawia się w tzw. szeregu czasowym. ,,Dziki" odbiorca otrzymuje
butlę w terminie przypisanym pier":'szemu · „regularnemu" abonentowi.
0w abonent zaś dostaje swój przydział o 1 dzień później, w terminie
„zafiksowanym" dla drugiego abonenta. I tak dalej. Po prostu każdy
z abonentów otrzymuje swój przydział gazu o 1 dzień później.
Przy
skali dostaw sięgających 10 tys. butli
miesięcznie można tak kombinować
w nieskończoność.
Druga metoda to „połówka". Jeśli
odbiorca „dziki", lub też abonent o
dużych potrzebach zużywa np. 5 butli
miesięcznie, to wszystko mu jedno,
czy dostanie gaz w 5 czy też w 10
ratach. Byle ilość się zgadzała, no
1 kasa oczywiście • .'l'ali;i klient dostaje więc pełną butlę za 100-120 zł.
Kiedy zużyje połowę jej zawartości,
Wymieńmy

od zasięgainia opinH człon
ków rady na temat· budowy nowej inwestycji,
kiie<ly już daw.oo po5tanowio.n0 ją budować,
poprzez propozycje nowych asortymentów, kiedy przedsiębiOMtwo nie było ich w stanie wyprnd'lltkować, aż do dublowainia raiportów na
zlecenie kcmitetów techrl'icznych. Więkisrość
członków rad nauikowych, dzial<ijącyoh
przy
jEooootkach gospodarczych ma obecnie świa
domość, iż pracuje na z:apas, gdyż propol!lo•wa.ne
przez n~ch roi:wiązanfa technok,giOMe mają
n:kłe możiLl!wo·ści zas101sowania w praktyce.
Obserw.ując

niekiedy obrady r<id nawkowych

cdncszę wrażenie, {ż wszyscy obecni zawierają

nic;

pisaną umowę

uczestniczenia w.

dzi.ałani.'.lch

zgoła niepotrzebnych, b'o aż tak
o.czywiistych,
że proszą się nie o gremialne ob.rady, le.cz po
prostu o rozsądne decyzje, oparte o szczyptę

zdrowego rozsądku, rozumu, który niekiedy nazyw"CJny bywa chłopskim. Właśnie, do wykorzystania owe.go zdrowego rozsądiku bkwiącego w narodzie odwoływał się na ostatnim plenum OK
FJN .prof. Jan Szczepański, kitó1 ego nikomu w
P<•lsce chyba ptzedsfawiać nie trzeba .. Widać
· w tym '.J>Ifemó~mu 1 iż pró±- · Szcz~kiego
cieszą jak.O naultowca " i!łS'e1e· d,o ~r<.ao"?J!sł{a nau•k<J1Wego: 'T!atomiasi m.a.rtwi, jako svcjo!o.g a i obywatela, brak mecharuizlmów skłaniających łudz;i
do realizacji tyc.h aipeli.
Rad nasukowych i komisji e'k!s!Per·tów poiwstaje
coraz więcej,
Niewii.e!le jednak wiemy o ich
funkcjonowaniu, o tym, jaik ~aprawdę pracują,
\ jakie kantrowersyjlne pog.lądy reprezenbu.ją ich
czło111kowie i
jakia:n.i argumentami operują.
Czyja wreszde koncepcja przeważa i dlaczego.

Czy tego tYIPU ilnforimacje :ruie byłyby istotne
dla wyrobienfa poglądów w spoleazeńs.liwie o
rze0zywj,stym wipływie nauiki na życie społeczne
i gospodaircze? Ujaw.nia'Illie pogh1d6w ekispertćw i ich publiczna obrona przyniosłyby równie:l. korzyści samej na1uce, która odczuwa b;aik
netelnej krytyki. Wyobraźmy sobie również
sytuację, w której zamawiający ekspertyzy na
wyisokim szczeblu motywowaliby publicznie przyczyny ich odrziuceruia, Iub . przyJęda, _Czyż tego
typu pra'klty.kii n.ie zmniejszyłyby d.T.iałań o cha·rakterze pqoonnym, działań fikcyjny.eh i .,lipnych", kitóre ro7lprzestrzeniły się w„. ojczyźnie
na'Uiki o sprawnym działaniu?

otrzymuje następną pełną butlę, też
za tę samą sumę. „Połówka" natomiast jest zabierana i puszcz.ana do
dalszego obiegu. W sumie za dwie
„połówki", czyli za jedną całą butlę
„dziki" odbiorca płaci 200-240, a co
najwyżej 250 zł. Taka jest właśnie
taksa za „lewą" dostawę, o czym już
była mowa na wstępie. A co z tymi
„polówkami"? Są one wtryniane prawowitym abonentom za przepisowe
112 zł. A że takiemu klientowi gaz
się wcześniej skończy? No cóż, najwyżej złoży
reklamację
i otrzyma
wyjaśnienie, jakie już zostało wcześ
niej przytoczone.
Dokonajmy obrachunku. Zyski na
jednej butli, sprzedanej tak czy inaczej nielegalnie, wynoszą . od ok. 30
do ok. 100 zł. Przyjmijmy, że przeciętnie wypada 60 zł na sztuce. Jak
zdradził mi mój informator, na ogólną liczbę dostaw co najmniej 5 proc.
to dostawy nielegalne. 5 proc. od 10
tys. butli miesięczme to 500 butli.
Miesięc:ane zyski sięgają więc minimum 30 tys. zł.
·
Nie są to zyski jedyne. Można bowiem dorobić jeszcze na benzynie.
Wystarczy tak „ustawić" tr:.sy, by
wypadło jak najwięcej kilometrów,
czyli na każdy kurs dobrać abonentów jak najbardziej rozrzuconych po
terenie. Faktycznie zaś można podzielić się abonentami z innymi kolegami kierowcami tak, by rzeczywiste ,
trasy były jak najkrótsze. Zyskując
na kilometrach, zyskuje się też i na

paliwie. Pozostaje tylko dopasować
wskazania licznika
do zapisów w
karcie drogowej. Licznik znakomicie
można „podkręcić" choćby przy pomocy zwykłej wiertarki. Jak? Kierowcy wiedzą. Zabieg jest prosty, a
dochodowy.
Sposobów jest zresztą
wiele..•
Sposobów jęst wiele. Na gaz, na
paliwo, na szmal. Eh, być takim kierowcą w jakiejś choćby niewielkiej
gazowni! Nic, tylko szerokiej drogi!
Raz .•• gaz„~

•

•

•

Zarzuty pod ad;-esem Zakładu Gazyfikacji MPGKiM w Zgierzu, zawarte w niniejszej publikacji, z pewnolcią nie dotyczą wszystkich jegll
pracowników, choć wszystkich doty·kają. Dla dobra sprawy więc należałoby co rychlej winny<ch przykład
nie ukarać, niewilnnych ;:aś oczyścić
z krzywdzących podejrzeń.
Fakty są bezsporne. Co zaś, i komu
przypisać? To dość łatwo ustalić. Na
przykład sprawdzić, którym to kierowcom zdarza się najwięcej nieterminowych dostaw i dlaczego? Sprawdzić, co się faktycznie dzieje z „ginącymi" butlami? Sprawdzić autentyczność
abonenckich podpisów na
dokumentach dostawczych. Sprawdzić, czy ...
Ale to już zadanie nie dla reportera!
J .
ZBIGNIEW S. NOWAK

ODGŁOSY
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NASZA ROZMOWA
w Małorytach, w końcu przP.niosła się na wies,
na gospodarstwo. i Anatol pracowal w ;iulu ,
. p asa.l krowy, pomagał w domu Jedn,: k .1ri dd i
grał z chłopeumi w klepa ka, zbierając m >nety
Szybko nauczył się czytać i p1-sać po polsk u
i zacząJ układać chłopom podania do wład7.
a jako zapłaty żądał starych niep otrzebnych
pieniędzy. Jak wspomina, nie były to wes o łe
czasy : w domu palono jeszc7-e łuczywo (dług a
drzazga wetknięta między bie rwiona i podpa·
lona z jednego końca).
Szły lata, trzeba było oddać chłopca do szkoły . Ponownie Brześć, gdzie w 1935 r. ukończył
gimnazjum. Ale ojciec uważał pasję kolekcjonerską syna za cechę, która chleba nie da.
Trzeba było wyuczyć się jakiegoś fachu, a. najlepszym wydawał się być zawód geologa. Zapisał się więc młody Anatol na UniwersytPt

im. Stefana Batorego w Wilnie na wydział
matem<ityczno-przyrodniczy. Niestety, wybuch
kolejnej wojny światowej · zniweczy! m a rzenia.
Jjtko podchorąży 2 pułku strzelców podhalań
skich odbył kampanię wrześniową, trafił dn
niewoli, potem do obozu.
-

Jak to

stę

stalo,

że

trafil pan do

• i z tym miastem zwiqzal pan .swoje,
rzale,

ANATOL GUPIENIEC: Bylem zawzi ę tym graczem w klepaka.. .•

'

Gmach Muzeum ArcheÓlogicznego i Etnograficznego przy placu WQ,lności. Na trzecie pi~tro
prowadzą szerokie, wyfożone szarym dywanem
schody.
W pokoju 314 za obitymi blachą
drzwiami, przy zagraconym do granic możli
wości stole, siedzi starszy pan. Pokoik jest
ciasny: wszędzie książki, pudełka, biała broń,
waga, słoiki z klejem, regały, szafki, szafeczki,
chemikalia do badania złota i srebra, skoroszyty (jest ich 2,5 tys. sztuk) zawierające archiwum gabinetu numizmatycznego„. Miejsca
tyle, co dla jednej osoby.
-

doj-

życię?

- Zawsze cltcialem mieszkać w dużym mieś
cie. W 1945 roku największym miastem była
Łódź, ichoć o tym wtedy nie wiedziałem. Ot,
stałem sobie na stacji w Skierniewicach, czekając na pociąg, który zawiózłby mnie do dużego miasta. Ale pociągów nie bylo. Zajerhała
natomiast Lokomotywa. Zapytałem maszynistę
czy 11.ie jedzie przypadkiem do jakiego wielkiego miasta. A 011 na to, ~e nie wie czy w ogóte

EUG8NllUSZ

W

ciągu

swojej ponad trzydziestoletniej pra-

IWANłCKI

Słucham

- Zdziwi się pan, jeśli powiem, że w domu
· monet nie mam. Teraz już nie zbieram. Co
miałem, 3est tu, w muzeum. Posiadam natomiast
sporo porcelany, szkŁa, biale; broni, miniatur,
ikon, starodruków. No i największą chyba bibliotekę numizmatyczną, Liczącą ponad IO tys.
książek. Nie, nie mieszkam w salonach, toteż
przeszło polowa moich zbiorów i książek majduje się na dzialce. Os;a.tnio dokonano tam
włamania, pewnie szukano skarbów, albo pieniędzy. Szkody są poważne, bo. ja zbieram róż
ności, a im oni': były niepotrzl!!bne. Owszem,
zabrano trochę książek, starych narzędzi uż1;t
kowych, ale największą szkodą są cale stosy
natłuczonych plyt grama.tonowych i patefonowych, które zbierałem od wieLu, wielu lat.
Mówiłem panu, że jestem gaduła, a gdybyś
my zaczęli mówić na przykład o ikonach, albo
o bonach miasta Łodzi, o falerystyce, o bonach
obozów koncentracyjnych czy nawet o kalendarzach, to nasza rozmowa trwałaby parę lat.
Jak w dwóch słowach powiedzieć o czymś 3eśLi
robiło się to przez cale życie?

Mgr Anatol Gupieniec należy do tych pasjonatów, którzy usiłują swoje zamiłowanie przeszczepić innym
W wydawanym przez siebie
,;Łódzkim Numizmatyku",
który ukazuje się
już osiemnasty rok, nie tylko pisze artykuły
i rozprawy naukowe, lecz prowadzi dział nazwany „ABC początkującego numizmatyka".
To wydawnictwo jest swoistym compendium
wiedzy numizmatycznej i nie tylko, bowiem
zawarte tam artykuły opowiadają o historii
kraju i jego ludziach, o działalności poszczP.gólnych organizacji. stowarzyszeń, o znakach
i symbolach wojskowych, a także o dziesiąt
kach innych, nieznanych szerszemu ogółowi
. zdarzeniach i sprawach. BJwiem, jak mówią
zbieracze, każde ludzkie działanie posiada swój
znak, swoją cechę, swój symbol. A pieniądz
zawsze był świadectwem historii i jego dzieje,
to w większości dzieje całych narodów.
Dorobek naukowy Anatola Gupieńca jest
znaczny, co ma swoje odbicie w licznych artykułach zamieszczanych na łamach „Wiadomoś
ci Numizmatycznych". Jest ekspertem i rzeczoznawcą w „Desie" i w muzeum, występuje
jako biegły przed sądem, w prokuraturze i w
milicji.

·

Siedzący człowiek

-

Łodzi

Szukam pana kustosza Anatola Gupieńca

mówię.

-

już

przede wszystkim wiedzy, dział numizmatyczny powtt;kst.o się bardzo si.ybko. Czasy są 1eszcze mPspukojne , nie wszędzie można dotrzeć ,
władze be..:p1eczenstwa
nie zawsze zezw<ilają
na wyja..:dy do wiosek położonych pod Wieluniem,' gdzie wOwczas grasowały bandy Bartosza IV, Murata i Jędrusia Anatol Gup1eniec
szybko na w1ązuje kontakt z milicJantami, księ
żami, z urzędnikami powiatowymi, prosząc ich
o pomoc. W ten sposób właśnie zdobyto słynne
skarby z Rudy k/Wielunia (7 kg srebra siekanego z Xl wieku) i z Łasku (wielki skarb
wczesnośredniowieczny). Ksiądz z Męki Księżej
pod Sieradzem oddal skarb składający się z 30
ziotych dukatów holenderskich; zdobyto skarby
z Leźnicy Małej k/Łęczycy, z Oleśnicy k/Łodzi,
z Płocka
(denary wczesnośredniowieczne), z
Klukowicz na Podlasiu (dirhemy arabskie, za
które w X wieku można było kupić 24 konie
i 25 młodych niewolnic), z Inowrocławia !grosze praskie), z Plęs k/Wieruszowa (dukaty wę
gierskie i półgrosze z XV w.), z Kociszewa, Je~
żowa, z okolic Kielc, Bukowinki, Łowicza, Tuszyna, Brześcia itp. Ksiądz infułat Apolinary
Leśniewski gdzieś około 1950 r. przekazał Anatolowi Gupieńcowi około 40 monet . z okresu
Bolesława Chrobrego (przede wszystkim niemieckie), ale jedna moneta była polska z napisem „Princes Polonie". Bywało i tak, że milicjanci dokonując rewizji u handlarzy złotem,
natrafiali na stare monety i nie wiedząc co
z nimi zrobić, przynosili je do muzeum. W ten
właśnie
sposób odkopano u pewnego h'mdlarza w Konstantynowie stare pieniądzf' i łań
cuszki złote pochodzące z XIX w. o ktfirych
handlarz nie miał pojęcia, bowiem zostały schowane u niego w piwnicy ponad sto lat temu.

nie przerywa pracy.
Począwszy

pana.

Takie było nasze pierwsze spotkanie. PóźnieJ
przychodziłem tu kilkakrotnie, chcąc posłuchać
opowieści fi pasjonującej przygodzie, jaką stała
się numizmatyka w życiu tego pogodnego, wesołego i chętnego do snucia wspomnień starszego pana. A i dla mnie, laika i ignoranta w
sprawach muzealnictwa, spotkanie z kustoszem
Anatolem Gupieńcem było czytnś więcej niźli
konwencjonalną rozmową.

- -

Wie pan, jestem strasznym gadułą - powiedział, gdy wyłuszczyłem cel mojej wizyty. Bo tak na dobr.q sprawę, to zbieractwo ma w
sobie coś tajemniczego, · 1Pilmdga nte, t'l/lko
ogromnej wiedzy, aLe iście ·d!?tek'tyllitstycź11:iJch
zdatności. Można godzł'ltain? opowiada& 'o 'llaż
dym znalezisku, o wyprawach po skarby, tak,
tak, po prawdziwe skarby, bo niektóre znaleziska złotych monet ważą po parę kiiogramów„.

Mgr Anatol Gupieniec urodził si:t: 20 listopada 1914 roku w Brześciu n. Bugiem. W czasie
pierwszej wojny światowej jego · rodzice llCiekli
do Żytomierza (nazywano ich wowczas bieżeń
cam1) i tam zastała ich rewolucja. Mieszkali
przy ul. Lwowskiej 2, ojciec pracował w warsztatach jako mechanik samochodowy i codziennie przynosił wypłatę - plik papierowych pieniędzy których matka częstokroć nie nadą
żała wydać, . gdyż po południu tego samego
dnia zmieniał się r,ząd i pieniądze traciły wartość. Niekiedy rząd zmieniał się dwukrotnie ·w
ciągu doby, . a wtedy już był? zupełnie źle.
Powstawała prawdziwa
kołomyjka:
kierenki
zmieniano na piatakówki, piatakówki na ukraińskie rodzianki, . te na radzieckie ruble, ruble
na szagi i grzywny Petlury, po których wchodziły na krótko żytomierskie pieniądze. Były
to trudne, niespokojne czasy. Żytomierz przechodził z rąk do rąk, a pieniądze
drukowała
każda kolejna władza, choć nie ~awsze miała
czas puścić je w obieg. Dlatego w każdym domu były przechowywane całe worki różnora
kich banknotów, którymi potem bawiły się
dzieci.
Lecz początek pasji zbieracza był ~upełnie
inny. Sześcioletni Anatol otrzymał swoje pierwsze monety za„. dobre serce. Otóż dzielił się
otrzymywanym od matki chlebem z psem hrabiego Sadowskiego (hrabia zginął walcząc z
bolszewikami). Za ten właśnie chleb sąsiadka
podarowała Anatolowi garść carskich monet,
które przestały mieć jakąkolwiek wartość.
- Bylem zawziętym graczem w klepaka, polegają<'ego na tym, że monetę Leżącą do góry
reszką uderzało się swoją i gdy się odwróciła
orłem, wówczas się wygrywało. W ten sposób
ogrywałem ' wszystkich

od 1948 r., kiedy to została otwarpierwsza wystawa pt. „Pieniądz świata",
w latach późniejszych były organizowane następne stałe i czasowe, a patronował im zawsze kustosz Anatol Gllpieniec. Poza pracami
czysto naukowymi czynnie · uczestniczy- w mię
dzynarodowych kongresach, konferencjach naukowych l zjazdach odbywających się w kraju
i zagranicą.
ta

koLPgów

z uticy.

Mó3

powiększał :;ię Stry3 Piotr w niedługim
czasie przywiózł mi od 3edne3 z ciotek spore
pudełko miedziaków c;o jeszcze bardzie3 podnieciło mo,ą wyobraźnię. A gdy nastała kote3na wiosna, bawią<' się ·na topniejącym śniegu,
znalazłem
złotą
pięciorubLówkę
tak zwanq
„świnkę". fJciecha byla ogromna. Do szkoły
jeszcze nie chodziłem, więc nadaL gralem z kolegami na uticy, starając się wygrać jak ·najwięcej . I oto. trafi! w moje ręce dziwny pieniądz: żelazny.
Moja korepetytMka Tamara,
córka r:arskiego generała Wołkowa, zaniosła jq

zbiór

do numizmatyka, a ten z miejSC'a ofiarowal 'mi
za nią dzie.ęięć różnych. monet. Nie znając . się
na pieniądzd<'h, zgodziłem się, gdyż co dziesięć .
monet to nie jedna Dziś wiem, że byl to ame._
rykański cent wybity jako pierwszy pieniądz
w historii Stanów Zjednoczonych.

Po powrocie do kraju rodzina Gupieńców
zatrzymała się w Brześciu, potem

p oczątkowo

I

JAK
pojedzie, a jeśli, to do Łodzi. A ta Łódź .pytam - do duże miasto? Czlow1eku - powiada - przecie to ogrom! Wy3echahśmy po
paru godzinach i przez calą drogę pełniłem
funkcję palacza. Było to 20 tub 21 stycznia
.1945 roku. Miasto było puste, wnjska radziP.cku;
dopiero co odeszly na Zachód. Zacząłem chodzić po ulicach i czytać ogłl)szenia. Na Cegielnianej (dziś Jaracza! przeczytałem, że Wo3ewódzki Wydział Kultury i Sztuki rejestru3e
malarzy; rzeźbiarzy, plastyków, kustoszów itp.
Poszedłem. Przyjęli. l natychmiast wy.~lali mnie
do powiatu skierniewickiego dla zabezpieczenia
dziel aztuki w dworkach, bo akurat rozpoczęła
się reforma rolna. Dali mi tysiąc zlotych na
dziesięć dni.
Dziwne to byly pieniądze, a
szczególnie napis na nich, który mówił, że ich
„Przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest
obowi11zkowym", co było wyraźnym rusycyzmem. Co się pan dziwisz? powiedział do
mnie urzędnik. Drukowano je przecież w
Moskwie.

Tak rozpoczęła się nowa karta życiorysu
Anatola Gupieńca. Pracując jako inwentaryzator zabytków, wstąpił na Uniwersytet Łódzki
by studiować historię sztuki. A jednocześnie
jeździł, klasyfikował, oceniał, spisywał. W Walewicach natrafił na zbiór wykopalisk archeologicznych, które przywiózł do Łodzi i przekazał do ówczesnego Muzeum Prehistorycznego,
profesorowi Konradowi Jażdżewskiemu. Przy
okazji powiedział, źe posiada sporo starych monet i dobrze byłoby otworzyć w muzeum dział
numizmatyczny.

llOŚĆ

Fachowcy,
twierdzą, że

ludzie związani z archeologią,
mgr Anatol Gupieniec . jest twórcą

nowej -ptacówki numizmatycznej na muzealnej
mapie Polski,
zbiorów o ustalone3 renomie,
stanowiących cenne źródło naukowe dtll polskich i zagranicznych, .badaczy, zbiorów, któ·
ryc.ft walqry 4ydaktyczne i ekspozycyjne priycit{gajq ~o Muzeum A.rcheotogicznego i Et./togr.aficznego w Łodzi rzesze zwiedzających.
Za parę tygodni odchodzi pan na emeryCzy nie ża! panu rozstawać się z tym
ciasnym, zimnym i zapchą.nym po sufit pokoikiem?
-

cy w Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Łodzi mgr Anatol Gupieniec pozyskał
dla kultury polskiej ponad - 140 ska·rbów monet
oraz kilkaset monet ze znalezisk pojedyńczych.
Jest to chyba jedyne muzeum w Europie posiadające taką ilość skarbów! Np. wczesn:iśred
niowieczny skarb z Oleśnicy składający się
z ponad 1000 monet zawiera także ozdoby,
placki srebra i paciorek szklany, co sugeruje,
że ów paciorek miał w owych czasach wartość
srebra. W obecnej chwili w łódzkim muzeum
znajduje się około 5 tys. zabytków: . morlet, me.dali i banknotów. Do najciekawszych, unikalnych, należą: pens angielski z XI w. z czasów
Cnuta Wielkiego z Sollthampton, jedyna tego
rodzaju moneta na świecie (pochodzi ze skarbu
odnalezionego w Łasku), kilkadziesiąt arabskich
monet ze skarbu Klukowickiego - te monety
także nie znane nigdzie poza Polską, chiński
XIV wieczny banknot papierowy - jedyny w
Europie, komplet banknotów z powstania koś
ciuszk9wskiego w ' nominałach od 5 groszy do
1000 złotych (ten ostatni banknot . jest jeden
jedyny, gdyż został
wypuszczony na próbi:
i więcej go nie powtórzono).

turę.

Kustosz
lary.

uśmiecha się

szeroko, poprawia oku-

- Chcą abym pracowal w muzeum na p6l
etatu. To są mądrzy Ludzie, bo wiedzą, te pleniądze będę otrzymywać za pól, a robić będę
za caly etat. W numizmatyce inaczej nie >noż
na: albo nic, albo trzeba poiwięcic się zupeł
nie. A w ogóle to plany mam rozlegle: chcę
zająć się konserwacją drobnych, lecz drngich
zabytków, takich jak np. pCJTcelana. W Łodzi
nikt tego nie potraft. OdrP.staurować chińską
wazę mającą parę setek lat to nie taka prosta
sprawa. Jd. spróbuję. Co jeszeze? Będę nadal
wydawać „Ł6dzkiega Numizmatyka" i zabiorę
się wreszcie do pisania. pamiętnika numizmatycznego. Sądzę, że będzie to ciekawa i pou·czająca historia. ·

Foto: R.

- Początkowo było w muzeum- okola 50 monet · antycznych.
Dolożylem swoje.
Kupiłem
od inżyniera Kleina, od Pękalskiej prowad~ą
cej sklep filatelistyczny na Glównej przy Piotrkowskiej, potem jeszcze od kogoś. W krótkim
czasie urządziliśmy pierwszą po wojnie w kraju wystawę numizmatyczną,
na której były
. prezentowane monety z calego świata. Wystawi('
wtedy, pamiętam, swoje zbiory mgr Jerzy Borkowski, dziś kustosz· własnego muzeum w Kroś
. niewicach, które przekazał Muzeum Narodowe·
mu w Warszawie, mgr Włodzimierz Gluchow. ski, Kazimierz Zbichowski i inni. Tu ciekawostka: gdy o naszej wystawie dow1edziano
się w Warszawie, natychmiast przysłano wysokiego urzędnika pełnomocnego, by zltkwidowal dzial numizmatyczny. Co bylo robić? Zabrałem go do Simu i tam, przy solidne; wódce
przekonalem owego_ urzędnika, ze dztal ten
musi w · Łodzi pozostać . Po powrocie, zamias~
pisać protokól o tikwidacjt, napisaliśmy wspólnie dokument uzasadniający powollł1!.ie działu
n'tt.mizmatycznego przy Muzeum Prehistorycznym w Łodzi. Ale byltm wtedy mlody t glowa
nie poddawała się byle kieliszkowi.

Od 1948 r. datuje się praca w muzeum przy
placu Wolności. Dzięki pasji, wytrwałości, a
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Łucyszyn

W PAMIĘCI

•

Kochana Mamo!•
Zapukam kiedyś do Twoich. drzwi i powiem:
Ich bin Schutzaftli.ng. Meine Nummer ist 7852.

Mamo kto się tak melduje w obco
mowie Mamo to ja. Nie mam imienia, które mi dałaś, nie noszę nazwiska . Ten
numer to jest wszystko! Imię, moje nazwisko,
dom, ulica. To ja.
Nie wiem, czy ten list dojdzie do Ciebie
Mo ż e, gdy skończy się wojna, któraś z moich
koleżanek przyjedzie do Ciebie i przywiezie Ci
moje koleżanki
tą kartkę papieru Wszystkie
piszą listy do swoich rodzin. Nas rozdziela morze łez i krwi. Wszystkie drogi prowadzą na
front . Palą się miasta, wsie. A tu gdzie ja
· jestem, palą się ludzie Dzień i noc dymi krematorium . Nie znosz~ dymu z palących się ciał.
Choruję wtedy Gdy rozbieramy się do mycia,
to żartujemy. która z nas pójdzie na mydło
toaletowe, a która na szare. Cała nadzieja w
tym, że jesteśmy strasznie chude.
Przeszłam przez aleję Szucha i Pawiak. Teraz jestem w obozie koncentracyjnym Ravensbrilck. Ty Mamo o tym nie wiesz. Może to i
dobrze, mniej płaczesz, mniej się ma;twisz. Nie· ·
jestem tutaj sama. Jest tu wiele takich dziewserdecznie.
cząt. Zaprzyiatniłam się z nimi
Pracuję tu bardzo ciężko. Jestem brudna, ob·
darta. Chodzę boso od maja do października
Znoszę straszny głód. Czasem śni mi się Mamo,
że jestem w domu. Na stole leżą różne, smaczne, dobre rzeczy, ciastka, kiełbaski. Tylko wyciągnąć rękę i jeść. Wyciągam ręce, wtedy ryczy syrena na wstawanie .. Pryskają marzenia.
W obozie nawet we snach nie można się na. jeść .
Zdziwisz

się

b r zmiącej

Aufstehen! Krzyczy blokowa. Rozpoczyna się
nowy dzień. Dzień ciężkiej pracy, bicia, zabierania na rozstrzelanie, do operacji doświadczal
nych, na transport. -

W domu nie

lubiłam się uczyć!

wo schować . Z wielkim zapałem odrabiam lekcje. Chcę bardzo mieć dobrą ocenę u pani
Ró ży. Lekcje odbywają się przed apelem, nieraz w czasie apelu i po apelu wieczornym, w
sobotnie popołudnie . Także w niedzielę, gdy
nie ma karnego marszu. Lekcje pisemne odbywają się w nowym lagrze za blokami. Róża
Pruszak daje mi zadania, a ja je rozwiązuję
patykiem na piasku. Piasek jest czysty, żółty,
można pisać · i rysować, wszystko jest czytelne.

STANISŁAWA

CHAREWICZ

,.niewy:słan,y
hslt

zBavensbrilck

Tu w obozie

matka
uczę · się. Pani Henryka Dembowska,
moj ej koleżanki , opowiada nam biografię sław

nych ludzi, filmy . książki. Uczy nas żyć w
tych warunkach . Chce, abyśmy nie myślały o
głod z ie, zimnie i jednym pytaniu: czy wyjdziemy ,na

wolność?

dużo nauczycielek, profesorek.
pamięci program
z
odtworzyć

W obozie jest
Postanowiły

szkoły

powszechnej , gimnazjum i liceum, nau-

czać młodzież. Systematyczną naukę rozpoczę
łam w grudniu 1941 r. Moją ukochaną nauczy-

cielka ies.t pani Kazimiera Chrobakowa, nr
historii.
I
Mam z nią lPkcje indywidualnie. Pani Kazia
jest
pociPsza mnie. ŻP mój akcent wilPński
piękny ..la jednak bardzo nad tym boleję, po-

7249 . Uczy mnie łęzyka polskiego

stanowiłam ~o zgubić.

