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Pan Bogdan sprawia na pierwszy rzut oka wrażenie przypadkowego, ciekawskiego prz~hodnia. Zagląda . pod rusztowania,
·wbite gwoździe podziwia, z cieślami pogada. I na deskach się huś
ta jakby sprawdzał czy mocne. Przechadza się powoli, czasu ma
widać sporo. I tylko spod cieplej kurtki wojskowego kroju wyjrzy czasem krótka, cZM"na a.ntena ...
Pan Bogdan huśta 1ię na deskach nleprzypadkO'Wo, jak l jego
obecność na Lublinku do przypadków nie należy. 13 czerwca termin wizyty Jana Pawła II zblU:a sl1t wielkimi krokami, a na
lotnisku powstaje obiekt zaliczany przez specjalistów do naj·
większych wśród budowanych na trasach dotychczasowych pie]...
irzymek Ojca Swiętego.
W niewielkiej odległości od betonowego pasa atutowego budo·
wany jest gigantyczny ołtarz, którego podstawę atanowi prostokąt o wymiarach 32X40 metrów. Jest to właściwie ogromne po.
dium, bowiem właściwy ołtarz znajdzie się na wysokości 6 metrów nad ziemią. Potężna drewniana konstrukcja połączona bę
dzie w tle z wysokimi na prawie 23 metry metalowymi rusztowaniami, na których wkrótce zamocowana zostanie dekoracja
o motywach religijnych. Między nimi, od ubiegłego piątku stoi
już biało-czerwony, monumentalny krzyż ...
Wokoło atychać stukot mlotlków, wizgot mechanicznych pil, syk
spawalniczych aparatów. Przed chwil!l tereń ta•k nietypowej budowy opuścił potężny 32:.tonowy dźwig „Hydros" z „Chemobudowy", którego operator - Henryk Stępiński wykazał się nie lada
kunsztem przy precyzyjnym ustawianiu krzyża. Wreszcie znajduje dla mnie przysłowiowe pięć minut kierownik budowy - inzynier Stefan Kurczewski, na co dzień szefujący budowie koś
c10ła w dzielnicy Widzew-Wschód.
- Wie pan, .'ia różnymi danymi to mogę pana zasypać, tyle
.ie czu1;.1& za bal'dzo nie 11rn11~ na f4kłe rozmó v1ki. No, już d z iś
;sporo 1ddać, prawda! Co pÓltora metra cala lcunJ;truk cja wznosi
iię kaskadowo do wysokości sześciu metrow. Nad oltarzem wlaś
ciwym będą jeszcze trzy daszki przeciwdeszczowe, a we wnętrzu
obiektu - kilka pomieszczeń dla Ojca. Swtętego i jego najbli ż 
szego ot.oczenLa. Będzie tam oczywtscie 11nergi.a, bieżąca woda,
a także ciekawostka bezpośrednie telefoniczne polączenie
z„. W atukanem.

- Konst1 ukcja nietypowa na pewno, ale widzę - szalenie
mocna, zwarta. Zbijana gwoździami, skręcana dodatkowo śrubami.„

I

Was to zav;"z e tak ie szczegó/.y inter es uj ą , wiem. Proszę
bardzo: ztt.iyjemy ponad .wo metrów sz esciennych sosny, mniej
więceJ o/wio to1iy y.vu„d.z<, 1500 sr1Lb, a dla doktadnego wyznacz.c nia placu budowy i sektorów wbić trzeba bylo w teren Lublinka ponad 9 tysięcy palików. A gdyby wszystkie stopnie ulozyć w jeden szereg to powstalaby „deska" dlugości ponad 1,5
kilometra„.

- Cały obiekt zmontowany
nia w grunt„.
·

został

na murawie, bez wpuszcza-

-

Tak, dla dodatkowego uszt11umienia konstrukcji krzyża ł
użyjemy jedynie kilkudziesięciu ton balastu. Catość
.zostanie po zakończeniu uroczystości ·zdemontowana. Ale ja muszę już pana przeprosić„.

rusztowań

-

Tylko ostatnie pytanie: kiedy zako11czenie wa.szych prac?