Pani Róża Pruszak, nr 6604, uczy matematyki. Doo;;farcrn mi malutkich ołóweczków, notesików, .aby w razie rewizji można było je łat-

Raz podczas rozwiązywania trudnego zadania
Błyskawicznie
SS-manka.
zaskoczyła mnie
z piasku. SS-manka
usiadłam na zeszycie
~rzeszczała: Du bis .Jerriickt, a ja sobie pomyślałam, że

ona jest wariatka, nie ja.

Pani Wanda rMazurek uczy mnie geografii.
Na piasku rysuję globus, południki, równoleż
Rysując kiedyś mapę
niki, całe kontynenty.
Polski podzieliłam ją na województwa. Zaznaczyłam miasta, rzeki, góry. Za Wilnem nary- Choniewicze. Nauczysowałam swoją wieś
Odpowiedziałam
cielka spytała: Co to jest?
jej - To jest moja wieś Smutno spojrzała na
mnie a ostro rzekła: Jak zaznaczasz wieś, to
niech ona

będzie

mniejsza

niż

Warszawa·

Dla mnie moja wieś jest najważniejsza. Tam
tylko chcę wrócić. Do Ciebie Mamo!

Przed hitlerowskim plutonem egzekucyjnym

Biologii uczy mnie pahi Orlikowska. Przerobiłam siódmą klasę. Egzamin ·zdałam przed komisją w składzie: przewodniczącą była Róża
Pruszak, pani Kazimiera Chrobakowa i Wanda .
Mazurek.
Przerwy w nauce są tylko wtedy, gdy zabiena rozstrzelanie lub ' na operacje
Mamo! wtedy · nie mogę się
doświadczalne.
Dembowskiej,
uczyć. Po rozstrzelaniu Małgosi
Po śmierci
długo nie mogłam się uspokoić.
' Luci Kiepus, Helusi Sawicz, przepłakałam wiele dni. Nic mi wtedy do głowy nie wchodziło
Kiedyś biegłam na lekcję do pani Kazi. Spotdo
kałam wózek pełen trupów. Ciągnęły go
Ze stosu wysuwało
krematorium więźniarki.
się ciało młodej dziewczyny. Ktoś zdarł z niej
sukienkę. Ręce ciągnęły się po ziemi. Kim była
ta dziewczyna? Kto na nią czeka? Dużo trupów widziałam co dzień, przeraził mnie trup tej
dziewczyny. Ja jestem szkieletem, a przecież
rają koleżanki

żyję.

Po co biegnę na lekcję? Co mi z tego przyj·
dzie? Opowiedziałam o tym pani Kazi. Ona
jakby tego nie słyszała· Nie byłam w stanie
uważać, skupić się , odpowiadać. Martwa twarz
dziewczyny stała mi przed oczyma. Wtedy pani
i zaczęła mi
Kazia wyjęła karty z siennika
wróżyć. Karta mówi, że wyjdę z obozu. Przy
dużo
Będę miała
mnie stoi wysoki blondyn.
że
dzieci. Muszę tylko uczyć się i wierzyć,
przetrwam. Nieraz pani Kazia odkrawała kapłatek
jak
wałeczek chleba, taki cieniutki
róży i mnie częstowała.
Tak
Wróciłam na blok Polnische Banditen.
w nim cały
nazywał się nasz blok. Mieszka
transport warszawsko-lubelski. SS-mani zabronili nam wychodzić do pracy za mury obozu.
' W każdej chwili musimy być gotowe na rozstrzelanie lub operac'ję. Leżą tu także dziewczęta, które miały operacje. Potwornie cierpią.
chodzą o kulach. Bandaże są z p1;1pieru toaletowego. Fredzię Prusowną, nr 7687, uśmiercił
cierpiała. Nawet
zastrzyk z tężca. Strasznie
SS-manka lekarka chciała zastrzykiem uśmier ·
ca"jącym skrócić jej cierpienia. Była cicha, spoko' na, śliczna jak obrazek· Nie powróci już do
Mamy. Wszystki~
domu, do kraju i swojej
króliki, tak w obozie nazywamy operowane.
Janine
gdy tylko gorączka ustaje, uczą się.
Iwańską, nr 7711, podziwiam za to, że uparcie
uczy się języka francuskiego.
W bloku widać grupki dziewcząt wsłuchane
nikt
w wykłady. Starsze panie pilnują, aby
Tylko Janka
niepowołany tego nie zauważył.
Machowska, nr 7806, nie uczy się. Jej ręce nigdy_już nie zagrają jak przedtem. Straciły swoniesprawne
ją lekkość i giętkosć, są grube i
Ona to przemyciła do obozu książeczkę do naW
bożeństwa od podchorą żych z Neistreliz.
niedzielę modlimy się z niej. Jest ona równieł
słownikiem ortograficznym.
Kazia Pobiedzińska, nr 7578, po rozstrzelaniu
matki powróciła do równowagi i też zaczęła
się uczyć. To ciężkie prze życie osładza jej nasza opieka, serdeczność, ofiarność.
Baśka, .Kazia i ja postanawiamy, że jak wyj-·
dziemy z obozu, zamieszkamy razem. Będzie
to Domek trzech d zi e wcząt. Baś ka będzie prowadzić dom, my pracować zarobkowo. Baśka
białe,
ma gust; więc będzie nam szyć suknie
niebieskie, różowe . Będziemy ładnie się ubierać
i jeść! jeść! jeść! Wieczoram będziemy czytać
książki, a w święta przyjmować gości.
Teraz pracuję w Kunstgewerbe. O moJeJ
pracy napiszę Ci w drugim liście. Warunki są
Stanisławie ~chuenemann,
znośne dzięki pani
nr 7252· Jest w betrybie kierowniczką. Gdyby
SS-mani wiedzieli co dzieje się w Kunście,
wszystkich by nas wsadzili do bunkra lub do
karnej kolumny. Z tych dwóch miejsc przeważnie nie wychodziło się żywym, lub żywym,
lecz nienormalnym.
Pracują tu takie sławy, jak Maja Berezowska, nr 11197, i Maria Hiszpal'lska - Neuman
mam
Pracuję w Kunście, choć ze sztuką nie
nic wspólnegG- od urodzenia, ale czego się nie
robi dla Trzeciej Rzeszy. Plotę więc warkoczyk
z 6 słomek od kłoska do pierwszego kolanka.
Wybieram słomę, moczę, tłukę i plotę. Inne
panie z tego warkoczyka szyją buty, kapelusze
torebki I tym podobne cuda. SS-mankom oczy
do tego wyłażą.
W Kunście kwitnie sabotaż i riauka. Przyswoiłam tu literaturę polską od początków aż
po Młodą Polskę. Wiek po wieku, autora po
autorze. Podłoże gospodarcze, polityczne, ekonomiczne, są naświetlane z wielką znajomością.
Literaturę romantyczną ilustrują nam recytacje
Haliny
nr 7286,
artystki Zofii Rysiówny,
Łuszczewskiej, nr 7606, i Joanny Szydłowskiej,
nr 7914.

Zapoznałam się

z literaturą

niemiecką

· od

Nibelungów po Mein Kampf.
mnie prehistoria, którą tak
Uniwersytetu im
docent
A. Mickiewicza, Aleksandra Karpińska z Poznania.
Postanowiłam, Mamo, że jak wyjdę z obozu,
będę studiować dawne umarłe kultury Greków,
Persów, Inków, Asteków.
Zainteresowała
pięknie wykłada

Nauczycielka z Pabianic, Helena Salska, uczy
dziewcząt
historii. Przed y.>ojną nie lubiła
uczyła i ceniła / t~lko chłopców. Ną pewno uczy:
ła ich dobrze. Ze wszystkich oflagów przycho,
dziły do niej paczki od wdzięcznych uczniów.
Dla
W obozie przekonała się do dziewcząt.
nich napisała Zeszyty historyczne. Uczę się z
nich historii.
Na lekcji historii poznałam dziewczynę, wysoką, szczupłą, włosy obcięte na pałę. Podobna
jest do chłopca. Po lekcji zapytałam ją gdzie
pracuje i jak się nazywa. Lilka Kolado spojJa w oborzała na mnie z pogardą i rzekła zie nie pracuję, tylko się uczę, dla Niemców
'
pracować nie będę ani godziny.

Masowy grób w obozie koncentracyjnym Bergen -

Bebe1J

Lilka uczy się wszystkiego. Jest na wszystkich wykładach, pogadankach. Odpowiada rzeczowo, rozważnie. Lubi bardzo panią Wandę
PodlaskieJ
dyrektorkę z Białej
Madlerową u której uczy się łaciny. Jedna uparta dziewczyna naprawdę może nie pracować. Chronią
ją starsze panie, tak zwane strykierynki, które

I skarpetki dla wojsk~ i więt
niów.
Czasem widzę Lilkę pośród strykierynek na
pod
apelu roboczym. Młodą twarz zakrywa
kuleje,
okropnie
chusteczką . Innym razem
idzie w kolumnie chorych do szpitala. Kilka
kolonka do
razy Lilkę goni jakaś niemiecka
pracy. Lilka ucieka między bloki, przez okno, i
ginie· Ma jakieś kryjówki pod blokami na trzeciaku, na strychu.
Znajome Polki blokowe i sztubowe chowają
ją. Jest uczynna, grzeczna. Naukę traktuje popoważnie. Mówi, że ojciec jej do szkoty nie

robią pończochy

nie będzie
śle, bo jest biedny, na wolności
otiJczeniu
miala możnośc.i uczyć się i być w
takich mądrych pań, trzeba więc korzystać,
miały dla niej słów pochwały.
Twierdziły, że to jest jedna z najzdolniejszyclt
dziewcząt w obozie. Przepowiadały karierę na-

Profesorki nie
ukową.

W Kunście jest oprawiony tomik poezji, któFelicja
ry z pamięci odtworzyła nauczycielka
Panak, nr 7622. Z tego tomik'u część wierszY,
została przepisana i rozeszła się po obozie.
Ja uczę się wszystkiego, tylko nie języka
niemieckiego, ale są i wyjątki. Gdy nocą idą
angielskie naloty, ziemia drży, a niebo płonie
nad Berlinem. SS-mani wściekają się w betrybach i na apelach. Rano obóz obiegają takie
wierszyki:
Es kommt schon wieder
Englischer Flieger
Und schmeisst die Bomb
En grossen Kaliber.

moim
Wtedy gonię po obozie i wszystkim
powtarzam. lub
zaprzyjaźnionym dziewczętom
od nich uczę się innych. ·
Mamo! mam tu dużo przyjaciolek Jugosło
wianek, Czeszek, Rosjanek, Norweżek. Z ma- 1
lymi dwiema Cyganeczkami żyję w · wielkiej .
przyjaźni. Nazywają się Barbara i Papi.
Nasz blok został ukarany. Cztery dni bez jedzenia, picia i powietrza· Okropne! Niemki zatroszeczkę
tykały szpary w o_kiennicach, aby
chwili
powietrza się nie dostało. W każdej
namogą . nas zdziesiątkować. Przestępstwem
nie chciały
szym było to, że nasze koleżanki
poddać się operacjom pseudomedycznym. UcieWykły z rewiru i schowały się między nas.
ciągnięto ich z naszych szeregów i operowano,
a nas ukarano.
Po odbyciu kary SS-mani kazali nam wyjsć
na apel. Wyszłyśmy przed blok i ka ż da, zemdlona, padła tam gdzie s~ała . Gdy otworzyłam
oczy, nade mną stały cyganeczki Barbara i
małe ' kartofelki
Papi. Do ust wciskały dwa
Szasza, Szasza, essen, essen. To miamówiąc:
Stasiu, Stasiu, jedz, jedz.
ło znaczyć Kiedyś Papi bolały palce, uplotłam za nią 12
nie
Papi
metrów warkoczyka. Wdzięczność
Rosjanmiała granic. Pote111 przyszła Zina ka, jeniec wojenny . Cały oddział tych dziewcząt Niemcy wzięli do niewoli i traktowali jak
więźniów. 'l.'e dziewczęta przez cały czas obozu
imponowały swą postawą. Zinka przyniosła ml
mi do ręki . Nie
kawałek chleba, wsadziła
ale moja rc;ka
chciałam tego chleba przyjąć,
kurczowo go zacisnęła . Zjadłam ten chleb ze
łzami. Z Zinką zaprzyhźniłam się w czasie pobytu w rewirze ($zpitalu). Leżałyśmy obie chore na anginę z 40-stopniową . gorączką. Taka
gorączka uprawniała przyjęcie ' do rewiru· Gdy
i
czułysmy się lepiej Zinka czytała „Wojnę
pokój':. Często się z nią spotykałam. Ona mnie
Choniewicz.
zapraszała do Odessy~ a ja ją do
Młoda Norweżka, Noemi, nic nie mówiąc, podała mi małą paczuszkę, zaprowadtiła na blok
Gdy na
Pomogła wdrapać się na trzeciak.
trzeciaku paczuszkę rozwinęłam, były tam czekoladki, kiełbaski, chleb wolnościowy. Takiego
aresztowania.
chwili
skarbu nie miałam od
Wszystkie dziewczęta coś przyniosły od przyjaciół. Był to czas nawiązywania wielkich i serdecznych przyjaźni.
Wiadomości z frontu coraz są lepsze. Wolno
otrzymywać gazetę Votkischer Beobachter. Patłumaczy
nr 7604,
ni Helena Tyrankiewicz,
nam dobre wieści. Niemcy wy cofują się na z
góry upatrzone pozycje.

Kunst zlikwido~ano. Pracuję u okrutn~j SS-manki, nazwiskiem Massa. Massa jest okrutna, Rewiduje i karze. Tu pracuję dla więź~
niów. Terz:or jest straszny. Nawet do ubikacji
ni~ wolno nam wyjść. Musimy czekać na gorozkaz
nienawistny
dzinę 10. Wtedy brzmi
Dreis raus. SS-manka Massa jest zła i przebiegła.

W takich· warunkach też jednak • można sie
uczyć. Pracuje z nami pani nauczycielka Urszula Wińska, nr 7448. Ona to puszcza różne
zagadki literackie,

historyczne,

matematyczne

~zeptei;n najbliższej dziewczynie, a ta drugiej
itd. Niera21 pół nocy się głowiłam nim doszłam
że
prawdy. Wtedy uśmiechem dawałam znać
już

wiem.

'

Szartowskiej razem z innymi
przerabiam I, II i III klas ę gimpryczy pani Kaz.i
nazjalną. Czasami włażę do
na egzamin. Pani .Julia drzemie, · lub uda je.
Jak tylko się pomylę, od razu prostuje.
z grupy
Pani Feli Panak nie było widać
czysty,
dziewcząt, tylko słychać było jej głos
spokojny, w~raźny. Pani Maria Bujalska wyszukiwała utwory, w których była wielka miłość ojczyzny, poświęcenia, praca dla niej. Ona
to przygotowywała nas do największej ofiary
Po takiej przemowie lżej było iść na śmierć.
nauczycielkom z
Cześć i chwała wszystkim
Ravensbriick. One narażają się dla nas. Wyrzekają się odpoczynku. Czekają na nas -uśmie
chnięte w dzień i na nocnej zmianie. Nie pozwalają nam zatracić człowieczeństwa.
Mamo! Z okna baraku widzę idącą SS-mankę. W ręku ma papier! Módl się Mamo i niech
się modlą wszystkie matki, których córki są w
tym bloku. Któraś z nas odejdzie, aby użyź n i ć
pola meklemburskie. Pod kapustę, pod sałatę
prochy do
pójdą nasze prochy. Rzucą nasze
zimnego jeziora.
U pani ,Julii

dziewczętami
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Zawita miłość - wszystko wraz odmieni
Odpłynie z nieba obłok za obłokiem,
Swiat duszę w jednej chwili zazieleni
Spojrzawszy jezioro modro-sinym okiem.
usta zapłonęły mocniej,
Poparzy żar stepowej zawieruchy,
Znienacka deszcz zakłóci spokój nocy
I zbudzi las, co był milczący, głuchy.

Bo miłość jest jak dumny ptak skrzydlaty,
Nieznane ścieżki z wyżyn ją przywodzą Zimowy sad przywdziewa z kwiatów szaty,
Uschnięte drzewa nowy owoc rodzą.
Bo miłość tak jak lśniący pstrąg przybywa,
Pod prąd, ku źródłom zmierza wciąż wytrwale
I w żadnej stronie świata tak nie bywa,
By zakochani nie istnieli wcale.

BROWKA

•••

Przekł.

Niejeden dom ojców porzuca bez żalu,
Za morzem gdŻieś osiąść gotowy,
A ja, żeby gniazdo prastare odnaleźć,
Jak bocian przylecę do domu.

„

Nie raz w tym mieście ucztowałem.
Gdzie Mccheta• i gdzie Mtkwari, ••
Ale się chlebem nie łamałem
Z człekiem nie godnym wiary.

Mnie nic Białorusi zastąpić nie zdoła,
Ja zawsze powrócę w te strony. '
By łąki. ojczyste znów widzieć dokoła,
Powrócę, jak bocian stęskniony.

Nie żałowałem dla prac słusznych
Ni czasu, ni też siły,
Wszędzie wołałem - nawet w głui;zy:
Niech żyje kraj mój miły!
ELEONC>RA KARPUK

• Mccheta -

„

DtON

•••

Swobodnym krokiem mijam ulicę,
Po bokach suną drzew korowody.
Tam, pod wpatrzonym w miasto księżycem
Jest bezkres, czuję tchnienie swobody.
Noc taka dobra, świeża, majowa,
Ulica dobra. Ciszy nie spłoszę.
Jakbym w otwarte niebo wstępował,
Cicho, cichutko nad świat się wznoszę.

mamy,

wszystko, co było,
Tylko imię pamiętam - Oksana
- Wciąż pomaga mi przetrwać w złych chwilach
Leczy wciąż zagojone już rany.
Nadal czuję twój dotyk na czole
Tak gorącym, jak wokół nas boje
Bohaterki szpitali polowych!
Każdy losy powierzał im swoje!
Człek

I ratując przed śmiercią żołnierza
One bitwę nie jedną · wygrały.
Niechaj wiersze najlepszych poetów
Znów przyp9mną nam dni byłej chw~ły.

•

Przekl. ELEONORA KARPUK

8 ODGLOS Y

•••

A. Akopian: Uli ca Kurowa. Olej. 1963

Zapomnią_łem już

i sióstr dzielnych rzesze,
Wy, co byłyście dla nas jak mamy,
Dziś wdzięczności przyjmijcie depesze,
To z najszczerszych są słów telegramy!

MIRCCHU.ŁAWA

MUCHRAIM MACZAWARIANI

Więc do ciebie wysyłam depeszę,
Chociaż słów ci dam bukiet - jak mamie,
Chociaż słowem pozdrowić pośpieszę.

Pielęgniarek

katedra z XIII w. - oil'Odek rellgijno-patlstwow y 111onarchJł
odpowiednik naszego Wawelu.
gruzińska n~wa rzeki Kury.

Drzewo pręży się, pręży i wnet pąkowie wydało,
Potem motylki kwiecia skroń mu osypią białą.
Snieżyste dziewczę - jabłoń główeńkę pochyliło.
Miła ma w kraju cudzym - wspominam moją miłą.
Jej pójście dróżki sadu w tych dróżek ślad zmieniło ...
Szukałem jej: Znalazłem, lecz stała mi się skałą.
Jad wpiła w serce moje - i serce zachorzało.
Gorączki się nie zbyło, rozpaczy nie stłumiło.
Z domu do domu chodzę, by znaleźć moją miłą.

\VIEBSZ--DEPESZA
Zwycięstwa dziś

gruzińskiej,

Mtkwari -

AUO

NIKOŁAJ SIŁKOW

wiosny -

Gdym szedł o słońcu, a nie przeczuł,
Że burzę wiatr przytarga,
Z ust: Czemu nękasz wietrze, deszczu?! Nie wybiegła skarga.
Błogosławiłem ptaków stadkom,
Mtkwari i trazwom na niej„.
Zem nie dokonał nic ponadto,
Przebacz mi, dobry Pańie!

odchodzi,
. strój już w depozycie,
Za to wrzesief. śpieszy
po skoszonym życie;
Wrześniu mój, radośnie
zmierzaj ku dąbrowie Grzyby cię czekają
siedząc pod listowiem.
Nie wypływaj w mórze,
nie chodź ponad brzegiem Wicher znad Beringa
niesie deszcz ze śniegłem.
Ubierz nam się w złoto,
w czerwień liści pierwszą,
Ukryj nam się w jambach,
albo w białym wierszu.
Jeśli cię zaskoczy
śnieżna zawierucha,
Poproś o schronienie
· dłoń oracza suchą.
Życia jest świadectwem
jego dłoń zgrubiała,
Każdy miesiąc na niej
ślad zostawia trwały.

Swięto

EPITAFIUM

W słonecznym promieniu dębina skąpana To dla mnie najwyższą ma cenę,
Bo drzew Koloseum tu tworzą polany,
Brzozowe marmury - Partenon.

Przekł.

ELEONORA KARPUK

Wl·KTO,R GABESKIRIA

BORYS OLEJNIK

już

••

Wiem, życia krąg przede mną nie zamkniony,
Wierp, serce nadal pełne myśli lotnych,
A jednak żegnam }>ażdy dzień miniony
Jak druha, co odchodzi bezpowrotnie.

Kto kocha, sam, jak pstrąg, ku źródłom płynie,
Sam wzlata tak, ·by stanąć na wyżynie,
By tam, w przedziwnie jasnej gwiazd krainie,
Rozsławić Ją w najszlachetnie lszym rymie,
I żeby znowu w czystych wód głębinie
Odczytać pieśń, co nigdy nie zaginie.

Lato

•

Widziałem doliny i góry przed świtem,
Ocean i step bezgraniczny,
Lecz zawsze rad lasy i bory przywitam,
Rad wdycham aromat żywiczny.

Ażeby

I

Ulotne są uczucia, lata, zimy!
Nie raz zaboli wspomnień czar daleki,
Mknie życie jak wiosenny potok siny, Nikt jeszcze nie wszedł dwakroć do tej rzeki.

'KR AJ U. RA D
ALIM KIESZOKOW

MARFIN

•••

poczciwy do poczciwych w gości spieszy.
Wszystkich miłym słowem cieszy,
Wszystkich miłym żartem śmieszy.
Ej, ślicznotki wy, ślicznotki
Co •minuta w drzwiach stającef
Czarki z gliny i kryształy
Na stół ptakiem zlatujące!. .•
Nawet komin· od uciechy
Płftnie, grzeje wciąż goręcej.••
Z ramek ślą nam uśmiech słodki
Wyszli stąd na bój młodzieńcy.
Przekl. TADEUSZ CHROSCIELEW SKI

Przed mnogim wiekiem
Bito nam czołem,
Przed mnogim wiekiem
Poti potęgą,•
Przed mnogim wiekiem
Spisano w księdze
„Chwalebne męki świętej Szumanik".
O nie dopytuj!
Przed mnogim wiekiem
wielki Szota,••
Przed mnogim wiekiem
Ziomkom zapodał:
,,Lepsza śmierć w sławie.„"•••
Przed mnogim wiekiem .
Żył

Przekl. TADEUSZ CHROSCIELEW SKl
• Potł - prastare miasto nad Morzem czarnYDl.
" Szota Rustaweli (Xl1-..XIIJ w.) najwięk5zy poeta Gruz.Ił. 11-utof
· słynnego eposu „Wlcladz w tygrysie.i skórze".
"" Początek słynnego aforyzmu poety: „Lepsza śmierć w sławie nit
be~ławny ływot"•

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.,,...--~_ ~--,

LITERATURA
W przedziale wagonu trzecie3 klasy
niesamowity tłok. W t.at<ą pogodę iak
ilzH ludzie masowo ~) jeżdżają na
ksiuty do podmiejskich 1asków i piasków.

czylem na waszą wa!6wkę! -

też.

-

- Jeśli nie może się pan naprawdę
trochę odsunąć, to niech pan wróży
da,lej.
Ma pani klopoty z matematyką
fizyką wieszczysz dalej.

Tomek przeciska 5ię przez gęstą
ciżbę w kierunku
dwu uczennic
i jak czołg toruje ci drogę. Gdy dobrnął już do celu, natychmiast przystępuje do akcji:

-

Tak. I co jeszcze?

-

koń·

bić ...

Pociąg staje. Wylewasz się z Uu·
mem podróżnych, jakby cię wyciśnię
to z tubki z pastą do ~ębów. Wpadacie prosto na stojącvth przed sta·
cyj.ką dawnych
swych kolegów Wom.!aka i Przybyla'<a, którzy
w
ubi~głym roku przenieś'i się do Technikum Elektrycznego.

- Policja też. Wąchc1li pod każdym
krzakiem.

-

- Mogłyby ,koleżanki ustąpić miejsca mojemu. wujkowi Chyba widać,
że
jest obłożnie chory na ślepq

patrzeć

kiszkę.

-

-

przecież my
&ię ta czarna.

Ale

odzywa

-

- A có pan śniadanuJ. nie jadl, że
taki słabiutki? - pyta blondynka.
ju.ż

jestem, że na czczo nie
mogę jeść. I to się tak ciągnie · od
dzieciństwa. Koleżanki, jak widzę, od
Sczanieckiej?
-

-

Taki

Tak. A panowie?

- Tu. tytko jeden Dan. mianowicie
ja. A ten drugi, to mój wujek, stry·
jeczny szwagier babci. Analfabeta.
Chodzi do poprawczal<.a.
- A pani, to chyba l,usia Bartodziejska?
pytasz tej niższej, blon-

dynki.
-

Tak. A skąd· pan wie?

- Bo pani jest tak pr,dobna do sa·
mej siebie, że nietrudno zgadnąć.
- Wuju. - pyta Ko»os'ński - dlaczego wuj mi nie po•Diedzial, że zna
tę panią? I do. tego ~Ktidntąd!
- Pani gra w dru:?ynie siatków1,d
w ŁKS, razem z Bronmrkówną i Lutrosińską dodajesz.
-

Przecież

uczennicom nie wolno
należeć do klubów •wraca uw"agę
Tomek. - Będę mu.sial powiadomić
- To my powiemv waszemu dy·
kretorowi, że palicie papierosy się

blondyna.

- Przecież ja nie palę. I wujek też
nie.

•

- To nic nie szkodzi, ale pański
wu.jek należy do ŁKS Widuję go na
zawodath szermierczvch -· mówi ta

czarna.
No, to w takim ~azie remis
stwierdzasz. - A temz proszę poka·
zać mi swoją rękę, ta pani powróżę.
- Proszę mu. ręki me dawać
.
ostrzeaa Kokosiński - On ju.ż 3edne3
znajo;;_ej ndgryzł ręltę oż po
same
kol.ano przy lewej ~torie. To ludo-

żerca.

Panno Zosiu. - -i:wracasz się do
czarnej - niech mu pr.m1 nie wierzy.
-

Ja wcale nie jestem Zosia.

-

N o właśnie! A fok?

Krysia!

zdziwiona i jakby

spłoszona.

-

Tak. A skąd pan wiedział?

-

Wyczytałem z dlon1 -

sam zdziwiony.

mówisz,
·

On umie także wrMyć z nóg
wtrąca Kokosiński. Ale tylko
czasie pelni, na czczo.

- Co jeszcze pan
pyta zaintrygowana.

w

v•yczytal?

- że jest pani płci żeńskiej, '-?
pierwszej osobie Liczo11 pojedyncze3.
-

Zgadza się. A skąd pan wie?

-

Tożsamość osobnika można

usta·

na podstawie oda1sku kctuka, a

cóż dopiero, jeśli się ma odciski p~l:
ców wszystkich. rąk i nóg, tu.dziez
całej r.eszty ciała. W tak.im tłoku •••

A nie

mógłby

~ię

pan

czasem

trochę ode mnię odsu.nać?

- Niestety, otaczajqca mnie tlusz·
cza nie pozwala na to. Mogę usunąć
się tylko w lderunku r;1onowym, ale
do tego potrzebny bq.Lonik.
Znam faceta - , odzywa się Toco puszczał rt<Js·em baiiki mydlane i tym sposobem unosil się w
powietrze. Zresztą
bańki
można
puszczać nie tylko nosem. Mimo uszu
-

mek -

Skąd

ran wie?
włosów,

- Na podstawie koloru
które ma pani. na glowtl?.

-

-

O,

Woźniak.

A co ty w takim kapepytasz.

chwileczkę...
- Widzę już

przerywa

nasze panny.
Krystyna! Lusia! Tutaj! Tutaj jesteś
my!

zazdro~zczę
się r0mek.

im zapa-

Raz po raz spotykacie na tej dr.i-

kiej promenadzie znaJc-me twarze z
międzyszkolnych
imJJrez, z boisk
sportowych, z deptaka, /. potańcówek.
Wzięliście w środek obie panny. 1dą
z minami · rozkaprysmnych k:się7.ni·
czek. Po bokach
wy. Tokujący
Przybylak z miną wa1.ną. jakby mó·
· wił: „Ma się te rzecz!}!" , Wożniak z
dumnie ~adartą głową, jakby mówił:
„A mój szwagier to ma telefon!".
Ty i Tomek przybraliście maski dżen
telmenów: „Kumpli nie godzi się pod-
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1

ciągniesz.

Co dalej?

A co mnie czeka?

-

Utrata

-ROMANTYCZNE ZIELONE

wałówki, lctórą

I to się nazywa wu?ek? - skarży
się Kokosiński. Od razu żyletką
po oczach!
-

I
f

że

zamykasz te·

Jak wam leci w nowej bitdzie1
Kokosiński

pyta

Przybylaka.

- Jak_ nam leci? .Ciągle nosim11
maciejówki z naszej starej bu.dy. Wi·
dzialeś: Defiński i Lorentz też.
Tylko Woźniak się tl;-is wyglu.pil z
pożyczonym kapeluszem. Chciał widocznie zamaskować uszy ..

Z daleka dochodzą jakieś krzyki:
Początkowo można było sądzić, że to
nawołują się pogubieni znajomkowie.
Ale nie! To nie żarty! Słychać wyraźnie rozpaczliwy k:Pyk. ,,Ratunku!
Ratunku! Tonie!". D'l sta u z pół
kilometra. Jakiś motocyklista zwal·
....:_ Gdzie tu. najbliższy telefon

pyta zdyszany.
- Za kioskiem trzef'i dom po lewej - informuje Przybylak. - A co

I

W lewo! 'Bardziej w lewo!
nurkującego

Widzicie
Wyłania

Woźniaka.

się

z wody, by zaczerpnąć
powietrza i znów nuri<uje.

'

- O, Jezu, Jezu! Tadek! Tadziku!
Co ja te'1'aZ zrobię, co pcwiem twojej
matce? O, Boże! Jak j'!j odnieść u.branie?

W tobie jakby nagle coś pękło i
z ciebie i i.>iF,kno tego dnia
majowego, i radośt ; to odczur:ie

- No to może chor:inż nauszniki ..•
Inaczej nie będzie pa'li słyszała, co
ja mówię. Prosz.ę mi :I.a<' którąkolwiek
z rąk. Moze być nawet cudza.

wyciekło

pełni życia i nieśmiert"'mości. Wszv~t
ko zamarło, ludzie, li:r;ijobraz, błękit,

ptaki...

Proszę, ju.ż daję, niech pan wró-,

- Przl/kro mi, ale m"lo wesołe horoskopy mówi Tamek.

Jakiś facet utonąl Trzeba ...
zagłuszył resztę 1dania

A na brzegu„. Tak, to klęczy Tadek
Lorentz„. Płacze„. nie -- wyje! Uderza głową w piach, niczym po.kutnik:

tym razem 3a

powróżę
ofiarow1Jip swe usługi
Tomek. - Proszę ty11eo zdjąć nauszniki i przysunąć. się nl•?ej.

Cóz takiego? -

-

-

- Proszę i mnie powróżyć - prosd
Lusia i wyciąga do ci~hie rękę.

-

N o, to remis! -

do mszy.

Woźniak już ściąga •podnie, rzuca
Tomkowi i rusza bieg 1 em w kierunku stawu. Jego kostium w niebieskie
pasy ginie w kurzu. I wy pnyspieszacie kroku, podbieg:icie„. Gromadki
ludzi z krzyczącymi :lz'ećmi oddalają się w popłochu od stawu. Widzicie
z daleka trzy łódki, wy~ełnione harcerzami. Słychać korr..er..dy kierują
cego akcją ratowniczą:

)

pani wie·

- Zwędzi ją niejaki Tomek Kokosiński, którego nazwisko ze zrozumiałych względów musz~ przemilczeć.

zy•

-

mat.

·-

A •co się z nią stanie?

Pozwoli pani,

Nie. Nawet

Motor

zie.

-

służę

-

-

święcone;

boisz

się stało?

-

-

- A ty się nie
wody?

nia:

- Pani szczęśliwy kolor: seledyn.
Pani szczęśliwa liczba: 13.

Jakiś starszy pan W) c·rodzi z wody
na brzeg, dygoce z timna:

' /
if •
/~

- Nie ma sil dlu.zej nurkować mówi, jakby $am się u~prawiedliwiał
wobec siebie. - Już ni<' ma nadziei.

pyta zaniepoko·

jona blondynka.

Pól godziny .•. Panowie, wwalajcie te·
go w kostiumie, bo wreszcie i on
utonie.

- Tu, na tej dłoni, wyrosną pant
wlnsy, jeśli nie będzie iani dziś jeź
dzić lódką.

Nadjechał czerwony wóz. Strażacy
wch_odzą już do łodzi, macaj:.i dno

Jaką l6dką?

Nic

-

waszą repliką, odezwał się:

- Niby uczone, a gadają takie glu·
poty!
Jakaś poczciwa kobiecina staje w
waszej obronie:

Póki mlode, majq prawo. A pan
był lepszy? Dobrze, że choć nie pijane w świętą niedzielę.
- Karawana ;edzie dalej! - w-zna·
wia dialog Kokosiński. -. A swoją

drogą, kiedy się ;edzie _na randkę z
narzeczonymi, to nie zriczepia się ta·
kich jak my nieznajomych wróżbi
tów, drogie koleżanki!

- Och, niech już da pan spokój!
Jestem już całkiem wyprasowana, jak
w maglu.. Ledwie stoję na nogach/ -

Krysia.

A co mają zrobić ci, co stoją
na glowie? - pytasz.
-

- Każdy stoi na tym, co ma. :Jedni
na nogach, inni na glowie. Ja też
ju.ż nóg nie czuję mówi Tomek.

Bo masz katar -

Spojrzałe§ na Tomka i
porozumiewawczo.

-

Te zamknięte
oclrst:ektywy na
wspólne spędzenie dnia nad Lindą
ostudziły wasz zapał do dalszego flir·
tu, tym bardziej, że jakiś starszy jegomość, którego wiek chronił przed

-

Rys. Marek Kononowicz

z

No, w takim razie proszę sobie

skarży się

bosakami, miejsce puy miejscu. Po
drugiej stronie pr7y młynie ruch: to spuszczają wcdę ze stawu.

·-

- W .Grotnikach, po stawie, razem
z nami - odpowiada nowy wróżbita.

-

-

-

się.

-

kupić brzytwę.

rączka.

R.ęka jej drgnęła mocniej. Spojrza-

lić

Zgadza

szatynką

tego, bo na przystanku
czekają na nas koledzy, z którymi
jesteśmy u.mówione.

Jej dłoń jest ciepła, ul<'samitna. Leciutko drży. Trzyma lie jej sprawia
ci przyjemność. Czy dh.tego ~e to
dłoń nieznajomej. że t„zymas1 Ją po
raz pierwszy? Wczvtujes1 się w nią,
jak Cyganka. jak chl~omanta i wre·
szcie strzelasz na chyt>ił-trafił:

ła

- Co jeszcze mi pan wywróży? pyta nie zrażona docinkami Tomka ..

-

- Niech pan sobie wywróz11 moje
imit: - mówi, śmiejąc się. - Proszę,

-

gałem panią.

-

-

oto

ny Rasputin z okolic Pnbittnic! Ostrze-

-

Cześć!

-

luszu? -

Na pewno coś nieprzyzwoitego
wtrąca się Kokosińsk1. To zna-

Jest -pani

Cześć,
czołem,
niebawem!
Woźniak i wycl;:ga grabę.

myśli?

czarn~la. •

-

woła

- No, to nie
chów - śmieje

- Jakże się bliżej przysunąć, kiedy
tu. nawet szpilka nie v•ejdzie!

waszą przełożoną.

odzywa

pyta

-

ciągnie KoW cale nie same
kosiński bo razem z nami. My też
stoimy. A nie moglahy chociaż która
wziąć wujka na ręce? 1 mnie przy
okazji?

takimi oczami?
Nie wiem, co pdn ma na

-

same stoimy

-

1

Ma' pani ladne IJC'Zy. A propos:
jak można w miejsc..ic h publicznych

.- Strażacy mieli wreszcie co ro-

czysz.

rzucasz zło·

śliwie.

- Dojeżdżamy do Grotnik! Ja woZę
już teraz pożegnać się
koleżanka·
mi, żeby nie robić przykrości tym,

z

co czekają na was, prawda, panno
Lusiu?

- A ja w imientu ominy starozakomiych - żegnam panie. Może si~
jeszcze kiedyi spotkamy. A tak li-

Poznajcie się

wany

mrugnąłeś

woła

ku.pywać!". Nawet dobne się czujesz
w roli lojalnego i nielaangażowanego.

- Właśnie! Ci panowie zaczepiali
nas cały czas w pociągu - skarży się

Przybylak ciągnie was w kierunku
kiosku z lodami. Tu, pod wielkim
kolorowym parasolem - znów znajomi.

Lusia.
- To im się tylko '.:ltwalt - stwier·
dza Przybylak. Wid'ać, że ma3ą
dobry gust.
nie

Jaki ten świat jest maly, zu.pel·
jak Kokosiński stwierdzasz

złośliwie.

Idziecie rado&ni, roześmiani, rozga·
da.ni. Na bezchmurnym niebie królewskie słońce, lekki "'·ietrzyk chłodzi
spocone czoła i namni słodkie zapachy lasu, łąki, rzeki. Mijają was gro·
mad.kl młodzieży. Na murawie biwakują całe klany rodzinne Słychać gitary, mandoliny, harmonie, organki, a
z dalekich zabudowań - pian.ie kogutów. Mijacie baraki YMCA i plac
apelowy z wysokim mas~tem.
-

- Patrz, Kokoszka,
zdrajcy i uciekinterzy

D'wa tygodnie temu, pierwszego

ma;a, ktoi tu 10 noc11 wciągnąl na
ten maszt czerwoną ftagc infor-

jeszcze dwaj

z naszej bv,dy·

- mówisz, wskazując na dwóch T.a·
deuszów,
Defińskiee:> i Lorentza,
którzy też się przenie~l! r'0 Techni·
kum Elektrycznego.

-

Ale coś słabo dzi11loliście to tym
pociągu., bo jak słyszę, jesteście jeszcze ze sobą na pan i pani
śmieje się Woźniak. - Jest teraz oka·
zja na brudersztaft. J6'!ek stawia wi·
no, Kokoszka na zagrychę znosi ja;ka
na twardo, ja będę za was pil, Przy·
bylak będzie się za was calować, a ·
one będą do siebie mówić po tmieniu..
-

~-

Czefić!

Cześć! A wy

dokąd?

-

pyta

Woźniak.

-

Nad staw

mówi Lorentz.

Demński, wskazując głową na pan·
ny, porollumiewawczo mruga okiem
i uśmiecha się. Odchodząc, macha
ręką na pożeg·nanie i mówi(

-

Może się

jeszcze spotkamy nad

wodą. Cześć!

- On ni• wlezie na krzesło, a co
dopiero na taki maszt.
- Na slupach telegraficznych teł
bylo czerwono od chorągiewek -

Liżecie lody, popijacie wodą sodową. Przyjemnie tak udekorować się
ładnymi pannami. Nad głowami
ny błękit i balet św:e1 gotliwych
skółek.

jasja-

dodaje Przybylak.

Murawa przy stawie
piaskowa
- wyludniły , ię Na mostku
stoi milcząca gromaja gapiów.
Tuzostali tylko ratownicv, manewrujący
łodziami, wy, i Lorentz, bijący głową
w piach.
plaża

Nie po raz pierwszy błysnęła ci
przed oczami kosa śm erci. Pamięta~z

śmierć

Ruszamy! dyr;vguje Przybylak. - Przebierzemy się w kąpielów
ki - ł na lódki. Znam tego ciecia z
barak<Sw. Możemy tam zostawić ubrania i manele.
No to teraz latwo domyitić się,
~aki to Zebin
wywieszał
czerwoną
flagę poklepujesz Przybylaka p"J

plecach.
u.sług śmieje się PrzybyI nie boisz ~i~ takiego bolszewika1

Do

„śnykwy",

pam.ęta s z

5mierć

pama;tasz śmierć
profesora Fabersa od „Kupców", który, ratując tonącego ~h!0pca - sam
utonął. Ale żadna z ty~:h śmierci nie
zrobiła na tobie takiegrJ wrażenia. jak
ta tragiczna śmierć T'dińskiego
w
piękny, majowy dzień, w samo po·
ludnie. Masz jeszcze "" pamięC'i jego
śmiejące się oczy i ;;łowa: „Może się
jeszcze spotkamy nad wodą".

- Nie, nie spotkamy się 3uz wię
cej - myślisz - i łzy gromadzą ci
się pod powiekami ..•

Lusia macza chusteczkę w stawie,
obok Tadka Lo 't>rtza i obmywa mu z piachu I.warz. Potem
strzepuje ubranie Def:ńskiego skła
da, zwija w węzełek i związuje paskiem.
/
-

-

-

Tadek! Tadek! Co powiem two·

jej matce?

klęka

-

To pewnie nasz Zebin.

głosern:

Stanisławskiego,

muje P!izybylak.
-

Woła ochrypłym

-

'rozrado-

Woźniak.

Lament Lorentza st::i!e siE; coraz
bardziej przejmujący. Twarz, mokra
od łez i śliny, oblepiwrn piaskiem.

Proszę

nie

płakać,

nie

płacz

razem

wracać...

l

Stoisz i czujesz, jakby ci ołów
spłynął d<> nóg. l widzisz połamane
przez łzy kontury klę:nącego Lorentza
i schyloną nad nim L ·1się. Widzi5z
węzełek z ubraniem i szarą maciejówk~ Defińskiego
z jego daw!'lej

budy, z waszej budy„.

lak. -

C.d.~.

ODGŁOSY

•

-

mówi niskim, melod'I) 1ym gł:Jsem i
głaszcze go po twar7.v, jak małego
chłopczyka. Uspokój się, będziemy

9,

fiś+•

W KRĘGU SZTUKi
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TELEWIZJA
Jeden z moich zmajoanych, który rzadko oglą
da telewizję, natomiast - jak n1ówi - często
czyta moje „Odgłosowe" teksty (też ciekawostka!), po którymś z felietonów tadał mi nieoczekiwane pyta.nie: „czy te .i.rszy.$tk1e nazwiska.
które w recenzjach wymieniasl są prawdziwe
czy zmyślone?". Przez moment 1.aniemówiłem ,
spodziewając się jakiegoś najnowstego dowcipu,
ale gdy w oczach mojego roimówcy nie dostrzegłem nic poza z:wyczajną d<JCJ.ek'łiwością,
odparłem skwapliwie, że oczyw1scie . jak najbardziej prawdziwe. Tu nasza wzmowa jakoś
się urwała, a ja przez parę dni zachodz i łem w
giowę dociekając sensu tego 'pyi;anńa. Przypominiałem' ·je sobie właśnie ostatni<.>, przeglądając
( ..spod lady") Klausa Thiele-Dohrmć:JlJna „Psychologia plotki". Rzecz jest pasjonująca , bo racjonalizuje z pu.n.ktu widzenia psychologji i socjolcgi1 to, na co jesteśmy narażeni kaU!ego dnia,
jako przedmiot i podmiot plotlki.

EX LIBRIS
Przy.puszczam zatem, że ów ;,.najomy - jak
wielu czytelnńków r.ecr;nzji, felie•t onó-w. wywiadów - traktuje je Jako swoistą
forunę plotki. „W plotce czytarny we wspom.ruanej książce - nie mówi się o faktach natomiast zawsze o afektach, jak.ie ona w nas
Wywołuje. Wysiłek jest skierowany nie na zrozi..mienńe, lee.z na osiągnięcie pnyjemności. 'To
me oplotkowany jest przedmiotem analizy, tu
chodzi o smakowanie tego, co mu się przypist· je". Rzeczywiście, gdyby ogramczyć się tylko
do tej quasi-defilllticj.i, trzeba by z.godZJić się z
inastawieniem owych czytelnikow Tym bardziej, że istnieje wiele przykłaatw w naszej
-prasie tygodniowej, w których ..iprawia się zakamuflowaną plotkę. W tych tek!:U.rh zazwyc.mj
unika się naizwisk, bo .,nomina su11t odiosa"; ich
autorzy posługują się mniej lub bardziej ciytelnymi omówieniami. Stąd tez mój znajomy
pytał o autentyczność nazwisk. ZresZJtą plotkę
oha.raikteryzuje przede wszystkim to, iż dotyczy
ona głównie sfery życia prywatnego, a ja przecież nigdy nie próbowałem pisać o sukniach
}(1 ystj"ny Loski (o 1yl wesitrowej miałem wielką
ochotę), ani o czuprynie Zygmunta . K~łuży~-:
skiego czy uśmiechach Niny rei ent1ew. Jesil
juz wkra9ałem w życie in~ymne pcst:ic1 telev. izyjnych, to moje afekty 1 emccie (Jak chce
'rh;ele-Dohrmann i mój znajomy) dotyczyły co
1najwyżej Jordachów, Małolep.sLyc:h , Banaczka
bądź redaik-tora Maja, a więc fi.~<:Jl, k!?rą s~w?
irzono dla zapłodnienia naszych Pmoci1 własme.
z:esztą

PLASTYKA

Zainspirowainy wydawniczą nowością pozwolę
s'O bie prtejść do audycji, któreJ owe nowości
Sil zasadniczym tematem. a mian<iwide do maga zy.nu „Ex libris", emitowanego w TvP od
nif:pam i ętnych czasów. Pisałem o nim kiedyś,
narzekając •n a spóźnione iniorma<..jEo jakie przekazuje, że nadawany bywa w 1;.,waoznych porach itp. Teraz paradoksalnie, gd:r rynek księ
garski u.legł z.nacznej destabiliza,:ji (popyt przewyższa stokrotnie podaż), ustabiljzował się „Ex
libris". Znaleziono dlań w.reszc1e dobrą po.rę
emisji (między „Dobranocką" a Dziennikiem).
Tu, na marginesie, trzeba powied1ieć, że przen.iesienie „Siódemki" na wcześ.niei-sze godziny,
;;,x;mysł ze wszech miar udany, stworzyło moż
liwość dla
zaprezentowam.ia programów dla
znacznie liczniejszej niż młodi:·e7owa publiczności. Oby ty·lko to wygos.poda::-owane pól godziny nie stało się przysłowiową dtlurą do zapy<:hania czymkolwiek. Wracając do „Ex librisu". Audycja ta spełnia moim zdaniem, wszystk ir- założone przez jej redaikioróv. furukcje. Co
najwyżej mogą jej nie lubić k:s'ęgarze. Każda
informacja o nowościach powoduie, że rozdzwa1I11ają się telefony, klienci szturm11ją k:sięgarn.ie
a księga·rze rozkładają ręce. Sam byłem świad
k.:em, jak niestrudzony Ja:n Gie-rańczy,k odpowiadał na niezliczo.ne pytania o „Dzieła po•lskie" Jaina Kochanowskiego w skórze. Telewizja
bowiem, jaik żadne dotąd źródło informacji,
ruzbu.diza zainteresowania książką (na małym
ekranie można ją zobaczyć, co leż nie jest bez
zr..aczenia), powiem więcej, twcrzy oklreślone
snobizmy. Posrukruje się tej książki . kióra wła
śnńe jest poozu'k iwaina,
którą
trudno kupić.
Przykład z „Dziełami" Kochanowskiego jawnie
ilustruje fak;t, że nie chodzi tu wrale o ich zawartość, ale o s.kórkową oklad·kę. Odświeża się
dawne koneksje towarzyskie ·z księgarzami aby
kt.pić „jakąś ładną książkę". Jestem daleki od
tego, aby za taiki stan rzeczy windć telewizję.
Sąid,zę, że te snobizmy, jeśli im w przyszłośd
sprostamy, mogą stać się początKiem autentycznego zaLnteresowainia klSiąiJką i wartośdami jakie OiIJ.a niesie. Tymczasem cie.~zimy się wydawnictwami, kt6re dzdęk!i telewizji mOiiemy
chociaż zobaczyć. •
Na dużych ekranach ,;konfrontujemy" właś
nie reprezentację sztuki filmowej ostaitniego
roku. Ale i z tą konkurencją telewizja daje
scbie nńeźle radę. Ciekawe, ' czy te puste miejsca
podczas projekcj.i wiecwr.nyoh .„Spotkania na
Atlantyku" ~wodowane były emisją drugiego
odcinka „Pogody dla bągaczy", c'ly też brakiem
zaufania d<'l ko.Iej·nego dzieła polskiego kina.
By~ może mylę się w klasyfikacji tego filmu.
Bolesław Michałek (współscenariysta filmu Kawalerowicza) i Jacek Fuksiewicz w swojej rozmowie na temat owej fali („Pegaz.'') tytułu tego
n;e wymienili~ A ojciec chrzestny z:na najlepiej
imiE; swojego chrześiniaka.

pewnia „ostrą" percepcję. „Ostrą",
to
znaczy nasyconą
szczególow~ i •wyrazistą infor-

Sale wystay; c;za_iov:ri'ch ~u- . macją. ~ ••), pr}ękaźniki gorące
zeum Sztuki mieszczą wyst'awę · powodują niewielki udział odbiorcy w samym procesie przeSztuka reportażu. Z historii
kazu".
fotografii polskiej". Wystawę
Nasycenie wyrazistą infortę przygotowało M~zeum Namacją właściwe
jest właśnie
rodowe we Wrocławiu. W Ło
dla fotografii reportażowej.
dzi eksponowana będzie ona
Na wystawie w Muzeum
d.o końca kwietnia.
SztukJ pokazano cykle zdjęć w
Nie powstała jeszcze żad~~
gahistoria
polskiej
fotografn, ·pełni realizujące cechy
tunkowe reportażu. Niektóre
choć analizowane i badane są
niektóre jej rejony. Toteż każ .zdjęcia pokazane na wystawie
nie należą co prawda do tego
da wystawa zmierzająca do
gatunku fotografii, nie mniej
monogr·a ficznego ujęcia i upojednak nabrały one cech zdjęć
rządkowania
pod
względem
reportażowych. Wyposażył je w
rus·torycznym i gatunkowy~ onie czas. Spójrzmy pod tym
gromnego już i z.naczącego '!'
świecie dorobku Jest
powaz- kątem na najstarsze prezentowane
zdjęcia
powstańców
nym przyczynkiem do prac
badawczych.
Fotografia . jest zjawiskiem
łączącym ściśle sztukę i tec~
nikę; dokumentuje czas, w?i~
ka obiektywem w
strumien
życia, utrwala wyda:zenia, ;;a:
trzymuje w kadrze ich treśc i
niepowtarza In ość.
Sztuka plastycz.na rozwdja
się zmieniając sposoby formalne obrazowania świata. Roz:·.wój fotografii zależy o<;t roz;woju techniki fotograf1cz.neJ.
Sztuka współczesna usiłuje Ist- 1863 roku. Zdjęcie anonimowego fotografa „Uwięz.ieni ponieć pomiędzy subiektywizacją
w obrazowaniu a obiektywiza- wstańcy 1863 r. w drodze na
cją jego
znaczeń.
Fotografia zesłanie" ma wyjątkową wartość poznawczą,
koresponduje
zawsze obiektywizuje
świat,
z
pozostałymi · fotografiami,
choć często obrazowi fotograficznemu autor narzuca swoją które. w sumie ·tworzą zwarty
osobowość,
, zainteresowania, opi.s losu powstańców.
Pierwszy „czysty" gatun:kowiedzę o rzeczywistości.
wo reportaż stanowią fotograJeż~li fotografię uzna się za
Łukasza
Dorodzaj sztuki. wizualnej , konse- fie autorstwa
brzańskiego,
publikowane w
wencją będzie stwierdzenie. że
„Tygodniku Ilustrowanym" w
jest to sztuka naprawdę masowa, której uprawianie do- latach 1903-1906. Ukazują one
proletariat w · 1atach przed stępne jest dla każdego, a moi rewolucyjnych ruchu robotżliwości
rozpowszechniania
niczego 1905 roku. Interesują
prawie nieograniczone.
ce„ szczególnńe dla łodzian, jest
Wartość poznawcza
fotograzdjęcie z 1906 r. „Stan wojenm jest niezaprzeczalna wów- ny
w Lodzi. Posterunkń policza.s, . gdy obraz zamknięty w
kadrze dotyczy
szerokiego. cyjno-wojskowe". Lukasz Dokontekstu
historycznego lub brzański · rejestrował 1:,1ie tylspołecznego. Kadr jest
wtedy ko wydarzenia, a'le również
reprezenta(ywny, zawiera zna- realia życia i kultury mat~
czenia· symboliczne w stosun- rialnej. proletariatu pierwszeku do pewnej klasy zjawisk go dziesięciolecia ~ wdeku.
Repor.taź . o
wybitnych warrzeczywistych.
tościach .tworzy zestaw
zdjęć
Nie fotografia kreacyjna, ale
wła·śnie Teportażowa
jest dla Jerzego Tomaszewskiego „Powstanie Warszawskie VIII · mnie najbardziej interesująca
poprzez swoją warstwę znacze- - IX 1944". W fotografiach
postaci, oddziałów I akcjti ponlową, · ściśle
sprecyzowaną,
wstiińczych . utrwalona zost.ała
odnoszącą się do faktycznych
zdarzeń.
Marshall
McLuhan prawda o tragedii powstania i
pisze: „W wizualnym. sensie lud'lli, którzy w nim ginęli. Podobną wstrząsającą dokumenfotografia jest przekaźnikiem
„ostrym" („gorącj'lll"), (... ) za- tacją wojny i zniszczeń wo-

GRZEGORZ GAZDA

jennych Warszawy jest cykl
„Warszawa 1945"
autorstwa
Leonarda Sempolińskiego.
Zobrazowane na wystawie
również

zostały

reportaże

so-

cjologiczne
i
etnograficzne.
Znakomite przykłady reportażu to
„Zapis
socjologiczny
1978179. Podhale, Górny Sląsk"
Zofii Rydet I cykl „Misteria"
Adama
Bujaka,
obrazujący
współczesne obrzędy
religijne
chrześcijaństwa,

dotyczący

te-

atralizacji ich formy, wywodzącej się z ludowych
tradycji religijnego teatru średnio
wiecza. „Misteria" reprezentowały poiską
fotografię reportażową na III Swiatowej Wystawie Fotografii „W drodze
do raju", która była kolejną
już
prezentacją
najciekaw-

CZAS ZATRZYMANY
CZAS ODNALEZIONY
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nii. Ten znakomity finał, zapowiadający już zwiewną romantykę Mendelssohna, został pozbawiony wdzięku, dowcipu, elegancji, pewnej nutki dziecięcej żar
tobliwości,
słowem wszystkiego,
co składa się na jego jedyny w
swoim rodzaju kształt muzyczny.
VIII Symfonia F-dur, ukończo

BEETHOVENA

Ostatni koncert w~ FŁ, prowadzony przez Władysława Słowiń
skiego, przyniósł trzy utwory mistrza z Bonn; Uwerturę z muzyki do baletu „Twory Prometeusza" op. 43, I Koncert fortepianowy C-dur op. 13, w którym
jako solista wystąpił Krzysztof
Słowiński oraz
VIII Symfonię
F-dur op. 93.
- Antyczny mit o Prometeuszu
pobudzał
wyobrażn!ę
artystów
już od czasów starożytnych. Swoje utwory poświęcili mu Ajschylos, Calderon,
Herder, Goethe,
Shelley, Byron; malowali mitologicznego tytana ro.in. Tycjan i
Rubens; opowieścią o wykradzeniu Zeusowi ognia inspirowali się
Liszt, Faure, Skriabin (z jego poematu symfonicznego wywodzi się
tzw. akord prometejski), Tansman, · Martinet. Z siedemnastu
fragmentów skła~ających się na
całość partytury „Tworów Prometeusza" napisanej w Bonn w
1791 r. jedynie Uwertura, klasyczna w instrumentacji i harmonice, zachowała żywotność. Bohaterską w wyrazie melodię finału utworu wykorzystał
potem
Beethoven w Wariacjach fortepianowych op. 35, a także w „Eroice"
oraz w kilku
innych
mniejszych dziełach.
Uwertura
lekka i żywa nie
wymaga specjalnych
wysiłków
ze strony dyrygenta ani orkiestry. Władysław Słowiński szybko I sprawnie „załatwił" utwór
tak, że nic nie wskazywało na to
- może jedynie
nieprecyzyjna
gra orkiestry - co się będzie
działo później.