10 czerwca jest generalna próba, to znaczy, że tw nie moze
być ani wiór/ca ~osnowego, nie mówiąc o tym zapleczu, barakowozach i tak dalej. Ale myślę, że uda mi się jeszcze dzień, dwa
wcześniej zakończyć nasze prace montażowe.
-

W pierwszych dniach maja lotnisko zostało praktycznie zamdla zwiedzających czy przypadkowych obserwatorów; pod
namiotem przy wjeździe re-zydują wartownicy, obowiązują przepustki. Ale lotnisko, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę,
funkcjonuje prawie normalnie, praktycznie codziennie lądują i
startują z Lublinka samoloty sanitarne. Piszę „prnwie normalnie", gdyż zdarzało się, że betonowym pasem z konieczności cią
gnęły ciężarówki z drewnem czy koparki, na obrzeżach w parę
tygodni pojawiły się polowe punkty czel'pania wody, sanitariaty,
zaś murawę poszatkowano na, okolone sosnowymi poręczami,
sektory. Lublinek szykuje się do przyjęcia nawet 1300 tysięcy
pielgrzymów z całego kraju, z. których pierwsi będą zajmować
swe miejsca już w piątek, 12 czerwca późnym popołudniem.
Za techniczno-komunalną stronę przygotowa11 do wizyty Jana
Pawła Il w Lodzi odpowiadają między innymi: Jerzy Janczak dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miasta Lodzi i Andrzej Sob ierajski - Inży
nier Województwa. No i też mają dla mnie kwadrans. Najwyżej jak obaj zgodnie zastrzegają.„
- No dobrze, więc bez zbędnych wstępów: do czego sprow!idzała się wasza rola w przygotowaniach?
- W największym skrócie - m6w1 Jerzy Janczak - odpowiadamy za doprowadzenie wody i energii do Lublinka, wlaściwy
knięte

stan dróg, oczyszczenie miasta przed i po uroczystości, oświetle
nie plyty lotniska i za gotowość techniczną stosownych ekip
pogotowia·.

-

O

kaźdym

z tych

zadań

dwa

. słowa.

Praktycznie pierwsze roboty zaczęliśmy 3uz w marcu, 11
bylo ich sporo, bo wiesz przecież, że sympatyczny Lublinek pod
względem infrastruktury jest prawdziwą pustynią. Co będzie
(mówię w czasie przyszlym, choć większość z tych prac już jest
wykonana .. .): podlączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kilka
kilometrów sieci rozdzielczej - do punktów czerpan i a wody. sanitariatów, punktów pomocy medyczne3. Dwie podstacj e energii
elektrycznej z podwójnym profilaktycznym zasilaniem
- dla potrzeb telewizji i sz]Jitala. To nie fraszka - w
rumie Lublinek będzie czerpal okola jedengo megawata„.
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Grzegon Galasłńskł

- Podobno zorganizowaliście tak oświetlenie
nikt nie będzie si' o kable potykał?
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- RuC'h " Łódt ul. Armii Czerwone1 28
RedakcJa nie zwraca nie zamówinn.vch rękopisów I zastrzega sobie prawo do skrótów.
Warunki prenumeraty: 1. Dla
instytucji I zakładów pracy
zlokalizowane w miastach wojewódzkich I pozostałvch mlastarh
w kt6rych znajduJa sltt siedziby
„Prasa
RSW
Oddzlał6w
Ruch" zamawiają
Ksiątka
prenumeratę w tych oddziałach
pracy
- Instytucje ł zakłady
zlokal :1owane w miejscowościach
gd7.ie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa - Ksfatka - Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach
pocztowych I u doręczyciel! !
Dla Indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi ł w miejscowościach
gdzie nie ma oddziałów RSW
Ruch"
K!llątka .• Prasa
opłacają