Pewne objawy tego, że coś tu
nie gra, wystąpiły już w orkiestrowej ekspozycji I części Koncertu fortepianowego C-dur. Muzyka nie rozwifała się, brak było
owego charakterystycznego dla utworów Beethovena stopniowania napięcia, dążenia do przodu,
a kiedy usłyszeliśmy drewni;me
i pozbawione wyczucia uderzenie
pianisty, wiedzieliśmy, że to już
nie jest to. Nieustanna chwiejność
tempa, brak wykończenia w pasażach, w których zanikały pojedyńcze dźwięki i wreszcie kompletnie „położone" .przetworzenie

Zauważyli to już
niektórzy
nowofalowcy: pokolenie, które
nadeszło po nich, jest zarówno
bardziej nieśmiałe w bezpośrednim
poznawaniu rzeczywistości, jak i bardziej... oczytane. Może to i niezupełna
prawda, ale na pewno poeci
nowej prywatności (a Edwarda Kolbusa, o którym mowa
w tym szkicu, z pewnością
można do
nich zaliczyć) o
wiele chętniej i częściej przyznają się
do przeczytanych
książek. Ilość cytatow,
aluzji
i bezpośrednich odwołań kulturowych jest czasami wręcz
nieprawdopodobna. Na trzydziestu stronach tomiku Kolbusa
pojawiają
się:
Dilrer,
· Don Kichot, Mały Książę, Piotruś Pan,
Amicis, Błażej z
Clermont,
Orfeusz,
ksiądz
Piotr oraz Adam i Ewa.
Wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym ogólniejszym zjawiskiem: poeci nowej
prywatności, w odróżnieniu od
nowofalowców.
programowo
wybierających.

bezdomność

(Krynicki),
postępują
jakby
na odwrót zamknięci
we
własnych, solidnych
mieszkaniach, usiłują zaprosi6 świat
do siebtE:''; oczywiście w sposób
metaforyczny
(bezdomność tłimtych też nie była dosłowria). Czytają, bardzo dużo
czytają. Poznają świat poprzez
kaiąikl, a
także
przez swe
najbliższe otoczenie rodzinę
i przyjacióL Jest to postawa
skromniejsza, ale i jakby bojaźliwsza.
Wiersze, zyskując
liryzm i kameralność (których
notabene tak często brakowało
w tomikach Nowej Fali), zarazem tracą rozmach i temperaturę, ów charakterystyczny żar, który na początku lat
siedemdziesiątych

sprawił,

że

poezja była c z y t a n a, również poza kręgiem
zawodowców i egzaltowanych panienek."
Takie jest dziaZanłe ubocrne
postawy, której nie nazwała
bym wprawdzie konformistyczną, ale na pewno · polegającej
na pewnym zawężeniu pola
obserwacji śwltita (nawiasem
mówiąc, nowofalowcy także nie
patrzyli gol11m okiem, jest to
przecież
niemożliwe;
chodzi
jednak o rodzaj okularów).
Moźe mamy
do czynienia z
czymś więcej z pewnym

nieuproszczoną,
można od-

w niej

przewartościowaniem.
1ociua- ~rezy1nował .-

ODGŁOSY

•

Homo

uczes·t -

ff

MISP

MUZYKA

ZMĘCZYĆ
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szych osiągnięć reportaty f-0tograficznych na świecie.
Reportaż przemysłowy okl'.esu międ,zywojennego
pakazany został na przykładzie prac
Antoniego Wieczorka, pochodzących
z lat trzydziestych,
zaś ws'półcz~ny reportaż prze.,.
m%łowy
zaprezentowano poprz& prasowe zdjęcia z tygodnika „Razem". Jest w tym •jakiś sens, bo fotografia reportażowa służy ptzede
wszystkim prasie, ale nie sposób oprzeć się
refleksji, że jakość
tych prasowych zdjęć, w porówna?lii.U z fotografiami na papierze fotogra·f lcznym, wypada
poniżej ich poziomu. P.roblem
jakości prasowych
zdjęć reportażowych to problem przemysł~
poligraficznego, który
:zmniejsza wa·l ory artystyczne
i techniczne zdjęcia, a bywa,
że i z·nieks.ztałca informacje.
W poszukiwaniu prawdy o
rzeczywistości hdstoryczno...społecznej fotografia reporta(Żowa
towarzyszy wszelkim jej przemianom.
Zatrzymując
czas,
przechowuje informację ó nim,
niezmienioną,
którą zawsze
naileźć.

;
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kulminacyjny punkt allegra,
którego orkiestra skutecznie zagłuszała solistę, sprawiły, że wykonanie było zaprzeczeniem określenia charakteru tej
części vivace e con brio (ży
wo i z ogniem).
Krzysztof Słowiński dał .przykład
całkowitej
obojętności
na

na w 1812 r„ stanowi w twórczoBeethovena przykład pisania
muzyki o muzyce. Jest ona jak pisał Karol Stromenger - ukłonem w stronę dawnej galanterii, żartobliwym
potraktowaniem XVIII-wiecznej formy symfonicznej przez
wprowadzenie
świadomie przerysowanych
archaizmów, jak choćby po starowiedeńsku
koncertujące
rogi,
klarnety i wiolonczele w triu
menueta, zabarwionym ludowymi,
haydnowskimi akcentami. Analogiczny. pastisz stanowi · „Symfonia klasy~zna" Prokofiewa, czy
Bartoka „Koncert na orkiestrę",
parodiujący utwory muzyiki
romantycznej. Bezpośrednim śladem
owej „rywalizacji" z dawną sym-

podc~s

ści

materię muzyczną dzielą., usiłu
jąc zdobyć poklask dobrze wy-

konanym „glissandem" oktawowym czy błyskotliwymi trylami.
Jednak owe elementy, czysto mechaniczne, są jedynie rzemieślni
czymi składnikami tego, co nazywamy sztuką wykonawczą. Tert
wczesny i na p.ewno nie najlepszy utwór
Beethovena jest
znacznie trudniejszy w interpretacji niż np. III Koncert c-moll.
W czasie powstawania I Koncertu, tj. ok. roku 1800, zróżni
cowanie barwy
poszczególnych
rejestrów w fortepianach
było
większe niż jest w instrumentach
współczesnych,
. które
mają
b'rzmienie silne, ale wyrównane
pod względem
kolorystycznym .
Ze sposobu operowania rejestrami
przez Beethovena
wynika, że
chciał on zachować różnice kolorystyki rejestrów przy jednoczesnym wzmożeniu
dynamiki
całej skali instrumentu (rozwinię
cie gry oktawowej). Stąd Koncert stanowi pułapkę dla wykonawcy, który nie zwróci uwągi
na odpowiednią jakość brzmienia,
połączoną z właściwą realizacją
wskazówek dynamicznych, inspirowanych w tym czasie możli
wościami
instrumentów smyczkowych, których sposoby artykulacji Beethoven chciał przeszczepić na fortepian, licząc się zapewne z jego dalszymi ulepszeniami.
Largo Koncertu, podobnie jak
I część, pozbawione jakiegokolwiek wyrazu emocjonalnego zanudziło kompletnie, a kiedy pianista rozpoczął końcowe allegro,
zamazując skutecznie lewą ręką
czołowy, staccatowy motyw, stało się jasne, że brak muzykalności i zrozumienia tego, co się gra,
nie stanowi przeszkody do wystąpienia na estradzie fi!harmo-

foniką są związki między finałem

VIII i finałem salzburskiej Symfonii B-dur 'KV 319 Mozarta, natomiast napisane zamiast częścł
powolnej allegretto
scherzando
ane,gdota
wiąże z ż,artobliwym
kanonem skomponowanym
dla
Malzla - wynalazcy chronometru muzycznego.
To, co usłyszeliśmy, stanowiło
jeszcze wyższy stopień humorystycznego potraktowania utworu.
Była to zapewne parodia parodii,
z tym, że wszyscy myśleli, iż za
brak koncepcji wykonawczej winę ponosi dyrygent. Tymczasem,
żartując, wiolonczele prawie że
przestawały grać · w I części, a
instrumenty
dęte nie chciały
jednocześnie odmierzać rytmu w
drugiej.
Dyrygent, a.by jeszc;ze
bardziej rozbawić publiczność,
narzucił takie tempo w menuecie, że ewentualni dostojni tancerze nogi by sobie łamali. Kulminację owej wesołej
zabawy
stanowił finał, z bałaganem panującym w tutti, gdzie wzajemnie
przekrzykujące się instrumenty dopełniły konsekwentnie
miary owej muzycznej beztroski.
Smiech to zdrowie - głosi porzekadło - i tylko w ten sposób
można zrozumieć oklaski licznie
przybyłych słuchaczy.

JACEK KRAKOWSKI

HOMO DOMESTICUS .
Z DUŻĄ BIBLIOTEKĄ
rr·

„

,...:

nictwa w moralnych ł społecz
nych problemach; jako homo
domesticus zawęził swe zainteresowania do obszaru, na
którym jego obecność i jednostkowa niepowtarzalność jest
oczywista, nie do zakwestfpnowania - do grupy rodzinnej I przyjacielskiej, Niepokój
zamienił na poczucie
bezpieczeństwa.

Wybór wartości jest z natury subiektywny, trudno z nim
dyskutować. Można tylko starać się pokazać skutki,
jakie
niesie dla poezji. A skutki są
takie, że bohater liryczny ży
je, owszem, we własnym domu, w otoczeniu swoich bliskich, ale poza tym wszę
dzie, czyli nigdzie. Prawie nie
sposób go umieścić w jakiejś
wspólnej z czytelnikiem rzeczywistości;
chyba,
że pod
tym słowem będziemy rozumieli rzeczywistość językową·
i kulturową.
Czym
karmić
wiersz, by doczekat druku -

pyta Kolbus, i jest to niewąt
pliwie problem
istotny dla
poety. Dla czytelnika - mniej.
Bądźmy
sprawiedliwi: jest
to wynikiem
pewnej,
dość
skrajnie rozumianej, uczciwości poetyckiej. Autor nie udaje, że krąg jego doświadczeń
jest niesłychanie rozległy, ani
źe są to
doświadczenia
n,iezwyikle, otchłanne i dramatyczne. Ma chyba rację Leszek
Kamiński, autor pcrsłowia, pisząc: Przekorne wezwanie, by
nie ufać poecie cierpiącemu ui
milion11 ( •.. ) ukazuje romantyczne korzenie wyrażonego w
„Dzialaniu ubocznym'' poetyckiego światopoglądu. Nie jest
to jednak romantyzm buntu i
walki, lecz raczej autoironiczn.ej zadumy, przenikliwej reffleksji
aad
sobą · i swoim
m~ejscem w świecie".

Jest to u Kolbusa świat cobez dna (Codzienność), świat, w którym szczę
ście ma dopiero nadejść, a na
razie
wszystko
jest
szare

dzienności

(Skąd

te lustra na mej

dro-

dze). Poecie, cierpiącemu za
miliony, lepiej nie· ufać, by
nie cierpie~
razem •
nim

...

(Działanie uboczne), a
ksiąd1
Piotr jedzie tramwajem czterdzieści cztery (swoją drogą, co
za dowcipniś puścił linię 44
do szpitala dla psychicznie
chorych? Symbol ten zauważyli już nawet co
inteligentniejsi pacjenci). Porywy ducha nie mają większego sen.5u.
Zapowiada to zresztą już. mot•
to (z wiersza Biskupskiego):

nie jest to gl.os sumienia, ale
nie jest to też głos rozpaczy.

Jest to po prostu głos czło- .
wieka świadomego
własnych
uwarunkowań
i
ograniczeń,
człowieka, który nie żąda niemożliwości;

przedzieranie
się
ku prawdzie kończy się już w
momencie postawienia pytania
o nią - pisze Kolbus, i doda-

je:

nie~ełnienie może stać się

jednym -

kto wie

czy
nie
czynnido · przystowiowej przemiany cierpienia w piękno.
p,ajw.ażniejszym ków pobudzających

Niespełnienie,
zwyczajność -

z

niedojrzałość,

to motywy niecimal gombrowiczowskie, tyle
że
realizowane
bez
jego
wściekłej pasji. U Kolbusa dominuje inny ton: uspokojenia,
czy może zniechęcenia. Trochę
wcześnie, zważywszy, że

Dzia-

łanie ubóczne jest jego książ

kowym debiutem. Dwadzieścia
cztery wiersze; trochę za mało, by na ich podstawie wyrokować o dalszej drodze twórczej młodego łodzia.nina. Miejmy nadzieję, że Kolbus nie
zamilknie, jak tylu innych, po
pierwszej książce. Tym bar•
dziej, że duża dyscyplina sło
wa poetyckiego, a także liryzm, prostota i bezpośred
niość tych wierszy pozwalają
czekać- na następne bez wielkiego niepokoju.

KRYSTYNA KWIATKOWSKA

Edward· Kolbus: „Działanie uboczne",
s.
32, „Pokolenie,
które wstępuje", seria V. wyd.
ZG SZSP, Warszawa 1979.
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Munk próg scenariuszowy. Wśród wspomnianych materiałów znajduje się pełny
scenopis „Ojca królowej", tekst historycznej konsultacji i uwag Władysława Tomkiewicza, odręczne zapisy prac dokumentacyjnych, poczynionych w wielu zamkach, pałacach i miejscowościach, w których miały być kręcone zdjęcia filmu,

t"
I

„OJCIEC
KRÓLOWEJ" w reżyserii
Wojciecha Solarza, czyli polska próba gatunku zwanego filmem „płaszcza i szpady". nie spotka się, jak mniemam, ni ze
specjalnie życzliwym słowem krytyki, ni
z wdzięcznym przyjęciem przez szeroką
publiczność. Zbyt wiele było okazji do oglądania innych, zwłaszcza
francuskich
reali zacji tego gatunku. by można przyjąć
z satysfakcją ten produkt. Romansowe i
' przygodowe wątki
filmów „płaszcza i
szpady" wymagają lekkiej ręki, dnwripu,
wdzięku, wyobraźni i tempa, zaś aktorzy
wnosić muszą urodę i nie lada spraw n ość
fizyczną. Cech tych przy najlepszej woli
trudno się w filmie _Wojciecha Solarza

Zatrzyma! się Andrzej Munk na t ym etapie
przygotowań I rozpoczął reall'zację „Pasa żerki",
którą nrzerwala śmierć reżysera.
Do dra m at ycznych dziejów •. Pasażerki" ,warto

dzi ś .

po ·dwudziestu prawie Jatach od dnia
jej twórcy , dopisać jeszcze jeden rozo pracy nie skończonej . Może on mleć,
h lestet .v. jP.dyhle charakter Informacyjny I zawi erać pewne hipotezy . Film bowiem istnieje
dopiero wówczas, gdy to, co jest słowem zapisane , zyskuje na ekranle kształt sztuce
kina wła ś ctwy . Film y Andrzeja Munka są w tej
fund amcntalnPi ac> prostej lwnstatacjl szcze~ó!nym dow od ~ m . Porównania dokonywane pośm ierci

dział

NIE TEN AU:fOR
NIE TEN FILM
między tekstami znakomitego :;cenarzysty wszystkich, poza „Pasażerką". fabularnych film ów
Munka, czyll Jerzego Stefana Stawińskiego, a
ich ekranowymi realizacjami, pozwalają stwierdzić daleko posuni ętą tożsamość dramaturgiczną. sytuacyjną i dialogową. Jednocześnie jednak dopiero w filmowej swej wersji zyskaly
one te sensy, które pozwala!y mówić o wiel-

dopatrzyć. Tym ' razem nie sposób rozpi:;ać winy między reżysera i scenarzys,tę,
jako że Jerzy Stefan Stawiński odnalazł

w polskiej historii moment i sytuację znakomicie sprzyjające próbie zmierzenia się
z tym jednym z najpopularniejszych fil~
mowych gatunków. '

kości

TaR więc trudno, w świetle istniejącej
dokumentacji
przygotowań
Andrzeja
Munka do prac nad „Ojcem królowej",
a także wobec zrealizowanego przez kogoś
innego filmu, przesądzać czy nawet wyobrażać sobie, jaki byłby to utwór. Można się jedynie zastanowić przez chwilę
nad tym, jaka mogła towarzy~yć wybo-•
rowi tego tematu motywacja i jakie cechy temperamentu i wyobraźni twórczej
Andrzeja Munka mogły zapowiadać artystyczny sukces „Ojca królowej".
Andrzej Munk konsekwentnie tropił w
swej twórczości zewnętrzne determinacje
jednostkowego ludzkiego losu, a co za tym
idzie - i zbiorowego, stawiał zawsze
swych bohaterów w sytuacjach wyboru,
rozw;i.żał możliwości i granice wolności
człowieka. W kontekście tych głównych

Polska w dniach panowania Jana I Marysień
ki Sobieskich. Jesteśmy tuż przed odslecui wiedeńską
Na dworte polskim króla Marla Kazimiera próbuje zaszczPplć (rancuską kulturę
1 obycnJe . Zakochany małżonek bu.duje Wilanów . lecz obnosi się po nim -z polska I z
szlachecka PrzPde wszystkim jPdnak rt!allzuje
swe polityczne plany, by kraj swój po tragicznych doświadczeniach szwed<tklego potopu
uczynić znów slln~m I znaczącym w turopie
państwem.

Nie je.st „Ojciec królowej" jednak f!lmem historycznym, choć odnosi się do wątków i .postaci w zna<'znej mierze autentycznych Na leży
też do nich tytułowy bohater tllmu. czyli marki!: d'Arqulen - papa kró!owe1 Marysieńki,
birbant nad birbantami Markiz staje się przypat!kowym . 1ak chce scenarzysta, spiritus movens wvdarzenia historycznego tej miary. co
pogrom Turków pod Wiedniem . W wybranym
przez scenarzystę gatunku można tak historię
interpretować, boć przecież z tartem mamy tu
dO czy nienia. a zresztą historia często odkrywa
takie kulisy 2darzeń, jakich potomni nigdy by
nie podejrzewali Gorzej natomiast, nawet w
takirrt filmie . brzmi 2 ekranu kwestia, w któr:ej Jan !11 Sobieski konstatuje. że po Grunwaldzie Polska ponosiła same jeno klęski wojenne CA Orsza, wojny Batorego. Kirholm, Chocim ltd . ?).
WróćłlłY jednak do filmowej „historii".
Mar!dz d' Arquien, dzięki słabości jaką
· ..du .Qi o
· ~~,.-,„ . . . . „.... ,. „,...
staje się przedmiotE'm manlt1u1 cjł
cuzów i Austriaków . Pociąga to za sobą
liczne wątki przygodowe i romansowe,
które mogłyby bawić nas nie lada wdzię
kiem. Przydarta im barokowa
oprawa,
wpisana w sytuację mieszanina cech i
obyczajów uwikłanych w intrygę przedstawicieli polskiej, francuskiej i austr.tackiej nacji. barwność
królewskiej pary,
smak historii tych czasów, to wszystko to,
co w filmie Wojciecha Solarza potencjalnie jest i co z dużą niezaradnością zmarnowano. A miał przed laty „Ojciec królowej" swą inną szansę.

"'7 wywiadzie dla Filmowego Serwisu Prasowego (432/80) Wojciech Solarz. przypominając,
że jego wykładowca w Szkole Filmowej był
. Andrze1 Munk stwierdza: .,Przy okazji trzeba
dodać że to właśnlP Andrzej Munk. Już w o_
kresie oracy nad „PasażPrką", m.vślal o realizacji rtlmu na podstawie scenariusza „Ojca
królowej".
Tę informację

nawet

należałoby

uzupełnić,

a

spro5tować.

się swego
czasu opracowaniem i interpretacją całokszta{tu twórczości Andrzejl\ rvrunka, dotarłem do materiałów, które dowodzą, iż prace nad realizacją filmu .,Ojciec królowej" miał reży
ser bardzo poważnie zaawansowane i doprowadzone właściwie do momeńtu wyjścia na plan. Przej{roczył już
Andrzej
Zajmując

.LiBRis

4/4fr ODGŁQSOW

I

dzieła.

motywów jego twórczości można zrozumieć wybór scenariusza „Ojca królowej".
Jego żartobliwie
potraktowany temat
główny .znakomicie mieści się w pierwszym, a kto wie czy także nie w ostatnim
spośród wymienionych tu motywów. Rzecz
potraktowana jest wprawdzie w „Ojcu
królowej" a'rebours, nie zmienia to jednak wymowy og9lnej. Z całą/ właściwą
tak Stawińskiemu jak i Munkowi ironią
odwraca się karty historii, demitologizuje
przyjęte w niej prawdy, wielkie ukazuje
przez pryzmat małego . Munkowska ironia
mogła też znakomicie zaprocentować w
zbiorowych i indywidualnych portretach
naszych przodków z drugiej połowy XVII
wieku. Kto zresztą wie, jakie wartości i
znaczenia w właściwy tjla siebie sposób
wycisnąłby Munk z posiadanego literackiego materiału.
A komediowo-przygodowa
konwencja
filmu „płaszcza i szpady"? Autor kilku
najb!lrdziej intelektualnie i etycznie znaczących w dziejach naszej
powojennej
kultury dzieł, dwa z nich zrealizował w
kr me(liowej konwencji i wszedł do historii jako twórca dwóch najlepszych polskich komedii: pierwszej c~ści „Eroiki" i
„Zezowatego szczęścia" . To, że komizm
s~użył w tych filmach e:łębokiej refleksji
historiozoficznej -i moralnej, przydawało
tym dziełom wartości dodatkowej.
Tak więc mniemać należy, że~ z tej nowej dla - siebie kostiumowej próby wyszedłby także zwycięsko. „Ojciec królowej" byłby zapewne błahostką i żartem,
lecz, jak wiemy. w twórczości wielu świet
nych twórców takie oddechy bywają i w
efekcie nierzadko stają w .jednym szeregu z tym, co w ich dokonaniach wydaje
sie najważniejsze.
Cóż można jeszcze w kontekście wyroków 1os11 powiedzieć? Wobec filmu Wojciecha Solarza nie potrafiłam odnaleźć
cieoł:vch słów. Jak się wydaje, wynika to
z faktu, że wybrał on temat i konwencję
nie prz:vstajacą do jego twórcze~o tempel"l\mentu.
Krywczne uwagi wobec jego
filmu wypowiedziałabym bez stojącej za
nim przeszłości, przeszłości, która znalazł
szy swą pointę w postaci powstałego filmn, ka:r,ała się choć na chwilę przywołać.
Czynią tak wszyscy badacze spuścizny literackiej czy plastycznej. Warto zatem
także w historii kina odkrywać karty nieznane i te, które nie do końca zostały zapisane. Warto przypomnieć, w okolicznoś
ciach tak niezwykłych, jak premiera filmu nie przez niego zrealizowanego, artystę, którego odejście jest jeszcze ciągle ży
wym i bolesnym wspomnieniem.
EW A NURCZY!Q'SKA

„PAMIĄTKI

łCY"

W TEATRZE
JARACZA
udaną pre„Pamiątek Soplicy" według Henryka
Rzewuskiego · wystąpił
na swej Małej Scenie

Teatr Jaracza.
O sile
przedstawienia
zadecydowała
dobra adaptacja i błyskotliwa reżyseria
Mikołaja Grabowskiego;
aktorzy
świetnie
podchwycili
jego intencje. Publicz-ność
żywo reaguje na
sp_ektakl,
mający odniesienia, choć nie bez...
pośrednie. także do dnia
dzisiejszego.
Na zdjęciu od lewej
- Marek Kołaczkowski
Ireneusz Kaskiewicz.
Foto: S. Sachno

skupiającej
pisarz~· RFN .

postępowych

Jego najnowsza powieść
„Spisek w Wlnterspelcle",
dotyczy czasów Il wojny
światowej . Akcja jej rozgrywa się
jesienią
1944
roku(
na dwa miesiące
przed ofens.vwą niemlec·
ką w Ardenach.
Jej pomysł
fabularny jest nieco przewrotny . Otót autor
wie,
te w tym czasie
wszyscy niemal oficerowie niemieccy
·l dawali sobie sprawę, że wojna była przegrana, nie wierzyli już
w Hitlera, ani w pr•yoblecany prze2 niego cud.
Jako jedyne
ro <sądne wy.1ścle oozos1awała Im kapl\ular .1a . Wielu z nich o niej
m y ślało
a nawe1 tr1vmało w pogotowiu swe. plany kapitulacyjne. Nikt jednak niczego nie nobil, aby plany te zrealizować.
I tu do<'horl,imy do akcji powieści Andersch prObuje pokazać w
niej, co b:t było. gdyby „ . znalazł się jakiś oficer, który by nie
• tylko myślał, ale zaczął działać. Ponieważ znale7łenie prototypu
takiej postaci w Wehrmachcie jesienią 1944 roku okazało się niemożliwe. autor musiał ją wymy~lić . W ten sposób narod z ił się
„spisek" w Wlnterspelcie.
Młody
oficer nawiązuje kontakt z
Ame,rykanami .. Co z tego wynikło, czytelnicy dowiedzą się jut z

dwutorowość

dość

Intrygującym tytułem
ukazała się pod koniec
PIW „Antologia opowiadań węgierskich". Przy
wyborze do tego tomu ~•stosowano, w odróżnieniu od poprzednich zbiorów opowiadań (niniejszy jest &óstym z kolei), kryterium na tyle ogólne, że znalazły się w nim utwory o bardzo róż
norodnej tematyce, stylu I konwencji., mieszczące się wszelako
pod szyldem: węgierska nowela współczesna. Jakkolwiek niecelowe, a nawet niemożliwe byłoby znalezienie dla nich poza tym
wspólnego mianownika, to jednak 1tanowlą one rodzaj Uteracklej
ekspresji doAwladczeń społecznych powoJenn!!gO trzydziestolecia,
uświadamiają przemiany, które przetworzyły 1trukturę 1połeczel\
stwa I kształtują postawę współczesnego człowieka.
w tomie zawartych jest trzydzieści opowiadań, w wl41kszołel
nieznanych polsklemu czytelnikowi,
zaledwie trzy drukowane .
były wcześniej w monograficznym zbiorze Dery'ego pt. „Mllość".
Każdy z utworów poprzedza krótka notka biograficzna o autorze.
·

w

I chociat rótne są styla opowiadań . I różny sposób przedstawiania współczesności, to jednak w tomie dominują tradycyjne
formy narracji, język rzadko ulega deformacji, operuje utartymi
zwrotami. I, być może, ta chyba nie zamierzona pr~ez autorów
wyboru zbieżność zwyczajności stanowi o sile wyrazu utworów.
Happening. Antologia opowladall węclersklch, Wybór I noty Krystyna Pisarska, PIW, W-wa 1879, 1tr. 431, eena zł IS.

wzglę

ANATOMIA

.KŁAMSTW A

reżyserem spektaklu.
Nie czytałem powieści Morgana, stąd trudno mi w pełni
ocenić
scenariusz Bajera
i

Chrzanowskiego. Z tego jednak, co zobaczyłem na ekranie,
zarysował ~ się obraz moralno-obyczajowy,
pozostający
pod wyraźnym wpływem słyn
nego filmu
Orsona Wellesa
„Obywatel Kane". Pewne pokrewieństwa można by z.naleźć
także z filmem „Wszystko na
sprzedaż" Wajdy.
Umiera człowiek,
cieszący
się dużą popularnością. W tym
przypadku jest to znany prezenter telewizyjny Herb Fuller. Dla milionów ludzi, oglą· dających
jego eotygodniawy
program,
był' kimś bliskim,
odpowiadajl\cym na codzienne
kłopoty
i wątpliwości
zwyczłowieka.

Dużą

część

„wielkość"

zmarłe

Napisałem wyżej,
że zgłęosobowości Fullera stapoważnll część widowi-

Adam

nocześnie człowiekiem

dokonaną przez Lesława Bajera i Andrzeja Chrzano'wskiego.
Ten ostatni był równocześnie

człowiek'',
będące adaptacją
'Współczesnej powieści
pisarza
amerykańskiego Ala Morgana,

bianie
nowi

przekład:

ska.
W przeciwieństwie do
„Obywatela Kane" i. do ~ilmµ
„Wszystko .na ,sprzedaż"· -.,. ni!!
skupia s'ię jednak wyłącznie
na sprawach zmarłego. Trudno określić,
w którxm momencie, ale z pewnością gdzieś
w połowie widowiska okazuje
się, że to nie Fuller jest bohaterem opowieści, ale właśnie
ten, który prowadzi
w jego
sprawie jak gdyby niekryminalne śledztwo: Ed Harris.
Gdy akcja
się zawiązuje,
jest Harris drugorzędnym prezenterem telewizyjnym, a jeddnie uczciwym. Jego grzeszki
mają
wymiar przeciętności,
nie krzywdzi specjalnie nikogo, ani nie robi kariery
za
wszelką cenę, kosztem innych.
Badając sprawki Fullera i mając jednocześnie mglistą obietnicę kierownictwa, że to
on
zajmie
w
przyszłości
jego
m1eJsce,
Harris zaczyna się
stopniowo orientować, · jal,tą cenę przyjdzie mu zapłacić
za
wejście na drogę do błyskot- /
liwej kariery.
Działając w określonym modelu życia społecznego, w którym
magia pieniądza
jest
wszechwładna
i decyduje o
wszystkim, Harris będzie mu„
siał zrezygnować
ze skrupułów moralnych i stać · się stopniowo takim samym cynicznym draniem, jakim był Herb
Fuller. Już samo jego desyg-

przekazać

Alfred Andersch, „Spisek w Wlnterspelcle",
Kaska, PIW, w-wa 11171, itr, łfZ, cena IO si.

Pod tym

swoistą

i hybrydyczny charakter gatunku, który zwykło się u nas
nazywać teatrem TV.
Pierwszy tor, to prezentacja
w tych ramach klasycznej · literatury teatralnej. · Szczególnie gustują w tym reżyserzy,
którzy
pragną przenieść
do
pracy w telewizji swoje doświadczenia sceniczne i nabyte na scenie
metody pracy.
Przekazując w ten sposób klasykę, telewizja spełnia zadania
edukacyjne,
zapoznaje masowego widza
z
amatopisarstwem światowym w jego najlepszych próbach.
Nie negując znaczenia
takich widowisk, uważam,
że
ambitniejszy
jest drugi tor
poszukiwań teatru TV,
opierający się · najczęściej
o adaptacje utworów niedramatycznych.
Do tego rodzaju zaliczyć należy widowisko „Wielki

go (a takie ma zamówienie ze
strony kierownictwa telewizji)
musi zakłamywać obraz Fulle~
ra, operować pozorami prawdy, tworzyć mit,
nie mający
żadnego pokrycia w rzeczywistym życiu.

lektury. Ks.tątkę polecam, ponlewa:t niezwykle trafnie c!)erakt...
ryzuje społeczne I historyczne uwarunkowania ludzkich postaw
i czynow, stanowi Istotny przyczynek do psychologicznego wyja•
śnienia hitleryzmu w Nlem1:zech.

1979 roku

kreślać

kłego

Z bardzo

Alfred Andersch mieszka ·stale w
Monachium
Jest znanym nie tylko W
swoim kraju powleśclopi1arzem, nowelistą, eselstl\,
autorem
słu<'howlsk
radiowych. ale także współzałożycielem
Grupy 47,

,

Ostatni poniedziałkowy spektakl teatru telewizji zasługuje
z pewnością na uwagę zarówno ze względu na treść jak i
formę.
Wielokrotnie miałem
okazję
na tych łamach pod-

widowiska wypełniają starania
potencjalnego następcy Fullera - Eda Harrisa, by możliwie
najlepiej
poznać
charakter
zmarłego, ma bowiem Harris
przygotować program żałobny
poświęcony zmarłemu koledze.
Z tej sondy przeprowadzon.ej przez Eda Harrisa . jawi
się nam sylwetka Herba Fullera bynajmniej nie pociąga
jąca. Był to człowiek głęboko
amoralny, alkoholik, okrutny
i bezwzględny w stosunku do
swego otoczenia. Harris pFzejl:onuje się szybko,
że chcąc

mierą

SPISEK
W WINTERSPELCIE

TELEWIZJA

Cl.EPLAJRNtA NAD

nowanie na miejsce zmarłego
łączone jest
przez mocodawców z szeregiem warunków,
które spadkobierca popularnego programu musi spełnić.
Czy Ed Harris zapłaci t1t
czy zmieni się w złaj
daczonego i zapitego kłamcę,
który raz w tygodniu udawać
będzie wobec widowni telewizyjnej kogoś
kim nie jest?
Widowisko kończy się przed
podjęciem
przez bohatera ostatecznej decyzji, choć wszystko popycha go
w stronę
przyjęcia
warunków brudnej
gry. Gdi);'.bY< skru~y .wzięły w
nim górę;. J>r.zes.tatb~ '• się po
prostu Uczył,
pozostałby na
. swym µQ~c;;llcz!'l$O}V,Ym c s)tromnym stanowisku (albo'' I nie),
biedny, śmieszny Don Kichot.
$wiata, w którym mu przyszło żyć, nie zmieni.
cenę,

Widowisko Andrzeja Chrzanowskiego, sprawnie zrealizowane przy konsoJecie
przez
Barbarę Borys-Damięcką
i
dysponujące
doskonałą stawką aktor.ów zwłaszcza Piotr
Fronczewski i Mariusz· Dmo_chowskil
ma strukturę i
montaż niemal filmu fabularnęgo. Jego atuty tkwią w odchodzeniu od klasycznej formuły teatralnej.
Moż,na bY' zatem
dojść ·do
wniosku, że taki rodzaj widowisk, jaki reprezentuje „Wielki człowiek''.
im jest doskonalszy, tym mniej ma wspólnego z teatrem, a więcej z filmem. Wkraczając efektownie
w ramy teatru TV
rozsadza
go wewnętrznie I niszczy.

WŁADYSŁAW ORŁOWSKI

RZSKĄ WSCH01DNIĄ

Wsp6łczema
kształcona w

pisarka angielska, Murlel Spark, urodzona 1 wyEdynburgu, a stale mieszkająca w Rzymie, znana
jest naszym czytelnikom z kilku 1>0wleścl. „Cieplarnia nad Rz~
kll Wschodnl11", rozgrywająca się współcześnie w Nowym Jorku
I często odwoh,1j11ca się do wydarzeń z wojny, 1est chyba najoryginalniejszą · w dorobku pisarki pelna fantazji, humoru
I
filozoficznej Ironii. Ws7ystko w świecie który ukazuje
postawion" jest na . głowie". Bohaterka, bajec~nte bogeta bani e .;; śred·
nim wieku uznawana jest przez rodzinę, znajomvch I lekarzy
za, łfgodnle mówiąc, niezrównoważoną psychlc7.nle, 1esł. tet pod
ciągłą oplek11 psychiatry. Natomiast jej niby zdrowy mąt ma
nieustannie obsesyjnP leki, bOI •IP rhodzl" uilca : •vn r'nl•n„u •e
niesamowitej Inscenizacji .,Piotrusia Pana", w której najmłod
szym aktorem jest pan po 1ześćdzleslątce; córka to nimfomanka,
przyjaciółka nosi ;r.e sobą ws_zędzle, nawet do teatru. larwy jedwabników, kucharka dostaje . nieustannych ataków histerii,
a
lekarz psychiatra angatuje się jako lokaj. w tym twleclt! naprawdę zdrowa I zrównowatona psychicznie jest wariatka . Poza
tym, W 'posób lekko zwariowany, pokazane jest miasto
Nowy
Jork, jakleł domy, w których latem kaloryfery są gorące, a zimą zimne, okna, których nie da się otworzy~ ltd.

/

Przy wszystkich pozorach humoru, dobrej zabawy I gwletnych,
niemal komicznych sytuacji. jest to przejmujące kslatka o kąsz
marze cywlllzacjl I odhumanizowaniu naszego tycia . Na koniec
cytat, który •tanowi jakby credo . książki: „Wró~ tu. do Nowego
Jorku, do sali terapeutycznej, gdzie dają ~rodkl uspokajająae,
gdzie wcale nie trzeba myśleć .•.".
Murlel l!lpark, · „Cieplarnia nad lłzeklł Wschodnią",
·Agnieszka Gllnczanka. PIW, W-wa 1180, str. 155, eena

przrkładt
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u str. 1

Kreml stał na wzgórzu zwanym Wieniec. Być
dlatego Swijaga popłynęła
równolegle
do Wolgi, ale w innym kierunku, że
na jej
trasie- stanął Wieniec. W dobrą pogodę Wieniec
był widoczny z Wołgi w odległości 30-50 kilometrów. Wołżańskie burłaki opowiadali, że idą
już siódmy dzietli a wciąż widzą Symbirsk.
Symbirsk był miastem drewnianym. W 1678
roku mieszkały tu 1 634 osoby. Byli to kupcy,
rzemieślnicy, wyrobnicy.
W miarę rozwoju
Srodlrowego Powołża rosła ludność Symbirska.
-W latach 60 XIX wieku mieszkało już w Symbirsku 30 tysięcy ludz.i. W 1912 ro.ku - 62 tys iące mies~ańców. W połowie XIX wieku zaczęto budować muro,rvane domy.
Bogacili się
symbilrscy kupcy . handlujący pszenicą, kawiorem, końmi, skórami, drzewem. Li!Ilię kolejową doprowadzono do Symbirska
dopiero w
1898 roku. Ale od 1879 roku działa~
teatr i
wychodziło pismo „Kołokoł".
4.
Spacerować nad Wołgą , kiedy wieie
wiatr
od rzeki i kiedy jest około 10 stopni
mrozu,
to kompletny Idiotyzm.
Ale powietrze jest tu
tak czyste, a śnieg tak pięknie biały i błyszczą
cy w słońcu, że nie mogliśmy się oprzeć i poszliśmy na spacer.
Niemal u końca Bulwa1r u Nowy Wieniec stoi
ładny kolorowy gmach. Mieści się tu Muzeum
Kra.joznawcze. Weszliśmy, aby się trochę zagrzać. I nie pożałowaliśmy .
Jest w tym muzeum
wiele ililteresujących
eksponatów: Ale jest pokój poświęcooy pamię
ci Iwana Gonczarowa. Cały dom, w którym
mieści się muzeum poświęcony jest ' temu rosyjskiemu pisarzowi. Budowę rozpoczęto w 1912
roku. Zakładano, że będzie się
tu
mieściło
h istoryczno-archeologiczne
muzeum. Budowę
ukończono w• 1916 roku, ale wtedy bardziej był
potrzebny szpital. Dopiero po rewolucji wróciło ·
tu muzeum.
5.
W 1898 roku symbirski poeta Piata- Aleksandrow nazwał swe miasto - „krainą poetów".
Ale chyba nie tylko poetów. W Znamienskom
Siole, niedaleko Symbirska, urodził się w 1766
roku Nikołaj Karamzin, pisarz i historyk, autor
„Historii państwa rosyjskiego", którego „Listy
podróżnika rosyjskiego" z · 1791 roku zapocząt
kowały rosyjski sentymentalizm. Jego
pomnik
stoi niedaleko gimnazjum. do którego uczę
szczał Włodzimierz Uljanow.
W 1812 roku w Symbirsku urodził się Iwan
Gonczarow. Był on synem kupca symbirskiego.
Dom, w którym się 4rodził spłonął w czasie
może

Srodkowego Powołża zaczęla się po zdobyciu
Kazania· w 155~ roku. SymbirSik lałoż ontJ w
1648 roku. Od końca XVIII wieku zaczęto uży
wać nazwy Sym.b irsk.
Była to najważniejsza
twierdza Srodkowego Powołża. Strzegła przed
napadami koczowników zza Wołgi. A pómiej
stała na straży władzy carskiej. Od począt ku
w Symbirsku był .garntzon wojskowy.
Ziemie tu żyzne. Był więc to kraj chłopski,
kraj ·rzemieślników i kupców. Ale też i kraj
buntów, niepokoju i walki z samodzierżawiem.
4 września 1670 roku Stiepan Razin z kozacki- ·
mi wojskami podszedł pod Symbirsk. Całe Dolne 1 Srodkowe P owalże było w r ę.k ac h k r:1.ac kich buntowników. Carycyn, Czarny Jair
I
Astrachań. Pod Symbir.skiem Stiepan Razin poniósł klęskę. Scięto go w rok później w Moskwie, ale w Symbirsku ni.gdy nie wygasła pamięć o t:tm kozackim buntowniku.
W 1773 roku
Dolne I Srodkowe Powołże,
Ural, Zachodnią Syberię objęło wielkie pow·
stanie chłopskie pod wodzą Jemiella.na Pugaczowa. W 1774 roku powstańcy zdobyli Kazań
l r.uszyli na Moo1kwę. Do SyiQ:llbirska ni.gdy n+e
doszli.
2.
- Są miejsca, które sobie szczególnie upodo' bala historia - powiada Franek Lewicki, kiedy ogląda.lny Uljanowsk. - Tutaj, gdzie czło
wiek nie spojrzy, jakaś pamiątka historyczna.
Miasto jMt duże. Rozległe. Można je sobie
obejrzeć z ok,ien nowoczesnego
hotelu „Wienie<:" w którym mieszkamy. Z naszego 13 pię
tra doskonale widać panoramę
Ulja.nowsli:a.
Jest tu obecnie 480 tysięcy mieszkańców. Centrum miasta leży między Wołgą i Swijagą. Są
dzielnice położone za Wołgą 1 za Swijagą.
Swijaga to dziwna rzeka. Podpływa do Woł
gi niemal prostopadle. Nagle skręca w przeciwną stronę i ze dwadzie~cia kilometrów płynie
równolegle do Wołgi, ale w przeciwnym kierunku. Później znów skręca i spokojnie wplywa do Wołgi. Wody Swijagl wracają pod Uljanowsk zmieszane już z wołżańskimi.
3.
Śymbirska gubernia powstała w 1796 roku.
Ale Sfmbirsk ciągle był małym miastem. Posiadał swój kreml ta:k potrzebny
do obrony.
Pod tym kremlem poniósł klęskę Stiepan Ra-zin.
Powoli Jednak k7eml stawi;ł się_ mniej przydatny. Upadał i nis-zc!zał. Ostatećmie rozebrano
jego resztlci około 1870 rołtu.

Symbirsk . byt mtastem ~rewnian11m.

Resztki dawnego S11mbirska usuwa spychacz.
Foto: L. Włodkowski

wielkiego poZ<łru Symbirska w 1864 ro.ku. Zotylko murowany fundament.. Na fundamencie domu Gopczarowych wybudowano nowy,
murowany. Stoi on dziś•przy ulicy Iwana Gonczarowa pod numerem Hi. Mieści się w nim
szlroła zawod<YWa.
,
Iwac GOIIlczaroiw po ukończeniu studiów uniwersyteolcich wrócił na rok do Symbirska
i
pracował w kancelarii gubernatora. Pó~iej
przeniósł się do Petersburga. Do
Symb1rska
wracał na wakacje. Odpoczywał tu też po podróży dookoła świata, jaką oqbył
w latach
1852-1854 na fregacie „Pallada" w charakterze
ook.reta~za admirała Putiatina.
Obserwacje życia w Symbirsku na.sunęły pisarzowi pomysł na.pisania powieści „Obłomow".
Pracował nad nią 8 lat. Napisał ją w 1857 roku
w Marienbadzie, gdzie odpoczywał i kurował
się. Powieść ukazała się w 1859 roku. Symbirskie realia moMa znaleźć w innej
powieści
„Urwisko", która ukazała się w 1869 roku.
Pod koniec pierwszej połowy
XIX wieku
przebywał w Symbirsku przyjaciel Aleksandra
Hercena - Nikołaj Ogariow. Tutaj gościem
Iwana Gonczarowa bywał Nikołaj Czernyszewski. Później, już po rewolucji, działał tu Fiodor
Panfiorow, autor powieści o kolektywizacji wsi
radzieckiej „Briuski", a także innej - „Matka
rzeka Wołga". W Symbirsku przewod1niczącym
gorkoma partii był W. Bill-Białocerkiewski,
który tu wydał „$miech przez łzy" i rozpoczął
pracę nad sztuką „Sztorm". Tutaj . dziennikairst wem zajmował s ię Konstantin Fiedin.
6.
Do fabryki trezarek jedzie się dość długo .
Trzeba znad Wołgi przejechać cale n iemal mia·
sto. Minąć Swijagę. Wzdłuż tej rzeki przejechać Zaswijaże i daleko za miastem zatrzymać
stał

radziecką

przystąpił admkał AleksandeT Koł
cz.ak. Najwyższa Rada Wojenna
utw.orzyła
FrOIIlt Wschodni. Na froncie 1tym walczyli wybitni radzieccy dowódcy: Michał Tuchaczewski,
Michał Frundze, Wasyl Czapajew.
·
W sierpniu 1918 roku Włodzimierz Lenin t.elegrafował do M. D. Boncz-Brujewicza z Najwyższej Rady Wojennej:
Uważam za konieczne wzmocnić pod każdym
względem front wschOdni •••
Lew Trocki wysunął wówczas projekt nagTO•
dzenia tych oddziałów, które zdobędą Kazań 1
Symbirsk. W odpowiedzi na tę propozycję Wło·
dzimierz Lenin telegrafował
do
Swijażska,
gdzie przebywał Lew Ti"ocki:
•. Co się zaś tyczy nagród
pieniężnych,
to
aprobuję je, będę bron ii Waszej decyzji i fOT'f
sowal ją„.
30 sierpnia 1918 rok.u Włodzimierz Lenin został ciężko raniony strzała.mi ·z pistoletu oddanymi do niego przez eserowską terrorystkę Kapłan. Mimo choroby nadal zajmował się sprawami państwowymi i partyjnymi. W Rosji toczyła się zacięta wojna domowa, walka polityczna i klasowa.
12 M"ześnia 1918 roku telegrafuje do Lwa
Trockiego do Kazania:
Gratulacje z okazji zdobycia Symbirska. Moim
zdaniem należy wytężyć
wszystkie sily, bt1
przyspieszyć oczyszczenie Syberii. Nie żałujcie
pieniędzy na premie. Telegrafujcie, czy ocalono wartościowe obiekty Kazania. Jutro już zaczynam pracować.
Gaj Gaja-Bżyszkin po z<lobydu Symibirsika
telegrafował do Włodzimierza Lenina:
Drogi Włodzimierzu Iliczu! Zdobycie Waszego
rodzinnego miasta - to odpowiedź za Waszą
jedną ranę, za drugą - Samara.

GDZIE SWIJAGA
NIE WPADA DO W lGI
się przed wybudowaną ·W l956 roku fabryką.
Hudowa frezarek - dużych i małych - jest
mało a•trakcyjna dla zwiedzających. Ale pokazuje skalę, jaką pokonała gospodarka Uljanowska. W niedalekim sąsiedztwie pierwszej wyprodukowanej tu frezarki, ważącej
zaledwie
5 ton, buduje się
największa 750-tonowa.
Jej wysokość - 13 metrów.
- Mnie by bardzie{ interesował „UAZ" powtarzał Zbigniew Bożek, bo w Uljanowsku
produkuje się też popularne i u nas „łaz i ki",
samochody terenowe. Rodzina „U AZ-ów" jest
już wielka. Ale nie starczyło nam czasu
na
zwiedzenie tej fabryki.
7.
Prz~mysł. dotarl ~o Symbjrska bardzo późno.
l'toz.w1nął · ię Symb1rsk dopiero po rewolucji. w
191_7 · ~oku, kiedy bolszewicy szykowali się do
wz1ę~1a władz!• nie zapomnieli o Powołżu. By!
to _ciągle kraJ chłopski, pamiętający chłopski e
WOJny ~ carem. Tutaj silnie rozwinął się ruch
chwpsk1 w 1905 roku. Tutaj silne byly antyobszarrµcze nastroje w 1917 roku. Ale ·politycznie
chł·opi !-'o~~łża ciążł'.li ku eserowcom, pomni ich
narodmck1ei tradyCJI. Tylko, że eserowcy z 1917
rotkf! dalecy już byli od tych tradycji.
Symbirska grupa SDPRR powstała w 1904 r.
Działał w niej między innymi Dymitr Uljanow.
10 marca 1917 roku powstała
w Symbirsku
" Rada. Delegatów. W tym czasie pojawił się w
mieście delegat
KC SDPRR(b) Michaił Krymow. 15 września 1917 roku wybrano tymczasowy komitet SDPRR(b). Zaczęła ukazywać się
„Symbirskaja Prawda". Jej kontynuacją
jest
wychodzg~a obecnie ~ ,,Ulj_anowskaja Prawda".
W czerwcu 1918 roku zbuntował s i ę Korpus
C=hosłowacki. Symbirsk padł 21 lipca 1918 r.
Odbiła go żelazna Dywizja dowodzona
przez
Gaj Gaja-l3żyszkina
1-2 września 1918 roku.
Powoł~ było nie tylko spichrzem Rosji. Zdobycie Powołża przez „białych" groziło bezpośr!Mnio Moskwie i całej rewolucii. Po
buncie
Korpusu Czechosłowackiego do walki z władzą

8.
Zbyszek Bożek uparł się,
aby koniecznie
zwiedzić centrum wyszkolenia pilotów w Uljanowsku. Pojechaliśmy tam . we dwóch.
Centrum powstało w 1935 roku, ale w Uljanowsku jest od 1950 roku. Na razie mieści się
w starych budynkach,
pamiętających chyba
jeszcze czasy rewolucji, a może już okres odbudowy. Ale niedługo przeniesie się do !ll>WO•
czesnych budynków, Jakle buduje się w Uljan owsku z fuinduszów RWPG i dla p:;trz-eb lotn ic twa RWPG.
W 1973 roku uljanowskie centrum szkolenia
pilotów zostało nagrodzone Orderem im. Wło·
d.zimiez:za Lenina. Szkolą się tu wszyscy piloci lotnictwa cywilnego, którzy. będą latali na
radzie,~kich aamo\otach:
„Tu-134", „Tu-154",
„Il-1~ . W centrum wybudowanym przez RWPG
szkolić się będzie pilotów na wszystkich typach
samolotów produkowanych w ZSRR.
-:- s0.oda, że SP.Ó:Żniliście sfę - mówi Witali
Rzewsk1;, I zastępca naczelnika centrum.
. - Dia_czego~ . - pytamy nieco zaskoczeni jako
ze przyJechallsmy
na umówione
spottanie
punktualnie.
- Bo wasi piloci odjechali z Uljanowska kilka dni temu. Spotkalibyście rodaków - śmieje
się z nieporozumienia Witali Rżewskij. Ale
nie martwcie się - uspokaja nas. - Niedcugo
przyjadą następni.
- Tylko, że nas już tu nie
będzie Zbigniew Bożek jest niepocieszony.
Wiele sobie
obiecywał po spotkaniu z polskimi lotnikami.

9.
22 kwetnia 1870 roku w Symbirsku urodził
się Włodzimierz Uljanow. syn Ilii Nikołajewi~
cza i Marii Aleksandrowny Uljanow, trzecie ich
dziecko. Opuśc i ł Symbirsk mając 17 lat.
9 maja 1924 roku decyzją rządu radzieckiego
Symbirsk został przemianowany na Uljanowsk.

LUCJUSZ

~ODKOWSKI

NIE TYLKO mSTORIA
dziestolecla, o sprawiedliwy sąd o ludziach i sprawach tamtych lat. które
- tak samo, jak jego książka o prezydencie Stefanie Starzyńskim - znajdowały się w centrum zainteresowania
historyków i budziły
najróżniejsze
głosy, nie zawsze naukowej tylko krytyki. My.ślę, że podobnym kijem w
mrowisko, a raczej w spetryfikowaną
strukturę uświęconych schematów bę
dzie także i ta jego książka. Mam na
myśli blisko trzystustronicową mono-gra·

Wielki artysta, który niezbyt fortunnie wdawał się w politykę, czy znakomity polityk, którego wspierała sła-'
wa jednego z największych pi,mistów
epoki - oto dylemat mimo którego
nie może przejść żaden z badac-zy politycznych dziejów Polski naszego stulecia. Paderewski - polityk nie miał
ostatnio szezęścia do historyków, a i z
muzykiem przez długie lata nie było
' najlepiej. Pamiętamy przecież czasy,
kiedy jego dorobek artystyczny - za-

PADEREWSKI - POUJYK
równo wykonawczy, jak kompozytorfię Drozdowskiego, zatytułowaną: „Igski - pokrywała mgła zapomnienia, a
nacy Jan Paderewski. Zarys biografii
wydobyciu jego na światło dzienne bypolityc:Zllej", która ukazała się właś
najmniej nie sprzyjały ostracystyc.z,ne
nie (z datą 1979) nakładem młodego
oceny Paderewskiego - polityka. Poliwprawdzie, ale bardzo dynamicznego
tyk przeszkadzał artyście I trzeba było
Wydawnictwa Interpress.
...._
lat. by przypom,1ieć · kim był napra„Jak w wielu polskich rodzinach, tak
wde Ignacy Jan Paderewski .-.. genial- , i w mojej żywa była legenda Ign~e
ny pianista I interesujący kompozytor.
go Paderewskiego", powiada
Maria.n
Marian
Marek
Drozdowski należy
Marek Drozdowski na wstępie swojej
do tych historyków średniego ' ookole·
· książki. Nie każdy wyniósł z młodoś
nia. którzy ze szczególną pasją i;oświę
ci podobne
doświadczenia, ale to, że
cają · się zgłębianiu spraw · tyle waż
nazwisko mistrza Ignacego Jana otonych, co zapoznawanych, przebojem
·czone było jeszcze za jego życia legen·
pokonując wszelkie pięttzące się trudą, wątpliwości przecież
nie ,odlega.
dności, czego rezultatem bywa - u teKiedy
historyk
staje
w
obliczu
go autora nader często - nowa książ
legendy, ma przed sobą dwa wyjścia :
ka. Przypomnę szermierki DrO'Ldowalbo poddać się jej, bądź przystąpić
skiego o ocenę międzywojennego dwudo jej weryfikacji. Pierwsze daje za-
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zwyczaj mierne re~ultaty: rodzi dzieła
hagiograficzne, których wartość bywa
często wątpliwa. Drugie jeżeli tylko historyk zdoła się oprzeć pokusie
tworzenia antylegendy - przynosi rezultaty tym bardziej owocne, im dojrzalszy jest intelektualny horyz:.)t:t, im
precyzyjniejsza badawcza metoda
uczonego. Rzecz Drozdowskiego należy z
pewnością do 'tego właśnie rodzaju historycznego pisarstwa. Autorowi udało
się przekroczyć zaklęty krąg legendy,
ale jego krytyczne weryfikacje nie doprowadziły go do jej
przeciwstawień·
stwa: negatywu upiększonego
przez
hagiografów portretu. Trudno zaprzeczyć słuszności autora, że „osiągnięcia
metodologiczne l heurystyczne współ
czesnej historiografii pozwalają zweryfikować niejedną tezę powstałą
w
atmosferze bezkrytycznego kultu, ale
weryfikacja ta, moim zdaniem, w niczym nie kwestionuje wielkiego wkła
du Paderewskiego do kultury polskiej,
amerykańskiej i polonijnej".
Historyk, podejmujący się napisa.nia
politycznej biografii Ignacego Jana Paderewskiego, musiał przystąpić do niezmiernie trudne.go zadania zweryfikowania istniejących w dotychczasowej
literaturze stereotypów ocen arty.sty polityka. Były one, jak podkreśla to
Drozdowski, zgoła różnej proweniencji. . Są to m. in.: stereotyp „Paderewskiego - endeka" lansowany przez
socjalistów i piłsudczyków, st?.re<>typ
„Paderewskiego - masona, filosemity"
lansowany przez endeków oraz stereotyp ,.Paderewskiego - arystokratycznego konserwatysty" lainsowanJ przez

część

socjalistów i radykalnych ludowców. Wszystkie te stereotypy - konkluduje współczesny
historyk w
konfrontacji ze źródłami historycznymi
muszą być zweryfikowane . Dodajmy,
że weryfikacja ta nie prowadzi do potwierdzenia któregokolwiek z nich
Marian Marek Drozdowski podkreśla ,
że mistrz Ignacy Jan był człowiekiem.
który w wiek
dwudziesty przenosił
bardzo wiele ze sposobów myślenia
i
odczuwania Polaków z poprzeriniego.
dziewiętnastego stulecia.
Uformowany
przez kulturę polityczną czasów
po
powstaniu styczniowym. uważał się za
dziedzica romantycznej idei niepodległej Polski, oczywiście w jej przedrozbiorowych granicach. Demokracj;i pojmował tradycyjnie, Jla sposób wieku
XIX: nie rozumiał fnasowych ruchów
społecznych, zwłaszcza tych, które miały charakter emancypacyjny. Historyk
z pasją polemizuje z poglądem. który
przetrwał do dziś, jakoby był · Pade- _
rewski człowiekiem, znajdującym się
„w kręgu oddziaływania nacjonalistycznej ideologii Dmowskiego". Prawda
że Ignacy Jan czuł się związainy z ruchem
narodowo-demokratycznym
w
pierwszej fazie jego rozwoju, kiedy jego ideologia nie doczekała się jeszcze
zdecydowanej artykulacji. Ale rychło
drogi Paderewskiego i
Dmowskiego
miały się rozejść. Mistrz
Ignacy Jan
„jako kontynuator romantycznej myśli
politycznej, jej demokratycznego nur•
tu, utrzymywał dys~ains, a następnie
odcinał się coraz bardziej od
zdecydowanego, agresywnego, nietolerancyjn.ego, szowinistycznego nacjonalizmu".

Dał

temu zdecydowany wyraz jeszcze
u narodzin niepodległego państwa pol·
skiego, zaś w latach II Rzeczypospolitej
niejednokrotnie -odcinał się zarówno od
ruchu nacjonalistyeznego. jak i powstałego po przewrocie majowym systemu
autoryt.a rnego.
Legenda wielkiego artysty - która
weryfikuje się z perspektywy czasu
niewątpliwie pozytywnie wspomagała Paderewskiego polityka, byn11jmniej nie tak niskiego lotu, jak meraz
o nim sądzono. Tak zsumowałbym wynik dociekań Drozdowskiego. I tym razem historyk proponuje więc sw.~go rodzaju - bynajmniej nie ap(lloget vczną rehabilitację wybitnej postaci z
naszych niedawnych dziejów W takim
obrazie Ignacego Jana wypadło wiele
miejsca poświęcić jego aktywnoi.!ci na
arenie międzynarodowej, aż po lata II
Wojny Swiatowej Historyk starał się
ukazać, jak ogromny autorytet Paderewskiego funkrjonował w dobie Il
Rzeczypospolitej oraz w pierwszym okresie Il Wojny Swiatowej. Za sprawę
otwartą UW(l.Ża jednak - chyba uie be2
podstaw - „zbadanie żywotności jego
legendy (izisiaj, w nowych war•mkach
politycznych r kulturowych". A i:zy
legenda ta dziś jesz.cze u nas Istnieje?
Lepiej, by Istniała nie legent;la. ale
życzliwa pamięć o człowieku.
który
wiele dla Polski zrobił. choć nie zawsze w sposób, który by wszystkim dogodził.

ANDRZEJ F. GRABSKI
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20 listopada 1979 r. Eetki muzuł
mańskich fanatyków, u:tbrojonych po
zęby,
z.dobywają
szturmem whlki

meczet w Mekce. Kos7.t.(lwne amerysatelity obsJ1"Wacyjne
nie
dostrzegły żadnych pcyiejrzanych ruchów na pustyni.

·ltańs.kie

W· styczmiu 1979 r. ;:.dawało się, że
Amerykanie wiedzą ws;i:ystko na tema·t Iranu. Aż do ost'ltniej chwili nie
wierzyli w zwycięstwc rewolucji
iis1ams.kiiej. Wpływ Chomeiniego na
masy ludowe nie został uwzględniolily
w mózgach maszyn matematycznych
CIA.
Mc.żna wiedzieć WSlVStko o da:nym
ok.raju i niczego nie :0.1.amieć, Moż.na
dokonywać zdjęć
pr.1.edmiotów tak
małych, jak piłka teni:;owcr, a równocześnie zupełnie nie
;dawać
S<>bie
.sprawy z intencji pfzec:wnika. Można
bezsensownie trwonić miliardy dolaorów, gdy równooześme wystan:zą
oczy i uszy dobrego ·ib::e.rwatora, aby
zidać sobie sprawę z iqvzysu ogarniającego Irain, Afganistan
Arabię
Saudyjską.

Jest to problem rywalizacji między
czynnikiem ludzkim w służbach wywiadowczych a sprzętem elektronicznym. Czynnik ludzki. określany terminem „Humi!Ilt", to przede wszystkim informacje dostaroza.ne przez
agentów
działający-:h
w terenie.
Sprzęt ele~tronicZllly określa się natomiast terminem „E~;nJt". 50 proc.
ililformac}i zbieranych rirzez CIA dosta.rczanych jest dzię.lti rlektronice. 40
proc. pochodzi z t.aki~h źródeł ja1k
książki, dziennik~. podr~znilci. rylko
5 proc., to i1nformac3e dostarczane
bezpośrednio przez 1g1mtów. Zaledwie ułamek dainych · uochodzi od obcych służb, współpracujących ze Stanami ZjednoczO!llymi.
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W cią,giu dwu lat rurner zwolnił
ponad 1.000 fun.k•cjonaduszy, zarówno
cywi.Lnych jak i woj.skcwych. Zamierzał on przywrócić ponądek w swej
„fk>m.ie" ca~k~cie sparaliżowa•nej
od końca wojny w \V•etnam1e i upadku Nixona. Jednalc~.e metoda, jaką
wybrał była zaskakiuhra. O przydatno·śc.i każ.dego agenta m1aiła decydować maszYIIla m.atem.atyc:zna, a
jej
wer.dy'kt był bezape!acyjny. Tur:1er
nie zgadzał się na iinne kryteria, "la•vet jeśli chodziło o najlepszych agentów CIA. któryoh w trn sposób wyriiucono na bruk uwając za „niekompeten.tnych".
Od czaisu śledztwa przeprowadzonego przez komisję senatora Churcha
w 1975 r. CentraLna <\gencja Wywiadowcza znajduje się pod ścisłą kontrolą parlamentarną. Aż 8 komisji
Kongresu ma prawo n<idzorować jej
działa.In.ość. 204 asoby (163 parlamentarzy~tów i 41 urzęd.1~ków) są obowią:zikowo ~nformowane o najmniejszych nawet poczynai'.l.Jach CIA.
Admi.rał Turner zaszył się w, swym
biurze na siódmym p;ętrze, · do'<ąd
jego goście przybywają bez.pośrednio
odrębną wrndą. Wszystko tchnie tu
spokojem i luksiusem, wszystko wyłożone jest grubymi dywanami, a z
okien rolllCiąga się wspaniały widok
na la.s Laingley u bram WaszY1I1gto1!11U. Admirał zwykle ":!.ęstruje swych
gości u.l ubionymi przez; siebie truska Wtkami.

Demokraty.omy senaitor z Nowego
Jorkiu, Daniel Moyn.iha.n twierdzi. że
w biu.rach ,CIA w Laingley agenci
koncentrują się na ;;tudiach i o.praccwaJ11iac<h, które równie dobrze mogłyby powstać w bibliotF.ce Kongresu.
Biedny admirał. W Fierpnd.u 1979 r.
próbuje przejść do działania, zamiesz-

KŁOPOTY
ADMIRAŁA
„'

TURNERA
Ogólny

budżet

wydat1<6w na amerykańskie
informacje elektroniczne
przekracza 50 mld fra.nków roczinie
(satelity, stacje po<isb1chowe, samoloty rekonesainsowe). w r lu esie 30 m.i esięcy od stycznfa 1977 do wrzE'Śnia
1979 mlmi CIA prz~<.>rowadziła za
grainicą zaledwie brzy ,operacje 'l<pecja<lne". Dopiero po wy-iarzeniach w
Afganistainie uzyskała oma zgodę na
reaHza.cję sześciu dalszych
operacji
tego tY'PlJ.
Wydarzenia w Iranie to ma:ko-mity
fiaska amerykańskiego wywiadu elektronicznego. Pod koniec
1978 r. amerykańskie '!laszyny matema tyczme otrzymują m~se sz.pi.egowSlkkh ~nformacji. WszyY'y oficerowie
armii irańskrlej zootali •arrejestrowani,
i!JOdobnie jaik wszyscy d7-iiałacze opozycji. Podsłuch radiowy funk<'jonuje
zmakomicie, natychmiast też 2mane są
ruchy czołgów i loty samolotów.
Szachowi nie grozi w·ęc żadne zaskoczenie. Amerykanie wiedzą wszystko, z wy}ątkrlem 11a~.adniczej kwestii. Armia irańska nie hęd:z.ie bić się ,
rozpłynie sJę w masa':.''1 ludowych. a
nagrane na taśmę m.angetofonową
przemówienia starego ajatollaha zapowiadają już kres imperium. Z<ia.li
już sobie z tego sprawę „dyplOl!Tlaci"
iiiraelscy którzy - w~n:yscy bez wyjątku mówią język:cm fars.i i ,,zbie-.:11ją swe informacje na tazarach. Poaejrzewają to także Francuzi. Jedllla:kże nie wie o tym szef lokalnej
i;;~użby CIA mają.cy Jo swej d~
zycji setki agentów w Teheranie i 3
tajne bazy w tym kraju. Ani on, ani
większość jego ludzi rue mówdą języ
kiem farsi, a zresztą i:.a główne zadainie mmają nasłuchn~anie tego, co
dzieje się w Związkiu Radzieckim.
.przykład

Wydarzenia w Irar.'e są s.tra.szliwym zaskoczeniem d1la admirała Turi11era. Ten zawodowy c.f:icer, lic?:ący
dziś 57 lat, jest kolegą Jimmy Ca.rtera z akademii marynarki wojennej w Annapolis. Objął on Centralną
Agencję Wywiadowczą w Lutym 1977
roku w trudnych warunkach. Kongres o,dwołał właśnie Teda Sorensena. byłego specjatnego doradcę Johna
Ke~edy'ego, którego podejrze,ano o
·

lewi.oowość.

\

czając

na łamach „Washington Post''
d „New York Tim.es" ci mb.ne ogłosze

nia, w których CIA publicznie - po
raz pierwszy w swej h1storii - ofe·
rowała „interesującą oracę dfa męż
czyzn i kobiet lubią::ych przygodę'\
Na1Płynęło wtedy 2.300 li;stów i przyjęto oikolo sebki kaindydatów.
Admirał &bwO-rzył •eż sekcję studiów i amaltz nad fhy01JI1ym i psy•
chicmym zaehowaniem się obcych
przywódców. Ta nowa sekcja dostarczyła Sada·~ obszerne dossier na
temat chaira·kJteru Begi.n.a i Weizmanna. Straciła jednaik setki godzi.n na
bezpłodnyoh ainali.zadt czy przywódcy
radzieccy mają sobowtórów, którzy
witają gości zagraJ11fo1lilych na lobniSku Szeremetiewo.

Obserwacyjny saitelita „Big-Bird'',
który co 90 mmut pn.elatuje nad
Zwią1lkiem Radzleoldm
i
przesyła
staimtąd fotografie nad Ocean Indyjski.
Inny
satelita,
opatrzony
1
krYtptoinimem KH-11, uważany
za
naj>wyższe osiągnięcie t.echni.kl, rotzstrzyga wątpliwości. Dzięki „pamięci
informacyjnej", która pozwa1l:a
mu
porównywać rojęcia tego samego regionu dokonane w rMnych odS<tępach
czasu, sygnalizuje nit~po;koją.cy ruch
na
licznych
lotniskach.
Jakie
jednak wniooki ·na-leży wyci~ąć z
tych iinformacji? CIA t•te może ustalić, jakie
są
prawdzjwe zamia!I'y
fyfos.kwy.
Ten zannęt
na operacja

pogłębiła tak.że

klarsyczintoksykac.ji. Amerykańscy sipecjalLści /Jdolali zainstalo·wać mikrofony wewinątrz ambasady
radzieckiej
w
WaszYlllgtonie.
Dopiero Potem dowiedziano się, że
mtk.rofony zomały wykryte już w
październilmi 1979. „CLe.rwoni" zapro·
testowali jednak dopi~o 14 stycm!a
1980 r„ a więc dopiero Po 4 miesią
cach, podczas których (!Obywali liCtzne
„tajne konferencje" •1a temat sytuacji w Afganistanie.

„L'EXPRESS" _

Międzynarodowy

Komitet Ol<funpij-

potwierdził jedno•nyślnie swoją
decyzję, że lebnie ig.ny~ka olimpijskie
odbędą się w 1980 roku w Związku
Radzieckrlm. Niemn-i€j Biały Dom
podejmuje gorącz.ko~e wysii1ki, żeby

ski

zbojkotować olimpia1ę · moskiewską,
posuwając się nawet do pogróżek, co
wzbudza oburzenie w:elu państw,
działaczy po li tycznych ; społecznych,

a

przede

wszystkirn spo.rtowców.
politycy, w dążeniu
do zaspokojenia osobhitych ambicji
prezydenta Cartera, .~h1•ą za wszelką
cenę narzucić innym oaństwom, na
szczeblu rządowym, swcją.
decyzję
bojkotu
olimpiady
w
Moskwie.
żeby zn1usi ć następ r11e do
podjęc;a
takiej decyzji narodowe komitety
olim.pijskie.
14 kwietnia Komitet Olimpijsiki
USA ugiął się pod naciskiem gwał
townej i trwającej już parę miesięcy
ka:mipa:nii prowadzonej przez administrację waszyngtońską i podjął uchwałę o nieuczestniczeniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych w letniclT
igrzyskach olimpijskich
w
Moskwie.
W Waszyngtonie nie ukorywa
się
nawet, że amerykańska kampania
aintyolimpijska ma wyraźne cele polityczne. A do jakiego stopnia
jest
absurdalna, świadczy niedaWIIle oświadczenie ministra
obrony USA
Harolda Browna, że „udział sportowców- amerykańskich w moskiewskiej olimpiadzie stanowiłby cf-Os
dla bezpieczeństwa Stanów .Zjednoczonych".
Waszyngtońscy

gestii ant Moskwy, ani Waszyngtonu,
ale wyłącznie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego". W Izbie Gmin
parlamentu brytyjskiegc przeprowadzono 17 marca debaty w sprawie
udz;iału Wielkiej Brytanii .w igrzyskach 0>1im,pijskich. Iz.ba przegłosowa
ła wniosek o bojkocie olimpiady, ale
postanowienia tej reu:iucji nie są
obow•iązujące dla brytyjskich sportowców, z których większość mówi
otwarcie o zamiaHe wyjarou , do
Moskwy. S. Reew, brytyjs.ka zawod-

POTĘPIAJĄ

.KAI\IPANij
ANTYOLIMPUSKĄ
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Wydarzenia na linii Teheran - Waszyngton od dłuż
szego czasu utrzymują się w -polu widzenia nie tylko
polityków i komentatorów.. Dlatego wręcz „zaszumiało" w• świecie, gdy prez. Carter zerwał stosunki dyplomatyczne USA z Iranem i zażądał szybkiego · opuszczenia przez akredytowanych dyplomatów irańskich Waszyngtonu. Zapowiedział też sankcje gos1>0darcze wobec
Iranu.
Co więcej - oczekuje, że zachodnioeuropejscy
sojusznicy Stanów Zjednoczonych udzielą konkretnego
poparcia jego polityce
stosowania środków represyjnych. W chwili, gdy piszemy te słowa, w zaprzyjaźnio
nł'ch z USA stolicach o tym popa iu. głucho. EWG, na
posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Lizbonie, postanowiła wyjaśnić w Teheranie kiedy zwolnieni
zostaną zakładnicy, zamiast więc sankcji zaleciła akcję
dyplomatyczną, a Japonia oświadczyła,
że uwzględni
w sprawie Iranu stanowisko innych sojuszników USA.
Jak widać - Carter- wprawll zaprzyjaźnione państwa

TYDZIEŃ

W POLITYCE
w zakłopotanie l wiele z nich z praktycznych względów
ociąga się z przyłączeniem do amerykańskiego stanowiska
Iran zareagował na decyzje Cartera przede wszystkim zapowiedzią zwarcia jedności (Prez. Bani Sadr:
„Wróg nll9otka żelazny mur naiSzej jedności") i gotowości przeciwstawienia się amerykańskim ·groźbom.

Chomeini powied1liał,
że dzień zerwania stosunków
powinien być dniem święta w Iranie, gdyż Waszyngton ·
zmuszony jest tym samym przyznać,
iż jego polityka
zamieniła się w ruinę. Od tego dnia kończy się t-eż grabież naszego kraju dodał.
Uzupełnijmy, że władze
teherańskie zapowiedziały, iż wstrzymają dostawy ropy
dla każdego kraju, który przyłączy się do amerykań
skich sankcji.
Trwający już wiele miesięcy kryzys
w stosunkach
Waszyngton - Teheran wkroczył w nowy etap. Niesie
on wielorakie następstwa i z pewnofoią, jak zauważają
liczni komentatorzy, nie polepszy losu amerykańskich
zakładników.

nie

do Mos~y. Dmennilk „Sunday Times" w.ska·zruje, że „nawet członko
wie parlamentu z ramienia partii
konserwatywnej wyniają wątpliwo
ści, czy metody obrane
przez M.
Thatcher są. słuszne".
Prezydent Brytyjs.Jnego Stowarzyszenia Olimpijskiego potępił pwpozycję zorganizowania
tzw. alternatywnych igrzysk. PoN i edział on, że
ideatyc21ny punkt wid?enia reprezentują wszystkie komi;tety olimpijskie
krajów zachodnioeuropejskich, w licz•

SPORTOWCY

nic.z!ka w sko.ku w dal, zatrudniona
w sek.torze ubezpieczeń spo'ecznych
w B'1rmingham, o·śWi•adr; ?.yła pub1ic1Jak podają zachodnie agencje Ln- . nie, że pojed·z1e na ·~„7yska w Moskwie, nawet za cenę utraty pracy.
formacyjne, konferencja krajów wyJa.k poinformował dziP.nnik „Mo.rning
stępujących
z
bojkotem moskiewStar''. zwią.zek zawodovr:y pracowniskiej olimpiady, obradująca w Geków państwowych i miejskich. któnewie w ubiegłym miesiącu, zakoń
rego członkiem jem S. Reew, pomczyła się fiaskiem.
Nadzieje USA na
formował, że jeśli zajdzie potrzeba,
przeciągnięcie na sw<Jją stronę choć
zaleci przeprowadzen:e straj•k u podby części państw - przysz-łych uczas ig.rzysk, żeby pozbawić kon·>erciies1mi•ków letniej o·tL-npi.ady w Moswatyw.ny rząd brytyjski - który, jak
kwie - nie spełniły s:ę
wiadomo, zabroni.I pr.;irownikofo pań
W antyolimp4.j.slcim spotkaniu w
stwowym wyjazdu na :grzyska olimGenewi~
wiiięły
udział
delegacje:
pijskie w Moskwie - !c-gatnych moż
USA, AngUi, Australii, Arabi,1 Sauliwości - zastosowania sankcji wobec
dyjskiej i Republiki Dominikańskiej.
osób. które naruszą te• zakaz. PrzyCztery kraje: PortugaHę, Kanadę , Fiwódcy wielu zwią:z.ków zaw<idowvch
lipiny i Kostarykę rt':.preze.ntowali
złożyli obietnicę
oka1.ania pomocy
obserwai_torzy. W spo·tk<miu nie Wl, lę
ma terialnej sportowcom . którym odły udziiału takie ·wiennc- zachod ri ' rimówi s1ę płatnego url .1pu w związ.ku
europejskie kraje, jalt Francja - RFN,
z wyjazdem na olimpiadę.
Włochy . W związku l tym komentator BBC zauważył, ~e „jeszcze raz
Dzienniki brytyjskie po•tępiają zazademonstrowano róŻniee stanowisk
miar konserwaty;itów wykorzystania
Francji i RFN z jednej strony, a USA
iigrzysk olimpijskich ".iko instrumenz drugiej". Organizatorzy „antyolimtu nacisku polityczmego na Zwią7ek
pijskiej konferencji" byli zmuszen.i
Radziecki, jak również sankcje rzą
przyznać, iż „bardzo wiele narododowe wobec brytyjsik'cli sportowców.
wych komitetów ollmp1jskich chl'iaPodkreśla się, iż „dążPnic M. Thatcher
łoby wysłać swoich sportowców do
do bojkotu ·igrzysk j'.)St sprzeczne z
Moskwy".
dątenłami
narodu
angielsklei:-o".
Przewroniczący nam1'<•wego K<im i;.Observer" podkreśla . ..te badania ·otetu Olimpijskiego RFN W. Daume,
pi ni~ publicznej przez redakcję tego
powiedział: „Igrzyska olimpijskie nie" dziennika wskazują. il f'9 proc. Anznajdują się w gestii <&merykańskiego
glików wypowiada· się ia wysłaniem '
prezydenta. Nie znajdu.ią się także w
angielskich sportowców na olimpiadę

Carter - tak to można ocenić . wowo i podjął fałszywą decyzjq.

W SWIECIE

•,

wytrzymał

ner-

bie 15, kJtóre brały 11d7'1ał w konferencji w Brukseli (odbyła s i ę 22
mar.ca. wzięU w niej "dział przedstawiciele narodowych
komitetów
o-limpijskich krajów zachod:nioeurooejskich - red.). „Kanly z uczestników spotkania w Brukseli wyrażał
się jak najbardziej krytycznie o nacisku wywieranym w i!prawie zaka·
zu wyjazdu do Mo'!kwy" - oowiedział prezydent Bry~yjr..kiego Stowarzyszenia Olimpijski~go.
Nic dziwnego, podkrefla komenta~
tor sportowy bryty~kiPgo dzienn1ka
.. Daily Telegraph". że „Brytyjskie
Stowarzyszenie Olimpi.iskie pod.ieło
25 marca decyzję w sp„awie wziecia
1ulziału w igrzyskach olimpijskich".
Komentuią,c te decyt.ię amerykańska
V?:eta ,.New York T;rr1e$", zauwaia:
.. Der,yzja ta jest dotkliwvm ciosem
ilh kampanii prezyd„nta Cartera".·
Mimo antyolimpijsk'F-J
kampanii,
na całym świecie tr ..vają przyl'(otowania do wzięda ud;'<iłu w letnich
hirzyskach olimoijski·~h Coraz w'ę~ej
narodowych komitetów olimpijskich
podejmuje decyzję w sprawie wy<>ła
n;a swych repre z enta. ~ji na moskiewską olimoia.de. i9noru jąr prow<Jk.acv.ine rn:>elP. B>ałego Domu i posłus zn y'ch
mu .rz"dów T1~f>kt6ry-: h k r <>ió'M unos7011vch nu.rtem ame r "kań <> ki ej po!i.ty.ki.
JERZY CZECH

Jeśli o prezydencie Stanów Zjednoczonych mowa
skomentujmy w tym miejscu jego rozmowy z prez. Sadatem, który przebywał z .wizytą w Waszyngtonie. Jej
<'elem było przełamanie
impasu egipsko-izraelskiego
głównie w kwestii autonomii dla Palestyńczyków.
Agencje zachodnie podkreślają,
że w rozmowach
nie
osiągnięto niczego konkretnego. Zobowiązano się tylko
podtrzymywać

wysiłki,

poszukując

rozwiązania.

Z tych samych źródeł dowiadujemy się , że r z ąd izra·elski zobowiązał swego premiera do trzymania się ś c iśle
postanowień z Camp David.
Begin udał się do Waszyngtonu w tym samym celu co Sadat,
a zalecenia
dla niego ustalone przez rząd oznaczają,
iż nie zanosi
się na wyjście z impasu. •
Dla ubiegającego się ponownie
o fotel prezydencki
Cartera, wobec wszystkich obecnych złożoności, w jakie
sam wmanewrował się Biały Dom,
postęp w ,dialogu
egipsko-izraelskim
mógłby być
atutem wyborczym.
Stąd nowa misja mediacyjna prezydenta.
Tymczasem Izrael podjął
działania militarne wobec
Libanu. W minioną środę oddziały izraelskie wkroc zyły na obszar Libanu i zajęły
szereg pozycji,
które
umocniły. Tel Awiw wyjaśnił, że celem interwencji jest
zamknięcie drogi fedainom palestyńskim. Cokolwiek by
głoszono jest to otwarta agresja.
Przenieśmy się teraz do Europy.
W pierwszej kolejności odnotujmy
echa
prasowe
wspólnej inicjatywy PZPR i FPK zwołania do Paryża
na 28 i 29 kwietnia spotkania europejskich partii komunistycznych i robotniczych,
które, jak wiadomo, po·
święcone będzie tylko jednej sprawie: zapewnieniu pokoju.
W Europie - podkreślają zagraniczne ·komentarze rozstrzygnie się, czy dorobek lat siedemdziesiątych w
dziedzinie odprężenia międzynarodowego będzie utrzymany, czy też jego przeciwnikom uda się skutecznie zakłócić ten proces.
Dlatego tak ważna jest wymiana poglądów i propozycji między komunistami, którzy przecif'ż od lat walczą o trwały pokój i rozbrojenie. Będzie to trybuna, z
której rozlegnie się głos, nawołujący wszystkich ludzi
dobrej woli do zespolenia wysiłków w obronie zagrożonego pokoju.
O tym, że mimo wszystkich komplikacji doby obecnej kraje socjalistycznej wspólnot'y
nie re z y~nują
z
walki o rozbrojenie, świadczy propozycja ZSRR na forum genewskiego Komitetu Rozbrojeniowego powoła
nia międzynarodowej grupy ekspertów , która podjęłaby
prace nad projektem porozumienia o powszechnym zakazie rozwijania i produkcji nowych rodzajów i systemów broni masowej za'głady.
Propozycja ta zakłada
również, że pod auspicjami komitetu
śledzono by te
dziedziny prac naukowych i odkrycia, które mogą stanowić punkt wyjścia do konstrukcji nowych typów broni.

Nowa radziecka propozycja
so.wanie.

wywołała

duże

zainteore-

W. SljAWSKI
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DZIWNE I CIEKAWE
(...) Można sobie wyobrazić coś w
rodzaju inspekcji· ga l21ktyc.:n2j", z::łożonej przez ws półpracujące z sobą
cywilizacje zamieszkujące Wiele plaTa inspekcja
net Drogi Mlecznej.
obserwuje nowo powstające planety
i wyszukuje te, których jeszcze doSłoneczny
Układ
tąd nie odkryto.
położony jest na peryferiach naszej
galaktyki i łatwo mógł ujść uwadze
Może być tak,
badaczy inspekcji.
2:e docierają do nas statki kosmiczne badaczy, ale np. co dziesięć mii w czasach historyczlionów lat
żaden nie odwiedził Ziemi.
nych
Możliwe jest także, że kilka podobnych zespołów badaczy dotarło do
nasi
że
na tyle niedawno,
nas
przodkowie lub nawet historycy odnotowali ten fakt.
Radziecki astrofizyk, I. S. Szkło
wski i ja omówiliśmy tę możliwość
„Zycie rozumne
w naszej książce
we wszechświecie", ,wydanej w roku
Zbadaliśmy wiele przedmio1966.
tów, legend i zjawisk kulturowych
wielu ludów i doszliśmy do wnioże żaden ze zbadanych przysku,
padków nie dostarcza nawet częścio
dowodu na
wo przekonywającego
kontakty ·z kosmitami. W każdym
przypadku możliwe było z.nalezienie
bardziej prawdopodobnego
innego,
wyjaśnienia, uwzględniającego ludzkie _możliwości i BOStępowanie („.).
z długiej
Przypadki interesujące
zainteresowania
listy przedmiotów
tzw. astroarcheologii mają zupełnie
logiczne i naturalne wytłumaczenie,
lub też ich tajemniczość jest wynisą także
kiem nieścisłych relacji:
prz~adki dwuznaczne, fałszywe lub
iniekształcone. Będą tu argumentacje dotyczące map Piri Reisa, posą
gów z Wyspy Wielkanocnej, ryśunków
z płaskowyżu Nazca, a także róŻltlych
znalezisk z Meksyku, Uzbekistanu
i Chin.
Poza tym jakże łatwo byłob:y wysłannikom rozwJniętej obcej cywilizacji pozostawić całkowicie jednoNa
swojej wizyty.
znaczny ślad
przykład - wielu fizyków jądrowych
uważa , że istnieje „wyspa stabilizacji" jąder atomowych, zbliżona do
hipotetycznego superciężkiego atomu
zawierającego 114 protonów i około

&WA>
istnienie
arltropologowie · założyli
powiązań
kulturalnych
pewn ych
Dogonów ze starożytnym Egiptem.
Wschody heliskalne Syriu)za. śro
dek kalendarza egipskiego, stosowano do przepowiadania wylewów Ni·
lu.
Najbardziej zdumiewające aspekty
przedstawił
Dogonów
astronomii
francuski antropolog Marcel Griaule,
i
działający w latach trzydziestych
czterdziestych. I cł}oć nie ma powodów, by wątpić w relacje Griaule'a, ·
trzeba zaznaczyć, że nie istnieje ża
tych zdud en wcześniejszy zapis
miewających wierzeń ludowych Dogonów, a także, że wszystkie inforotrzymano za
macje na ten temat
Cała sprawa
jego pośrednictwem.
spopularyzowana
ostat~io
została
przez pi~arza brytyjskiego, R. K. G.
Temple' a.
od prawde wszyW odróżnieniu
przednauko„stkich społe czeństw
wych Dogonowie uważają, że planety, a w tym i Ziemia, obracają się
wokół swych osi i obiegają Słońce.

Jest to, co prawda wniosek, do któi bez pośredni
rego dojść można
co
ctwa zaawansowanej techniki,
Kopęrnika;
widać na przykładzie
pierwiaWszystkie
. 184 neutronów.
niemniej jednak pogląd taki rzadko
od uranu - spotykany był wśród
cięższe
stki chemiczne
ludów pier(którego jądro zawiera 238 protonów
zamieszkujących Ziemię.
wotnych
i neutronów) natychmiast rozpadają
Nauczyli go wszakże w starożytnej
się . w kosmicznie krótkich okresach
Grecji: Pitagoras i Filolaus, którzy
do
czasu. Istnieją jednak powody
utrzymywali, według Laplace'a, „że
rrzypu~..:czenia, że gdyby wytworzyć
planety są zamieszkane, a gwiazdy
pierwiastki, których jądra zawierato słońca 'rozsiane we wszechświe
1'•110' 114 pi;oto.nów i 184 n .ułyby
i:i.~ _ J:>ędąc;ą, ośrodkami układów pla_W~femńe poW'fązaiifa Pfur
t 'JF'"
h'eta1nye'łr. T'akie poglądy,. ptzerpieelementarr,ymi
cząstkami
·'Tl•e '•t
szane z różnorodnością spr1A1Dnych
byłyby tego rodzaju, że można by
pojęć, mogą być jedynie·' ttatchniow ten sposób otrzymać pierwiastki
nymi domysłami.
trwałe. Zadanie to jest ponad nasze
możliwości przy obecnym poziomie
Starożytni Grecy uznawali istnieI oczywiście było ponad
techniki
nie zaledwie czterech pierwiastków
możliwości naszych przodków. Stąd
- ziemi, ognia, wody i powietrza też przedmiot metalowy zawierają
składających się na wszyiitko, co nas
cy podobne pierwiastki byłby nieotacza. Wśród filozofów poprzedzana
podważalnym dowodem wizyty
jących Sokratesa byli i tacy, którzy
Ziemi, złożonej w jej zamierzchłej
faworyzowali ten czy inny spośród
I jeśli później
przeszłości przez przedstawicieli jatych pierwiastków.
kiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji
okazało się, że rzeczywiście wszechspoza Ziemi.
świat ma któregoś z nich więcej, nie
powinniśmy z tego powodu przypi' Weźmy także pod uwagę pierwiatemu
sywać nadzwyczajnej wiedzy
którego najtrwalszy
stek technet,
który go faworyzowaŁ
filózofowi,
izotop zawiera w jądrze ·99 protoZwykła statystyka spowodowała, że
Okres rozpadu
nów i neutronów.
kto·ś musiał miec rację. Z tego sapołowicznego tego pierwiastka wymego powodu, gdy mamy do czynienosi 200 tysięcy lat. Widać stąd, że
nia z setkami czy tysiącami kultur,
cały technet, wytworzony w procez których każda wytworzyła własna
- sie powstawania gwiazd miliardy lat
kosmologię, nie powinniśmy dziwić
musiał · już całkowicie ulec
temu,
zupełnie
-g dy co jakiś czas,
się,
Technet na Ziemi jest
· rozpadowi.
przypadkowo napotykamy poglądy,
pochodzenia sztucznego (co również
które są nie tylko zgodne z prawdą,
potwierdza jegO' nazwa). Znalezisko
do ustalenia,
ale także niemożliwe
zawierające technet miałoby jednowyłącmie na drodze rozumowania.
znaczną wymowę.
DoJednakże, według Temple'a,
Tak samo istnieją na Ziemi piergonowie posuwają się dalej. Utrzywiastki pospolite, nie mieszające się
mują, że Jowisz ma cztery księżyce,
z sobą, np. glin i ołów. Po ich stoa Saturn otoczony jest pierścieniem.
pieniu ołów, jako znacznie cięższy,
Być może jest możliwe, że jednostki
opada na dno, a glin wydostaje się
obdarzone nadzwyczajnym wzrokiem
na powierzchnię. Jednakże w stanie
potrafią w idealnych warunkach obnieważkości w czasie lotów kosmiserwacyjnych· dostrzec Galileusz.owe
nię występuje grawitacja,
cznych
i pierścienie Saksiężyce Jowisza
która powoduje opadanie ołowiu, i
turna. Ale takie wyjaśnienie graniprodukcja podobnie
możliwa jest
czy już z nieprawdopodobieństwem.
niespotykanych stopów, jak AL/Pb.
umieszczają
również
_Dogonowie
Jednym z doświadczeń, które zostaplanety na prawidłowych -orbitach,
ną przeprowa,d zone w czasie pierwnie kołowych lecz eliptycznych.
promu kosmicznego
szych lotów
NASA będzie zbadanie technologii
Jeszcze bardziej uderzające wieJakakolprodukcji takich stopów.
dotyczą Syriusz.a,
rzenia Dogonów
wiek wiadomość zapisana na płytce
Uwanajjaśniejszej gwiazdy nieba.
stopu glinowo-ołowianego i powieżają oni, że ma on ciemną i niewirzona dawnej cywilizacji ziemskiej
doczną gwiazdę towarzyszącą, która
na pewno zwróciłaby naszą uwagę
(po orbicie eliptycznej,
okrąża go
dzisiaj. („.).
jak podaje Temple) co pięćdziesiąt
Z jednym, wyróżniającym się
lat. Twierdzą, że gwiazda - towanie ma dotąd relacji
wyjątkiem,
i ciężka,
mała
rzysz jest bardzo
dostatecznie dokładnych, aby po od:..
ze specjalnego metalu,
zbudowana
można
rzuceniu innych wyjaśnień
zwanego sagala, który nie znajduje
było uznać je za rezultat wykłada
się na ZiemL
nla. nowoczesnej fizyki lub astronote widoZdumiewające . jest to,
ery przedtechnlcz.nej.
mii ludziom
czna gwiazda, Syriusz A, rzeczywiTym jedynym wyjątkiem jest zduSyście ma ciemnego towarzysza,
'dotycząca
mitologia
miewająca
riusza B, który okrąża Syriusz.a A
gwiazdy Syriusz, występująca wśród
po orbicie eliptycznej co 50,04:ł;0,09
ludu Dogonów, zamieszkujących Relat. Syriusz B jest pierwszym przypublikę Mali w Afryce Zachodniej.
odkrytym
białego karła,
kładem
Dogonowie, których nie ma dziś
przez współczesną astrofizykę. . Mawięcej niż - kilka "" ty-sięcy. od. ponad
teria, z której jest utworzony, znajcz-terdziestu lat są przedmiotem induje się w stanie zwanym relatywiantropologiczbadań
tensywnych
stycznie zdegenerowanym, który nie
nych. Niektóre części ich mitologii
, wystęi;>~je na Zie.mi; ponieważ w talegendy cywilizacji
przypominają
kiej zwyrodniałej materii elektrony
starożytnego Egiptu, toteż niektórzy
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może
nie są związane z jądrami,
ona być uważana za metal. Ponieważ
Syriusz A nosi n::tzwę Psiej Gwiazdy, Syriusza B nazwano potocznie
Szczenięciem.

Na pierwszy rzut oka Syriusz.owa
wydaje się być
legenda Dogonów
na dawne
znakomitym dowodem
kontakty człowieka z rozwiniętą cyGdy jednak
wilizacją pozaziemską.
chcemy bliżej przyjrzeć się całej historii, należy pamiętać, że tradycja
astronomiczna Dogonów istnieje tylko w przekazie ustnym, że pierwsze
mamy zaledwie
informacje o niej
od czterdziestu lat i że wszelkie rysunki Dogonów powstają techniką
(A, nawiasem
patyka na piasku.
że
mówiąc, istnieje przypuszczenie,
Dogonowie lubią wszystkie malowii że Temple
dła._ otaczać elipsami
może mylić się w swoim przypuszczeniu, że w mitologii Dogonów plasię po
nety i Syriusz B poruszają
orbitach eliptycznych).
Gdy badamy całość mitologi.!. _Dogonów, znajdujemy bogatą i szcze-

o wiele
gółową strukturę legendy anbogatszą, jak stwierdziło wielu
niż mity ich najbliż
tropologów,
szych sąsiadów geograficznych. Gdy
mamy do czynienia z mnogością legend, możliwość zbieżności jednej z
współczesnej
nich z obserwacjami
nauki oczywiście znacznie się zwię
Uboga mitologia ma mniej
do wywoływania takich
Ale,
przypadkowych podobieństw,
gdy zbadamy pozostałą część mitologii, czy znajqziemy tam Inne legendy, iud~ przypominające
serwacje i::taukl wsp6łc:tesnej?
:rłosmogonia · Dogonów opisuje, falt
Stwórca oglądał pleciony koszyk o
kwadratowym dnie i okrągłym otworze. Takie koszyki są do chwili
obecnej w utyciu w Mali. Stwórca
odwrócił koszyk do góry dnem I ustworzenia
do
żył go jako model
świata; przy czym kwadratowe dno
przedstawiało niebo, a okrągły otwór
- Słońce. Moim zdaniem, nie jest
to jakiś szczególnie odkrywczy po„
do nowoczesnego
gląd prowadzący
myślenia kosmologicznego.
ksza.

możliwości

dotyczącej stworzenia
W części
na Ziemi, mitologia Dogonów mówi,
w jajo dwie
że Stwórca wszczepił
pary bliźniąt, z których każda skła
dała się z osobnika męskiego i żeń
Bliźnięta miały dojrzewać
skiego.
wraz z jajem i połączyć się, aby u-

tworzyć

jednorodną,

„doskonałą"

Ziemia powstała
wówczas, gdy jedno z bliźniąt wyprzed osiągniędostało się z jaja
skutkiem czego
ciem dojrzałości,
Stwórca postanowił poświęcić drugie
z bliźniąt 1 by zachować swoistą harmonię kosmiczną. Mitologia ta jest
bardzo urozmaicona I ciekawa, ale
. nie wydaje się być jakościowo różna
od wielu innych mitologii l religll
istotę

dwupłciową.

ludzkości.

gwiazdy 'towarżyszącej
Hipoteza
Syriuszowi mogła być naturalnym
wynikiem centralnej roli bliźniąt w
mitologii Dogonów; nie ma jednak
podobnie naturalnego wytłumaczenia
dla sprawy czasu obiegu i gęstości
jego towarzysza. Syriusz.owy mit
Dogonów jest zanadto .zbliżony do
nowoczesnego sposobu myślenia ai zanadto precyzyjny
stronomów
jakościowo, alby można było to wytłu
maczyć wyłącznie działaniem przypadku. A wszak istnieje on, otoczony mniej lub bardziej przeciętną leJagendą okresu przednaukowego.
kież może być jego wytłumaczenie?
Czy jest możliwe, że Dogonowie lub
oglądali
ich przodkowie kulturowi
Syrfasza B na własne oczy i obserwokół Syriusza
wowali jego obieg
A?
Białe karły, takle
powstają w wyniku

jak Syriusz B,
ewolucji z czer-

odznaczających
jasnością koloru

wonych olbrzymów
się

olbrzymią

co wynika z nazwy - czerwonego.
Dawni pisarze wieków naszej ery
opisywali Syriusza jako gwiazdę koloru czerwonego. W przypowiastce
Horacego pt. „Hoc Quoque, Tiresia"
(jak się· szybko wzbogacić) znajduje
się cytat z wcześniejszego , utworu,
czer.wonej
„Ciepło
który brzmi:

IQ

MIM

Psiej Gwiazdy obaliło białe posągl".
Na podstawie tych niezbyt pew
nych źródeł powstała wśród astronzyków pokusa, aby przyjąć, że biaw
ły karzeł Syriusz B był jeszcze
czerwonym
czasach historycznych
olbrzymem widocznym gołym okiem,
światło
a jego blask przyćmiewał
Syriusza A. W ewolucji Syriusza B
niewątpliwie istniał okres, gdy jego
blask był równy blaskowi Syriusza
A, a ruch obu gwiazd względem siebie widoczny był gołym okiem.
4

Ale wedle aktualnego stanu wieewolucji gwiazd po
dzy o teorii
prostu nie upłynęło dość czasu od
przed
momentu na kilka wieków
aby
Horacym do chwili obecnej,
ze stanu
Syriusz B mógł przejść
do białego
czerwonego olbrzyma
Co wiecej, byłoby niezrozukarła.
Dogonami nie
miałe, że nikt poza
zauważył tych dwóch gwiazd okrą
żających się co 50 lat, które byłyby
na nienajjaśniejszymi gwiazdami
wiekach istniały
bie. W dawnych
znakomite szkoły astronomii obser-

i Alekwacyjnej w Mezopotamii
sandrii, nie mówiąc już o szkołach
astronomów chińskich i koreańskich
- i zastanawiające jest, że astronomowie z tych szkół niczego nie zauważyli. (Co więcej, termin używany
w starożytnym Egipcie dla określe
nia Marsa można przetłumaczy'ć jako „czerwony Horus". Widać stąd,
zwracali
że egipscy astronomowie
na szczególne zabarwienie
uwagę
dał niebieskich, a w przypadku Syriusza egipski opis tej gwiazdy nie
mówi nie szczególnego o kolorze).
Dogonowie dysponują wiedzą niemożliw~ do uzysRania b~z ~eleskopu:
Płynie stąd bezpośredni wniosek, że
mieli oni kontakt z wysoko rozwiPowstaje jednak
niętą cywilizacją.
co to była z.a cywilizacja
pytanie,
,- pozaziemska czy europejska?
Dużo
starożytne

bardziej wiarygodny nit
kontakty „naukowe" Dogonów z kosmitami byłby stosunkowo niedawny kontakt z wykształco
nymi Europejczykami, którzy przekazali Dogonom zdumiewający mit
o Syriusz.u i jego towarzysz.u - białym karle; mit, który ma wszelkie
wyszukanej mizewnętrzne cechy
styfikacji. Być może autorem kontaktu był europejski podróżnik po
mogli to być także mieszAfryce,
zmuszeni
kańcy Afryki Zachodniej
do walki po stronie Francji w czasie I wojny światowej.
Niedawne odkrycie astronomiczne
zwiększyło jesz.cze prawdopodobień
stwo, że opowiadania Dogonów są
pochodzenia europejskiego
raczej
niż pozaziemskiego. W roku 1977 zespół badawczy z Cornel University
pod kierownictwem Jamesa Elliota
podczas lotu na pokładzie samolotu
- obserwatorium nad Oceanem Inże planeta Uran
dyjskim odkrył,
na co,
jest otoczona pierścieniami,
żadne
jak dotąd, nie wskazywały
obserwacje dokonane na Ziemi. Wysoko rozwinięte Istoty spoza Ziemi,
obserwując Układ Słoneczny w czasie zbliżania się do naszej planety,
nie miałyby trudności z odkryciem
pierścieni Urana. Za to astronomowie europejscy z XIX i XX wieku
To, że
nie mogli o tym . wiedzieć.
Dogonowle nie wspominają o innej
planecie poz.a Saturnem, która była
by otocz.na pierścieniami, wskazyże informatorzy ich byli
wałoby,
Europejczykami, a nie kosmitamL
W roku 1944 astronom. niemiecki
że na tle inF. W. Bessel odkrył,
nych gwiazd Syriusz (Syriusz A) polecz
rusza się nie po linii prostej,
Bessel wysunął
ruchem falowym.
że Syriusz ma ciemnego
hipotezę,
towarzysza, którego grawiUJ,cja powoduje ruch po krzywej sinusoidalnej. Ponieważ okres jednego skrętu
Bessel wywnioskowynosił 50 -łat,
wał, że całkowity obieg Syriusza A
i B wokół środka masy zachodzi w
okresie 50 lat.
Osiemnaście• lat później Alvan G.
Clark przypadkowo odkrył ciemnego
towarzysz.a Syriusz.a w czasie prób
nowego teleskopu o średnicy 47 cenZ obserwacji ich wzatymetrów.
jemnych ruchów względnych można
obliczyć masy Syriusz.a A i B sto-

prawo c1ązenia Newtona. O.
że Syriusz B ma mas4=
kazuje się,
zbliżoną do Syriusza A, świeci jednak 10 tysięcy razy słabiej od niego,
mimo że znajdują się w tej samej
odległości od Ziemi. Można to wyże Syriusz
tłumaczyć jedynie tym,
mniejszy promień
B ma znacznie
lub niższą temperaturę.

sując

W końcu wieku XIX astronolho•
wie wyrażali pogląd, że gwiazdy o
tej samej masie mają w przybliże
niu tę samą temperaturę; panowpło
przekonanie, że temperatura Syriu•
jest stosunkowo w)'soka.
sza · B.
Obserwacje spektroskopowe, dokonane przez Waltera S. Adamsa w
1915 roku, potwierdziły ten pogląd.
Tym samym Syriusz B. musiał być
gwiazdą niezwykle małą.
Dziś wiemy, że jest on zaledwie
wielkości Ziemi. Ze względu na je-

nazywamy gq
Skoro jednak Syriusz B jest znacznie mniejszy od
Syriusza A, jego gęstość musi być
dużo większa. Tym samym przekomm.ie, że Syriusz B jest gwiazdą o
rozpowszechniło
ogromnej gęstości,
obeeneg1>
się w pierwszej połowie
stulecia.
go

wielkość

i

barwę

białym karłem.

Syriu&Z&
Szczególny charakter
B został dokładnie opisany w książ
kach i .prasie. W pracy sir Ąrthura
Stanleya Eddingtona pt. „The ;Natu•
re of the Physical World" czytamy:
„Swiadectwa astronomiczne prakty•
cznie nie poz.ostawiają wątpliwości
co do faktu, że wewnątrz tzw. białych karłów gęstość materii daleko
przewyższa wszystko, z czym mamy
do czynienia na Ziemi. Na przykład
jest ciałem o
towarzysz Syriusza
gęstości rzędu · · około tony na cal
-5ześcienny. Zjawisko to można wy•
tłumaczyć faktem, że wysoka . temperatura · 1 równie silne wdtrząsy
substancji rozrywają (jonizują) zea•
wnętrzną powłokę elektronową
tomów, tak że cząsteczki elementar•
ne znajdują się znacmie bliżej siebie". W rok po ukazaniu się w roku 1928 książka doczekała się dziew języku
sięciu kolejnych wydań
angielskim i wieltJ tłumaczeń, w tym
na język francuskl..
Poglądy, że białe karły zbudowasą ze zwyrodniałej materii, zapropooował R. H. Fowler w roku
1925, a środowisko naukowe szybko
go zaakceptowało. Przypuszczenie, że
biał.e karły ;ibudowane są z materii
„zwyrodniałej'trel!ltywistycznie" wyra
ził po raz pierwszy astrofizyk hinduski

ne

w latach 1931S. Czandrasekai:
Opinia ta spotkała się ze
, -1934.
znac'Znym • sceptycyzmem ze strony
astronomów, którzy - nie nadążali za
kwantowej.
mechaniki
rozwojem
Jednym z najzagorzalszych przeciwników tej teorii był Eddington. Dy•
w prasie
skusja znalazła odbicie
naukowej l nawet przeciętnie intemiał do niej dostęp.
ligentny laik
Wszystko to działo się niewiele przed
okresem, w którym Griaule po raz
pierwszy zetknął się z Syriuszową
legendą Dogonów.
francuskiego
sobie
Wyobrażam
który zatrzymał się u
podróżnika,
Dogonów w ówczesnej Francuskiej
Afryce Zachodniej - w latach trzydziestych naszego wieku. Mógł on
równie dobrze być dyplomatą, pdkrywcą lub poszukiwaczem przygód
czy też ówczesnym antropologiem.
że wspomnę
Ludzie tego p'okroju,
choćby Richarda Francisa Burtona,
już
Afrykę Zachodnią
odwiedzali
dziesiątki lat wcześniej.
z
. Rozmowa . bialegą podróżnika
Dogonami .kieruje się ku astronomii.
gwiazdą
Syriusz jest najjaśniejszą
Dogonowie raczą , gościa
na niebie.
swą mitologią dotyczącą tej gwiazPytają go następnie z uprzejdy.
mY,m uśmiechem, co jego mitologi\\
Podróżnik, byl:
mówi o Syriuszu.
udzieleniem odpowiemo~e, przed
podniszczonej już
dzi zagląda do
I tak
książki, którą ma w bagażu.
aktualna sensacja astronomiczna
odkrycie białego karła towarzyszą
cego Syrluszl'lwi - trafiła do Dqgonów jako kólejny szczebel mitu.
Po odejściu gościa jego opowiadanie zostaje zapamiętane, wlelokro•
tnie powtórzone i w końcu włączo
ne do mitologii Dogonów - co naJ•
mniej jako „wersja białych ludzi".
Gdy Griaule dopytywał się o mity w
latach trzydziestych, i czterdziesfych
„odtworzono" mu Syriusz.owe mity
rodem z Europy.
do
.T en kompletny powrót mitu
kultury, która go z.rodziła, przez po•
średnictwo ·niezbyt dokładnego an·
wydawać sią
mÓgłby
tropologa,
gdyby d:deje
czymś nie do wiary,
antropologii nie zawierały wielu poZacytujemy
dobnych przykładów.
tu kilka:
Ciąg dalszY nastąpi
-Tłum. WIKTOR BUKATO

(„Problemy!') .

ZDARZENIA I ZWIERZENIA
Lektury mam dość-- tradycyjne. N ie wpada:n w euforię z
powodu prozy · b~ roameryl<:ań- ·
skiej. cenię s.t<lr~go
Hemk1.g waya, który dzi ś ;est, podobno,
„niemodny"... Pcoze i wiersze
Edwarda StachU"Y znam od
dwudZJiestu la.t i śmieszy mnie
d zisiejsze .,odkrywanie" tego tragk-z:nie zmarhgo - pisarza.
N i eustanną

ucztą

Ale stała s i ę rzecz, która zad1nte resowała m~ • e jako feli ·~to
nistę.
Pr z yponiIJę
pokrótce.
Otóż zgodny C'h <'-1 apologetów
Adama Hanuszt.: :Pwicza został
zakłócony głosem racjo.nal isty.
Krzy sztof Teodor Toeplitz poparę

lo~ • cz.nych

pytań,

.które w sumie . > prowadzają się
do jednego - n iy „mieszanka
firmowa" Hanusr,k iewicza przyrządza.na
z '1a j w,·bitn iejszyeh
dzieł lektury w i e ' P. ma wspólnego z samą :,s '.(l tą i przesła111iem tych d z ieł?
·
Zaralz potem fanus z Gło·wachl

PROPOZYCJE

na łamach tej samej „Kultury"
opublikował prlPborny i prze-

po.lshlej literaturze ma przebo. gate, wielowi.ekoweo tradycje ..•

wrotny felieto1n w którym atak
llla
„szargającego
święto5ci"
Toepl itza ubrał w formę ~łu
piej, obskuran;:k:iej połajanki.
Ową konwencją Głowacki k· ·ffipromit<l'wał pew•en sposób m y ślenia. Przyjmuj4r formę ri ieprzy.tomnego ataku na Toeplitza

Sprawa jest, nlestety, szersza
i wykracza poza l< westię eksperymentó'?I Hainus~k i ewicza i dosrownego odczyta'l'1ia przewrotn ego, aluzyjnego tekstiu. Sprawa jest smutna, bowiem nie-

s ię

jedni z dr1g1ch Ślm'i.ali ... "
Opi:niodawca, ja·l:t widać, nic nigdy nie słyszał o satyrz!!
żartobliwy k01IllunikM poetychl
przyjął jak kom1mtlkat Polskiej
Agencji Praso\Wj. ZU.pelnie tak
samo jak czytel"'liry „KuJ.tury",
którzy przewrob'ly felieton Gło
wac kiego przyję'.i ja.k a.rtyikuł
wstępny... no, r.>0wiedz.my. jahlejś dużej . cod?.i~nnej gazety.

duchową

jes t · dla mnie <'' l1!?1e Bo,le.~law
Prus - jego _g; ,ancypanf.ki"
c z ytał em jak óąd zę - dość
uwa~n i e i n iecn mn ie zdziwiła
śpi ewogra. jaką 1rnb] z tej powi eś cj
Adam TTainuszkiew icz.
Ale nie zabierał•!m g'osu - nie
znam się na tea~rie a wszyscy,
k t órzy l"'ę znają. r.·al i z zach nytu.
W
Wars 1awie bywa.m
r zadko, repertuar Teatru Narodowego śledzę >a
pośrednic
>twem recenzji
w
stołe~znej
prasie i eksperymenty Ad~ma
Hanus zkiewicza
nie
bardzo
mnie obchodzą.

stawił

Z GALERKI

UMIEJETNOŚĆ CZYTANIA

A przecież zaróv1•1110 czytel.n1cy „Kultury" repre2lentują pewien pozi<>m. choćhy tylko dlatego, że ich potneby czytelinic.ze · nie kończą !>ię na „Gońcu"
- jak i Ópiniodawca reprezentuje pewien
90z.;om, choćby
tylko dlatego, że się obraca w
środowisku ku.it•1ry Rzecz zatem dotyczy kon..~11mentów kulbuiry i dlateg<;> ~p::awa wyqaje
mi się szersza n:ż mogłoby to
'? pozoru wyglądać.

.....

świadomie, acz przewrotnie,

znajomość prost;;c:h konwe:icji
literackich
2ldrarłzają ci, którzy młodych ma .ią uczyć wraż
stety.
li wości na owe kcnwencje.
Posypała się lawina
listów
Drobne nieporozumienie
na
czytelni.ków „w ubron ie Toeplitemat jednego frlietonu unatza". Jak · smętme i gorzko
o·czniło nam Lstntenie poważne
stwierdza felietonista „Kultury'',
go problemu o •s-f/-. tnych aspekna kilkadziesiąt 1.dów zaledwie
j e d e n autor wvraża podejtach intelektualnyrh i socjQlorzen i-e, iż tekst
Gło wa ckiego
g.icznych. Nie N łFlietonie jest
m ógł być pas tis zem okreś lonego
miejsce na .ana:1zf; tego pros tylu i poglądó.v
. blemu i nie ja je~tem w sta:nie
A res:zta'l Przedeż „w obro::""
j e j dokonać. Mogę tylko do te·nie Toeplitz.a" pisali ludzie wygo wydarzenia d.ndać
jeszrze
k.sztakeni - pcn:n iści (naurzyjedno, o podobn.Ym charakterze.
ciele, niestety), 1Pl<..llirze, studenci... Jak t<> się th:ieje, że czyW <;zasie pewmj imprezy artelnicy „Kultury·• · - nie „Goń
tystycznej wyk<i'la.no satyryczca Górnośląskiego" przecież ną pios€1Thkę. Usłyszałem na jej
nie potrafią odć ;: ytać najprosttemat pełną nie~maku opi411}:
. szej aluzji, nie c hwytąją żartu,
nie wiedzą
P'lst isz, który w
„I po co to takie żalf'ty, żeby
popierał jego te.z:r. Sprąwa
dawała mi się pc'l!::j.rzyi;ta.

wyNie-

Rzecz bowiem dotyczy owej
czyf.&n.ia" - czyli mówiąc najogólnJej umiefęt
ności korzystania z dóbr kultury w całej .eh złoiżonoścJ.
Bowiem kultura to nie tylko
j.eden jedyny, 1g'>1nie obowią
zujący ko IP u n. i ka t, lecz ich
„umiejętności

WIDOK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ,Dal~ nie dal~

todę.

Do wiosennych porządków zabrały się więc
nasze ukoehane PKP Wiadomo, że

równi eż

rz:<Sfn!e~:l~~r;E:.tok~~:jf~11~~~~~l~t;~

w górach. Z południową Polską m : my jak do tej pory - znośne jeszcze po1ącze
nia. Nawet autobusy chodzą regulurnie w
południowym kierunku.
Zostawmy
więc
brzegi morza tym, którzy m ·1ją tam bliżej.
Skoro zrejonizowano Polskę pod względem
produkcji na pojów orzeżwiających i część
.Polski n a leży do „Pepsi-coli", a część do
„Coca-coli" (podobnie jest z piwem), to d·aczego PKP nie może podzielić Polski na
wypoczywaj ą cą w górach i nad morzem . U
nas na pr~ykład jest takie bogactwo jodu ,
że łódzkim dzieciom wyjazd nad morze jest
z u p ~łnie niepotrzebny.

Jak poinformował ,;Dziennik Popul arny",
PKP zdecydowały, że od 14 kwietnia do połowy wrzesnia 1980 roku
przez 6 godzin
• dziennie zamknięty będzie
odcinek torow
kolejowych między Kutnem. a Łęczycą . A od
21 kwietnia 1980 roku również na
traoie
Zgierz - Glinnik. albą nawet do Strykow;y
W związku z tym niektóre pociągi, jak ń •1
przykład do Szczecina. albo
,Pomorzanin".
chodzić' będ ą wręcz z Kutna. W najlepszym
wy padku będą jeździły do Lodzi przez
Koluszki.
W ogóle uważam, że łodzianom nie jest
. zupełnie potrzebne połączenie kolejowe z
północnymi i północno-zachodnimi rejon ami
Polski Wystarczy naxn połączenie z Warszawą. gdzie. jak wiadomo, znajdują się centralnP urzędy : Przez Warszawę moż:na również jeździć na urlc41 nad morze. Ale niekoniecznie. Łodzianie powinni wypoczyw ać

zatrzymują

.

·

•

ma -

za

kiedyś,
że
nie
literaturą fanta-

·

~1

PORZĄDKI

że instytucje poludzi zajmują się
p1'zede w szystkim wygodnym urządzaniem
sobie życia. PKP stoi na ich czele. Ale i
łódzkie MPK ma swoje w tym zasługi. Oto
w „Małym Głosie", ukazującym się na ła
mach „Głosu Robotniczego" mieszkańcy Starowej Góry skarżą się, że MPK odda iąc
komcmikację z Tuszynem i Rzgowem PKS,
zlikwidowało przy okazji dojazd autobu~em
„59" do . Sta rowej Góry. Autobus ten do j eż
dża tylko do krańcówki autobusu „70". Mieszk a ńcy Starowej Góry.
aby dostać się do
pracy, muszą teraz kilometr dochodzić ' do
autobusu. bo autobusy PKS jadą do · Łodzi
już przepełnione i w Starowej Górze nie

Wszystkie te
wydumane na siłe światy umieszczone
oczywiście
na .nnych
planetach, są zwykłymi ekstrapolacjami 'łaszej ziemski~j rzeczywistości, naszej ludzkiei kondycji, różnymi jej rzutaaj, powykrzywianymi w dowolny sposób. To wciąż jesteśmy my sami, tyle. że wyposażeni w przedziwne narzędzia , zwłaszcz'! zresztą w
narzedzia
zniszczenia
pr zeciwników, od których dalekie światy aż się roją,
Tymczasem całkowitym odło
giem leży - jeśli chodzi o temat do fantazjowania - cała ogromna
dziedzina,
stanowiąca
zn a komitą, gotową odskocznię do
tworzenia obrazów
naprawdę,
najgłębiej
i najistotniej
zdumiewaj ą cych, chociaż powiad am
- stycznych z istniejącą
rzeczywistością. Myślę mianowicie o otaczajace.i nas przyrodzie
i z achodzących w niej rjawisk ac h. Zamiast zaludniać ialekie
planetv stworami, czu iącymi i
myślą cymi bk jak my, żyjący
mi według znanych nam ludzk ich -reguł, według biologicznych
uwarunkowań
człowieka i jego
urz ~ qzeń
społecznych może
tly tak spróbować przymierzyć
się do istnienia społeczeństw bazujących na przykład na obyczaja ch i urządzeniach owalizfch?
Maurycy Maeterlinck, pisarz
belgijski sprzed · kilkudziesięciu
lat, zafascynowany mnogością i
sty c zno-naukową

dziwnością form otaczającego nas
życia, próbował właśnie antropom0trfizować, łączyć panteistyczną
metaforą byty przeróżnych gatunków z żydem człowieka. W

wolność.

Nie chodzi bowiem o to, aby . robić wiosenny bałagan bezmyślnie, ale aby porządko
nasze życie z troską o jego wyższą ja-

wać

koś ć.

MARCIN RODAK

Tak spreparowany

o-

świata dalby chyba sposobność znegliżowania
wielu uświadomionj"ch konieczności, kt6re wcale koniecznością nie są, a

braz

także

wiele

pozwoliłby
przesądów

zdemaskować
płci,

o walce

SZC·Z ETNICA
I SKARABEUSZ
pokoleń,
przykład,
doświadczeń.

ojciec nigdy nie dożywa narodzin swego potomstwa. Samiec
poświętnika przestaje
w ogóle
jeść.
przystępując
do budowy
gniazda. Kopie norkę, umacnia
ją i mości,
wypełnia
l a pasami
pożywieni'a.
Trwa to aż t.rzy
miesiące.

Skończyws:ty

walce
przez

wychowaruu
pn:ekazyw8llliu

Ln,ny „bohater" Maeterlincka,
egips.ld skairabeusz, tocty sobie
wielką w jego skali - ki\llę
nawozu, zakopuje Ją i zaczyna
wielkie żarcie. Potra!i ucztować
parę miesięcy bez przerwy. zostawiając za sobą nitkę włas
nych odchodów. wydłużającą · się
- bo i to zmierzono - . z szybkością 3 milimetrów na minutę.
No - niech nam jakiś nowoczesny Swift pokaże społeczeństwo,

pracę,

wyczołgaje ~ię resztką sił i
ginie. Więc może , by analogicznie
wymyślić spo?eczeństwo ludzkie

bez ojców? $wiat, którym wre·
szcie dysponują wyłącznie matki.
Gdzie dzieci nie znają oojęcia
ojca, są wychowywane wyłącz-

Hl

SPOR'I

w

tf!iMorr"·na pdstoju pr:l:Y"''Phl'cu T. ' Kośeh.nzkL
OczvwiśriP Tomaszów Mazowiecki jest d\1żo·
mnipjszy od Łodzi. tam wystnrczy jPd!'n telPfon na centralnym placu. Ale w War ~ za
wie działa .,radio-taxi". do którego nie możn a ~ię ro prawda dodzwonić tak łatwo. ale
to już inna sprawa. W Łodzi jakby przybyło taksówek. a może trochę mnie.i się z nich
korzysta. W każdym razie byłoby dnhrze
aby pomyś lano nad tym, żeby i w Łodzi
- jak w każdvm rlużvm mieście - mo7.na
hv'o przywołać tak~ówkę
przez
telefon.
Tec-hniczne warunki t'lla realizacji takiego
dohrodziejstwR
cywilizacyjne~o dawno już
wynaleziono . Potru•ba teraz troche pomvś
lunku i trochę. dobrei woli. I trzeba p:i•
mi etać. że niPktóre instytucje powołano dla
obsługi innych.

nie przez kobiety, chociaż same
mogą być chłopcami. Ci chłopcy
wiedzą co ich czeka i oczywiście
uważają, że taki jest
ich przyrodzony los, a więc - ich „uś'
wiadomiona konieczność". . czyli

zbiorze szkiców pt. „Scieżkami
wzwyż" (to gatunki µ,ną się tysiącami
ewolucyjnych
ścieżek
ku jakiemuś byftowi idealnemu)
pisze zapomniany dziś laureat Nagrody Nobla o poświętnik'u marnym (Minotaurus thy.pleus}, któr ego specyficznym-0byczajem jest, że

Rys. Stanisław lbis-Gratkowskł
Tekst: Mieczysław Mich.al Szarga„

Wielekroć też już pisałem o telefonach dla
taks6węk · Oką.zuje się, że na pr:l:Y- .
~ kł!EW<
Totlfa~oWiP ·M!A<zowieckim 'jesV ta kl • f'

LEWYM OKIEM
już

A jest na FALI.

p9stojó'\v

. .

Pisałem już wielekroć,
wołane do obsługiwania

się. MPK
poważne
ma?), więc

co nie jest
tajemnic4 trudności (ale kto
ich dziś nie
MPK nie może podjeżdżać tramwajem czy autobusem pod !)ramę każdego pasażera. Trzeba troch~ pochodzić Nawet pobiegać. To potrzebne jest dla
zdrowia. Mie~zkańcy Starowej Góry skarżą
się, że „zamiast ułatwić, utrudnia się narń żv
cie". A kto powiedział. że MPK ma komlikolwiek ułatwiać życie? Ono ma wozić pasażerów. Wozi.
Zwalczanie trudności nie
polega przecież na likwidowaniu ich przyczyn. ale skutków. Im się mniej będzie woziło, tym mniej będzie trudności. Mieszkań
cy Sta rowf'i Góry powinni się wi ęc cieszyć
że dzięki MPK będą teraz zażywali więcej
ruchu

WIOSEN NE/

g1em. Linię t ę modernizowano nie t:ik d aw1 oo. w
wyniku ' (·2egb'- .'°(io'N!łgi '. miały ~j cźr' zić ( :s ~
-ei'lO minut ·'krl'><·ej, il.Ili' '\łF1eóflr'°\yll'fu. J 'lk " 3 1 , -~
' n:i tei tr asie .leżdt'i] .!)odągi. wiE> kirżdy, k !-O" in /''"
· nimi jechał . -I oto ie„iz· PKP, '2:nów p rz y- ~ '
stąpiły do prac na tej linii.

Pisałem

-I/

nieskończona ilość.

co

Zbliż a jąca się wiosna, zbliżająca się
z
trudem, ale jednak, zmu„za wszysthlch 'd o
robienia wiosennych porządków. Ca.a przyroda budzi się do żyda, Każdy ma nadzieję,
że tym razem będzie lepiej, że od wiosny
zacznie nowe źycie. Rzuci na przykład pa- ·
lenie. albo zacznie oszczędzać nu s"Jmochód,
albo w ogóle będzie to lepszy rok . Trzeba
więc się do tego prżygotować.
Okazj ą • ą
święta. aby porz4dek zrobić w domu. Robi
się więc babgan, aby z tego wyszedł porządek. Inni też stara ją się stosować tę me-

· przepadam

ANTONI STARCZEWSKI

.
'

w którym · Wa'l'tość życia jednostlci mierzy się szybkością wzrostu zostawionej przez jednostkę
„masy przerobu". , Byłaby z tego kapitalna groteska, dająca
pole wielu
mądrym, pożytecz- .
nym paradoksom Taka filowficzna bajka byłaby
na pewno
czymś ciekawszym
niż jeszcze
tysiąc nadświetlr.ych rakiet
automatycznych gaśnic przeciwsłonecznych.

Jest jeszcze taka ryba szczetnica (Bonellia viridis), która jako „ona" osiąga wielkość 1 metra, a jako „on" - 2 milimetry! Mąź dorasta przyczepiony
do ryjka żony, potem wchodzi
do środka, dociera do dam$kich
wnętrzności i tam
żyje
sobie
spokojnie, świata poza swą żo
ną nie znając l spełniając
przy
tym wszystkie godne małżonka
funkcje gwoli przedłuterua gatunku. Więc może taki świat:
kobiety z mężami noszcnymi w
jakiejś tam
kieszońce,
szczęśli
we, w~wolone z garów i skarpet, absolut.nie pewne wierności
swych partnerów?
Pomy łów na powieści I filmy
fantastyczne wielkie,
nieskoń
czone mnóstwo. Nawet nie t~e
ba za te pomysły płacić.
Wystairczy poczytać czasami książ
ki pr.zyrodnicze i podumać sobie
nad różnymi osobliwościami te:
·go świata.„

OWJEK

Rozstania nie są łatwe. Ąle są ' nieuniknione. Czas mija i trzeba iść
n.a „zastużony wypoczynek". Sportowiec rnzygnuje z dalszej ka·
nery, bo. chce,. aby zachowano go w pamięci, kiedy miał najlepszą
formę, kiedy bił rekordy. Działacze też nie są' wieczni. Również trenerzy. Ich metody stają się przestarzałe, nie są już zródłem sukcesów drużyny. Naochodzi więc rozstanie.
. K~edy Antoni Gałeczka poprosił o zwolI).ienie go z funkcji trenera
pierwszego ze~połu Zagłębia Sosnowiec i chciał przejść na stanowisko
tre~e!a-koordynatora, to klub zwołał konferencję pra!lową i tlro•
czysc!e pozegnał trenera, który przecież z klubu nie odchodził. Było
to memal sensacyjne wydarzenie w naszym życiu sportowym. Bo
rzeczywiście takie rozstania należą u nas do wyjątków.
Ludzie wiążą się z sobą w różnych okolicznościach i w różnych
~ozst.ają się. l!~aża się kogoś na przykład za zbawiciela w tej czy
mneJ dyscyphme sportu. Więc mami się go różnymi obietnicami,
aby tylko zechciał przyjść i tę dyscyplinę postawić na krajowych
europejskich bądż wręcz światowych wyżynach. Ale czas mija zba~
wic.iel zraża Sllbi.e .lud~i, sukc~y nie przychodzą . i ~rzeba się rozstac. Wtedy m'l5w1 się, ze zbaw1c1el był zwykłą szuJą, ze kombinował
oszuki:Wa~, lenił się, żle pracował, był chamski i Bóg jeden. wie je;
szcze Jaki. Po co to wszystko? Przecież ci, którzy teraz wyciągaja na
światło d~ien~e „~rl!d~"· j~kie ~ostawił zbawiciel, wtedy też ·byli
przytomm, tez w1dz1eh, wiedzieli. I co? Dlaczego bohaterami stall
się dopiero po fakcie? Nie najlepiej to o nich świadczy.
Rozstawanie się jest sztuką trudną, której vr ogóle nie umiemy
uprawiać. Z kadry polskiej odeszli Jan Tomaszewski i Włodzimierz
Lubański:. ąraj_„ za grani.cą. Ale nikt nie pomyślał do tej pory,
aby zrob1c Jak1s mecz pozegnalny, aby uczyć kluby takiej wlaśnie
formy· rozstawania się z zawodnikami. PZPN obchodzi akurat 60-lecie
uświetni go pewnie akademią. A dlaczego nie takim właśnie me~
czem?
'
~ą rozstania_, któ~e następują po skan~a~ach, w atmosferze plotek.
Niestety ~w?J · udział w tym .ma. rówmez ŁKS. Pamiętamy jeszcze
w:szy~cy, 1lez to było plotek 1 mepotrzebnych nerwów przy rozstamu się z Leszkiem Jezierskim. Do dziś nie mówi się dobrze o tym trenerze w ŁKS. A przecież wiele zrobił dla tego klubu. Teraz znów
w ~~rdzo ~rzykrej atmosferze odszedł trener siatkarek - Ryszard
Feli~1ak, ktory w ŁKS przepracował 22 lata, będąc jednocześnie nauczycielem wychowania fizycznego w jednej z łódzkich szkół.
Nigdzie i nikt nie powiedział, że stanowiska i funkcje pełni się
u nas dożywotnio. Przyszło nam żyć w dość skomplikowanych warl!nkach i życie stawia przed nami coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane zadania. Byłoby to bardzo pięknie, gdyby człowiek sam
do~zed~ do. wniosk~, że ~u~ nie daje rady, że zadania go przerastaJą, ze me potrafi przeJśc na nowoczesne metody i wymyślić coś
nowego. Ale nie każdy ma aż tyle krytycyzmu. Każdy natomiast
chce się czuć potrzebny, . chce być aktywnym w życiu społecznym.
sportowym, politycznym, w zależności od zainteresowań. I wła~nie
zadaniem działaczy jest tak postępować, aby każdy mógł w klubie
dać z siebie to, co może najlepszego. I nie tylko w klubie zresztą. Niestety. Na ogół kluby, dochodząc do wniosku, że z kimś
trzeba się rozstać, szukają „materiałów" przeciw niepotrzebnemu.
fo'.a~częśc~ej wylewa .się_ na niepotrze~n~go k~~e~. pomyj. A przec1ez mozna z człow1ek1em porozmaw1ac, wyJasmc mu stanowisko
klubu. c_zy ins~:rtl!cji, wspólnie _ poszuka~ pola dal~zej współpracy.
Właśc1w1e ocemc Jego dorobek, Jego udział we wspolnej pracy. ,A.le
to nie .jest łatwe. Łatwiej oblać kogoś pomyjami.
Ryszardowi Felisiakowi też nie podziękowano już choćby za to. że
trenowana przez niego drużyna siatkarek ŁKS powróciła do I Jigi.
Już nawet w samej ocenie tego faktu występują rozbieżności. Działacze k,lubo~i · pisał o tym „Przegląd Sportowy" usiłują pomniejszyc udział Ryszarda Felisiaka w tym awansie. ż1e wyraż a ją się
o jego metodach treningu, choć inni trenerzy z PZPS mają w tej
mierze zupełnie inne, bo pozytywne zdanie.
Każdy klub mę. prawo podziękować swojemu zawodnikowi-. tre~
nerowi, działaczowi za dotychczasową pracę · i rozstać się z nim.
Chodzi jednak o to, aby rzeczywiście pod z I ę ko y..r_!Ił I aby by'o
to ro z st a n Ie, a nie wykopywanie: Uczmy się nie tylko współ
pracować ze sobą jak ludzie kulturalni, ale i rozstawać się w kulturalnej atmosferze. W sporcie potrzebne to je~t iak' samo jak w
każdej innej dziedzinie życia.
· '
BOGDA. MADEJ

Tv~ndnlk Ruhnlnlrse' ~pllldztelnl WydawnlcieJ ~Prua Kstaika·Ruch" W1dawca: t.6dzkle Wydawofetwo Pruowe • ł.o4d - dn. Plołr lla1a11. Adree redakcJI: al A Mlr.klf'włcn n knd oncd oo ł38
TPlefony · 652 44 1ekrrtarta1 1 red
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Zam. 881. G-2.
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HASŁO NUMERU: Póty dzban wodę nosi póki-wody starczy.
Okazuje się, te badania naukowe Intymnych sfer tycia mą
gą przynosić nader Interesujące
rezultaty nie tylko w odn!es!e·ntu do rodzaju ludzkiego. Czytelników, którzy po tym pierwte chcę
szym zdaniu pomyślą,
jeszupowszechniać nie odkryte
lojalnie
amandi,
ars
tajniki
cze
uprzedzam, że dalej nie będzie
nic, co mogłoby konkurować ze
nieocenionej
„Sztuką kochania"
Dalszy
Wisłockiej.
Michaliny
mój wywód poświęcony będzie
bowiem czystej nauc;e.
:tatem ad rem. Znakomity zoz Zakładu
olog R. Thornhlll
New
Uniwersytetu
Biologii
zajął
Albuquerque
Mexleo w
zagadnieniem
się pasjonującym
(łacińska
seksualizmu wojsiłka
nazwa Hylobittacus-aplealis).
1l
Uczony ten nie poprzestał
tylko na teoretycznych dociekaniach, ale podjął nawet sześcio.
letni trud śledzenia tych owadów w Ich naturalnym środowi
sku, w gąszczu traw 1 krzewów,
cenną osobę na
narażając swą
a
ro7.liczne trudy, niewygody,
być może, nawet na nle znane
nam niebezpieczeństwa. Złożone
nauki poświęcenie
na ołtarzu
nie poszło jednak na marne, zaowocowało bowiem rewelacyjnym! wynikam!, które mogą dokow dotychczasonać przewrotu
na seksualny
wych poglądach
behawior wojslłka.
stwierdził
Doclekllwy badacz
wszelką możll
bowiem ponad
woś~ że kopulacja między tymi
owadami może dojść do skutkq
po obdarowaniu samicy
tylko

samca pokarprzez krewkiego
mem, który uczony nazywa podarunkiem godowym (skąd my
to znamy?). W barwnym opisie
Thornhilla wygląda to następują
co: samica na widok samca z u-

(najczęściej
ofiarą
polowaną
skt'zydła na
składa
muszką)
swym odwłoku . Stanowi to sy•
do podania jej pokarmu.
gnał
„ saDalej cytuję In extenso:

nie puszcza
ale
miec podaje,
zdobyczy. Obo je Ją teraz trzymają, a samica próbuje pokarm,
obydwoma
ją
przytrzymując

Dalej uczony dzieli

swój odwłok wyalęty ku tyłowi.
Dopiero podczasT pożywiania się
pozwala ona samcowi na zespoPo kopulacji
len le genitaliów.
wy d zi erają sobie
oba osobniki
(64
zdoby cz, która przeważnie
przypad.
proc. ollse r wowanych
posiadaniu
w
zostaje
ków)
górą!
(Nasi jed nak
samca".
- przyp. mój - S.B.).
Nte mniej pasjonujące są opisy
anola czyli
umizgów 1 godów
jaszczurki amerykań
zielonej
skiej (Anolis carollnensis), zwanej również niekiedy kameleo-

I.

jedną lub
Jeśli próba

dwoma środkowymi.
smakowa nie wypadnie odpowiednio, samica puszcza zdoby cz I
odlatuje w poszukiwaniu Innego
samca. Jeśli zdqbycz okaże się
ona
rozpoczyna
odpowiednia,
pożywiać się na ofierze (muszce
- przyp. mój - S ,B.) I wówczas
staje się receptywna" („Coś ml
to przypomina) - przyp. -S.B.).
Dalszy opis dozwolony jest od
już
„Samiec
lat 18. Cytuję:
wcześniej końcem swego odwło
ka czyni próby skontaktowania
ale samica trzyma
genitaliów,

że

kulminaWreszcie następuje
podstawowych obcyjny opis
serwacji pary anolów, również
dozwolony od lat 18, który znów
aby
In extenso,
przytaczamy
Czytelnik nie uronił nic z nieuczonego:
zwykłych spostrzeżeń
samica jest receptywna,
„Jeśli
pozwala się ona samcowi schwvtać za skórę na karktu. Ten akt
owraz z owinięciem ogona o
gon samicy umożliwia samcowi
przyłożenie się do niej i zbliże
nie okolic . płciowych (jak subtelnie ujęte - prawda? - przyp.
Następuje Intromis ja
S.B.).
hemipenlsa odpowiedniej strony.
I jaszczurki mają parzy Węże
ste penisy. Anol używa lewe.go
lub prawego :!ależnie od tego, po
jakiej stronie samicy znajduje
w chwili kopulacji".
on
się

WOJSitKA
tylnymi

z nami

poznają indywidual„„.samice
ność samca po typie jego podskoków" .

PODGLĄDAJĄC
nóżkami

się

spostrzeżeniem,

niezwykłym

(Pozazdrościć!

Pozazdrościć!).

odkrycia obydwu
znakomitych uczonych: R. Thorn. crewsa szeroko
nhllla I
Bożydar Szabunlewicz
omawia
Czyna łamach „Problemów".
telników bardziej zainteresowaseksualnym behawiorem
nvch
I zielonej jaszczurld
wojsiłka
amerykańskiej odsyłam do nr . 2
tego poczytnego czasopisma popularnonaukowego z br. Lektura przedmiotu może zaiste wzbudzić podziw dla potęgi ludzkiego
rozumu.

Rys. Edward Bogdańskł

Pasjonujące

zbadane przez
nem, wnikliwie
w
D . Crewsa z Uniwersytetu
Po wieloletnich doHarvard.
ciekliwych obserwacjach i skrupulatnych ba(laniach uczony raczy nas następującym odkrywczym opisem: „Gdy samica pojawi • ię na terytorium samca zbliża się on do niej . szereW
giem sukcesywnych podejść.
przerwach wykonuje on stereo. typowe ruchy· o charakterze zalotów (courshlp displey). Te pona podskakujących ży
legają
wych ruc!Tach ciała w pionie 1
wypuczaniu gardła".

Stanisław Bąkowicz

----„·N"'!C't.;.a.-~""""'"'~·- ·-----------------

TADEUSZ WIBRZBJCK1
NAGROBEK
Taki

OSZCZĘDNEGO

osz,czędny

że aż

sam

poczuł się żb~dny

NAGROBEK GRABARZA
.Sam sobie dół
Nie ma komu

wykopał.

przysypać chłopa.

PRZTYCZKI
Pogratulować I
Mamy do odnotpwanla kolejny sukces społecznej służ
by zdrowia.
rentgenowskie
Pracownie
przeterminy
wyznaczają
żołądka 1 dwunaświetlenia
na koniec maja.
stnicy już
to
Musztarda oo obiedzie zbyt łagodne określenie.
Dodajmy. że ta Interesują
ca Ilustracja sprawności naszego le~znlctwa pochodzi z
Opieki Zdrocvotnej
Zespołu
Lócit-Górna.
ZOZ Lód~-- Górna rozsławi
ostatnio Inne nieco sukceły
sy: w zeszłym roku zajęcie
pierwszego miejsca we współ
zawodnlct'hle ZOZ-ów województwa łóc!Zklego~ a .przecj
.pierwszego
dwoma- laty
miejsca w kraju.
Pogr'atutoweć!

Nii

wsżeilH

sprawdzamy,
nie
wypadek
terminy prześwietleń
jakle
wy7nacza .1ą pacjentom te Inne - znnczy się , gorsze
ZOZ- y . Strach pomyśleć!

Jak to

nazwać?

opublikował
„Czytelnik"
n iedawno - z datą 1979
w nakład11e 30 tvs. egzemplarzy, „Poezje" Jana Lechonia .
WyInstytut
Państwowy
dawnlczv wydał w 1976 roku,
egzemw nakładzie 30 tys.
pląrzy, „Poezje" Jana Lechonia-.
PIW informuje w metryczże jest to wydanie lll
ce,
„ Poezji", za~ w nocie o au:!:e ,,JJtorze stoi wyra:!nle,
kład niniejszego tomiku opiera się na najobszerniejszym
wyborze opracowanym przez
(WaT'szaM. Toporowskiego
1957„.).
„Czytelnik"
wa.
(„.)
do!)ełnienla
Wszystkie
fugr Allna Kowalzebrała
czyko\va0.
natomłast In..
. „Czytelnik"
metryczce, że
w
formuje
iest to wvdanle t, a na stroobwieszcza:
tytułowej
. nie
dokonafa Wanda
„Wyboru
Nowakowska" .
Jak na7wać ·to, co V\1'. Noz dorobwakowska zrobiła
1 poczynaniami
kiem poety
edytorów - · M. ToporowskieI A. Kowalczvkowej
go
do ich
, , wkład"
skoro jej
pracy ograniczy! się do uIch wyboru p 4
zupełnienia
I · usunięcia
·krótkie wiersze
całości 12-utworowego działu:
Skoro 130 po„Przel<łady"?
zostałych wierszy raczyła uwzględnić w „swoim" wybonie zmieniając nawet
rze,
Ich kolejno$cl I układu?

Ktoś

ma

zdów, gdy:!: na całym odcinku
od ul. Dzierżyńskiego do ul.
ani
nie zrobiono
Allende
między
jednego połączenia
obiema jezdniami, przedzielonymi tramwajowym torowiskiem.
Rozwiązanie takle od biedy
na
daje się usprawiedliwić
takich trasach przelotowych,
jak ul. Promińskiego czy al.
Włókniarzy, nie tu jednak bo to nie przelotowa, lecz dojazdowa droga. wokół której,
aż gęsto od bloków
nasza
a
Jeszcze trochę,
o paliwowe oszczę
dbałość
zacznie przypominać
dności
naszą walkę z alkoholizmem.
J.

Skonfrontowan1i
E'odczas projekcji filmu Eisenstel<na „Niech żyje Mek„Konfrontasyk" (program
skonfrontciWa.hl zostacdł"),"l{smy na seansie w dndu 15
bm; o · godz. 9 ze ~tanem technlOZn-yM· I dyscypliną ob·
sługi ki.na „Polonia".
Co · rusz wysiadał dźwięk,
pech zaś choLał, że ki.nooperatorzy udall się akurat nn
dla włas
~nfadanle ~choćby
nego zdrowia należałoby je
Na kooiec
wcześniej).
jeść
projekcji winl eza.końc-zonej
downia została przeproszo<na
I poinformowana, iż. niestety
filmu nie da się obejrzeć w
za podział
ponieważ
całości
się gdzieś ostatni jego akt.
Eisenstein te plęćdzieslat lat
temu lepiej zrealizował swój
film, niż i;ny go tera!! wyo. Perator
świetlamy.

Smutna rozrywka
w godzinach wieW niedzielę,
czornych, w najlepsze{ porze dla
ra„oglądalności'', Tv nadała w
mach bloku „'l\ylko w niedzielę"
okropnie nudną I okropnie dh;gą
dyskusję o rozrywce.

z „Dziennika PopuOgłoszenie
larnego":
„Dom piętrowy nie wykończony
działkę 700 m koło
z telefonem,
Łodzi sprzedam„.".murarzom
aby
Z telefonem,

M. SZARGAN

RIPOSTA
żmija

I

I

TO I TAMTO
07

rgłoś się-

„No

cóż,

taka skóra, jakle otoczenie!".

U nos nikt się ~ego nie bp.b

Do hlstor!l łódzkiej MO wejdzie
9-letni Maciek D, ·oto Maciek poumawiając
życzył koledze rower,
zwróci mu go o
się, że kolega
Kiedy okreokreślonej godzinie.
ślona godzina minęła, a kolegi z
ro werem nie było, Maciek odczekał 15 minut, po czym zadzwonił
do MO, prosząc o pomoc.
zanim MO zaczęła
Szczęściem,
Interweniować, wrócił ojciec Mac.
ka„.
Jak się okazało w toku szczegóMałowego domowego śladztwa,
ciek oglądał kilka odcinków pol„07
skiego serialu telewizyjnego
zgłoś się".

spotkawszy kameleona:
„O, ubarwiony inaczej nit wczoraj1"

A kameleon na dociekliwe spojrzenie:

jest potwierdzeniem
Fakt ten
o stanie polskiej
naszych sądów
w której często daje
rozrywki,
się coś „zamiast".
'll.Ozerwany

aby
pracowało,
światem .
Oczekujący na telefon.

przyjemniej się
mieli kontakt ze

Jak doniosły zaghodn!e , agencje
prasowe, samolot Jumbo-Jet SinLinii Lotniczych mugapurskich
gdyż
lądować przymusowo,
siał
wynikła panika
wśród pasażerów
swona widok k a r a 1 u c h ó w
sabodnie łażących po wnętrzu
na
Pasażerowie wrócili
molotu.
dopiero 'po
pokład Jumbo-Jeta
wytruciu karaluchów.
My jesteśmy mniej delikatni I
u nas nikt nie opuszcza kawiarni,
czy restauracji na widok k a r ałażącego,
swobodnie
lu ch a
gdzie się jemu tylko podoba.
S.M.Akosz

S.Ledczy

(

Na wyznaczony
kontaktu z kosmitami.
do Cas!m!ro de Abreu liczni turyści,
dziennikarze, wędrowni kramarze, kieszonkowi zło
dzieje.
wiązania

W Brazylit niejaki Edllslo Barbosa doniósł wla_
dzom, że w Cas!mlro de
Abreu (130 km od Rio de
Janeiro) 8 marca 1980 rolm o godi'inle 5,20 nastąpi
WprawUFO.
lądowanie
dzie uważano, że Edllsio
Barboole brakuje „piątej
ale tak długo
klepklu,
że a:!: mu dano
przekonywał, opowiadał, dowodził,
z Brazyh.
korespondencji
w
donosi
jak
wiarę. I Ryszard Ginalski - powołano w Casimlro de Abreu
komitet powitalny, ułożono program uroczystego na-

dzień ściągnęli

KtOPOTY
Z UFO

Kosmici nie przybyli.
Edilsio Barbosę uchroniła przed zlinczowaniem silna
eskorta policji,
Kto teraz odwety

się powiadomić władze, .

te kosmi-

ci znów nadali wiadomość, Iż p~bywają„.?

Rys. Walerimn

K.O.Smlta
W 1982 roku ma nastąpić, powtarzające się w naszym Układzie Słonecznym co 179 lat, tak zwane zjawisko Jowisza, albo superpozycji. wszystkie planety
ustawią się wtedy w jednym
Układu Słonecznego
szeregu, a Ich siła przyciągania zwielokrotni się, od-:
dzlaływując ujemnie na Ziemię. Przewiduje się, te za
dwa lata może nastąpić, jeśli jut nie koniec świata,
to przynajmniej wielki kataklizm. Jedni na przykład
- katastrofiści I pesymiści twierdzą, te nastąpi pę
knięcie skorupy ziemskiej przy uskoku San Andreas
zniknie z powierzchni
w Kalifornii i Los Angeles
Ziemi. W tym rejonie dochodzl bOw!em ostatnio do
licznych trzesień ziemi.

kogoś gdzieś

BĘDZIE

NIE

Na osiedlu Retklnla p'rzedrugą
do użytku
kazano
Marchlewskiejezdnię- ulicy
go. Zmotoryzowani - mimo
te budowa ciągnęła się długo
się nie
I mozolnie - jakoś
na
cieszą . Ba, dranie klną
czym świat sto!.
dokonywać
Muszą bowiem
1
przymusowych - czasem
objaparokilometrowych -

Optymiści l\lltornlallt są Innego zd;inl.a. Powiadają
oni, że skoro superpozycja następuje regularnie co
naszego Układu Słonecznego
179 lat, to w „tyciu"
wystąpiła jut wielekroć i jak do tej pory nic się
nie stało. Dlaczego teraz ma się coś stać?
Optymiści zaprzęgu do roboty komputery, a te obliczyły, :!:e planety Układu Słonecznego w superpozycji
nie ustawią się w Idealnej linii, ale utworzy się coś
w rodzaju stożka, o kącie rozwarcia 60 stopni. Poza
tym komputery obliczyły, że około 90 procent masy
przyciągania
siła
Ukł!idu Słonecznego r6wnowa:!:y
Słonca.

Mołemy Więc spać

dzie

BUDZIMY SIĘ

spokojnie. Za dwa lata nie b~

końca świata,

:Pesym!śc:l

wszaltże,

jak im to potrzebne do

'

R111. Jan Kilkowsld

atech sobie ezarno
radości

tycia.

TADEUSZ

widzą.

.,.,.

Domański

-

WIEŻAN

•

ZP~TNIKA

MAJSTRA
przez
akurat
Przechodziłem
plac budowy, kiedy . podbiegi do
malarz
mnie Waldek - młody
wtryskowy i zagadnął:

KOŃCA ŚWIATA

WłOSNĄ WCZE$NIE
DO żVCIAI

MIECZYSŁAW

brygadzista,
Panie
bym pana do telewlZfi
- A z jaktej racji? -

m6gtpodać?

zapyta-

łem.

zują

Bo teraz to
talcł

tetetoł.zjt

łańcuch

iak

tudzt

poka-

dobrej

w tykomuś
to go w tetew!Zjl
pokazują, A pan ml kiedyś pomógt, jale mnte :tle w kstęgowo
ścł godziny obttezyU, to pan poszedt I wyjaśntt.
wolt tj.

ktoś

ctu pomógt

Nie wiedziałem co chłopcu w
odpowiedzieć.
pierwszej chwili
czy
Zacząć od Adama l Ewy,
przejść od razu do budowy No..
weJ Huty?

A
pytałem,

l

tu

tam

:!:eby

będziesz?
zyskać

- zana czasie

zebrać myśl!.

te będ~.
Ma stę rozumieć,
Do Jutro pokazywać mają profesora od regulacji Wisty. A t•na
tego profesora zfomata w Zalcopanem nogę ł nie mogta biegać
za dziećmi nad morzem I moja
,ciotka, która jest na emeryturze, dopilnowała jej dzieci, a ja
wymatowatem za darmo
ciotce
mteszkante.
Czyli jeszcze dwa dni I jut ja
jestem.

A po mnie m<*e być pcm, tylko panie majster za to malowanie na czwartym piętrze, natetą ml się nadgodziny.
Koniec

"

\