prenumeratę

w

urzę

dach pocztowych I u doręczy·
ciell osoby fizyczne zamtes~kałe
w miastach - sledzłbach OdRSW .. Prasa - Ksląt
działów
ka - RuC'h" opłacają prenumeratę wylącmle w urzędach pocznadawcto-oddawczych
towych
właśr1wych dla miejsca zamiesz·
kania prenumeratora Wpłaty dobl~nkletu
konu je ~ie utywając
„ wpłaty" na -- rachunek bankowy
RSW
Odd1!ału
miPhC'owego
„"t-'rasa - Książka - Ruch" 3
Prenumeratę ze r.lecentem wysył
ki z.a granicę przyjmuje RSW
Ruch"
Kstątka
„Prasa
Prasy I
Kolportatu
Centrala
Wydawnictw ul Towarowa 28
00-958 Warszawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153·
-:io1045 1'39· 11 Prenumerata ze
zleceniem wysyłki za granicę
jest drozs.ia od
pocztą zwykłą
vrenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zleceniodawców Indywidua!-·
nych I o 100 proc. dla zlecają
cych lmtytuc)I I zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za cranlcę
- do dnia to listopada na I
kwartał ' I półrocze roku następ
nego oraz cały rok następny do dn 1a I każdego miesiąca poprzedza iącego okres prenumeraty roku bieżącego.
Zam. 1675. H-S.

społeczno'"kulturalne

go, twórcę SpołeC1ZJ11ego Muzeum Ludowego w Przedborzu w województw~ie piotrkoWS1killn. Jak juti: informowaliśmy, został on laureatem nagrody „Odgłosów" za upoww 1986
szechnianie kultury
roku.
wręczen i a
ur«:zystości
W
nagrody oprócz zespołu redakcyjnego udział wzięli przedstawiciele władz polityczmych
.z
i adn:iinistrracyjnych Lodzi
sekretarzem KŁ PZPR Tadekie.-owniJanuszem,
uszem
kiem Wydziału Nauki i OIwoną
światy KŁ PZPR
Bartosik i dyre.kitoreom Wydziału Kul!tllll"y i Sztuki Urzę
du Miasta - Ryszardem Czubaczyńskim, członkiem oddziaT-0warzystwa
łódzkiego
łu
Przedborza, gron-0
Pr.zyjadół
sympatyków redakcji. D:ZJięku
jąc za wyróżnienie i gratulaże
podikireślił,
cje. la1otreat
przyjmuje nagrodę nie tylko
w imieniu własnym, ale ;:ówprzedborskiej młodzie
nież ży, z którą na co dzień ll'atuje

i utrwala zaby1Jk;i ocaz tradycje kultury ludowej ojczystej
zie.mi. Naw!ąrzał też do 'WlieloWiekowej więzi łączą·cej nasze
miasto z Przedborzem, gdzie
prawa
~
Łódź O'to:'zymała
tnie i sokie.
się
stało
Miłym akcentem
wystąpienie dyta'kże krótkie
rektora łód21k:lego Teabru Wielkie.go - Sławomira Pietrasa,

który w im1Miu dotychczasowych laureatów nagrody „Odgł'06ów" przekazał Tadeuazowi
M'icha·l skiemu słowa szczerego
uznania za osiągnięcia i tyczył
mu daU!zych sukcesów na polu u.powsrechniania kulitury.
Nie mniej gorące tyczenia zło
żyli laureatoWli powstali goś
cie ! dzienni1karze.

przegląd

czy z partią aą na doże
bre i zle. Nie ukrywam,
chodzi mi o weryfikację ueregów partyjn11ch".

roku, moza
przejaw postępujące; stabilizacji. („.) Z drugiej jednak strony zmniejszenie się orientacji
centrowej i tak znaczący przyrost wielkości milczącej mniejopszości nie może napawać
tvmizm.em. Gdt1b11 ta tendencja
i ten kierunek przesunięć miał
się utrzymać, to zagraża nam
niebezpieczeństwo stagnacji ży
cia publicznego w wielu jego
wymiarach - zastygnięcia hamobilizamującego .spolecznq

prasy

Tarłeusz BłaźE'1ewski,

Bohdan Gadomski, Jacek
Głębski, Witold
Kasperkiewicz, Andrzej
Kempa, Marek Koprowski,

.Jako ułowiek ujmuJąCT aię sawodowo dziennikll'ltwem mana
powody, ieby odnosić •ię z pewn\ dozą krytfcymiu do 1lowa
drukowanqo (rozumianeeo równiet jako tekaty -:oradiowo-telewiZYjne). Zauważyłem zreaztą, ie ludzie traktują praewdnie wybowiem
biórczo wiarygodność tego, co ,,stoi napisane", nia'u
nie dają wiary wiadomościom najrzetelniej udokumentowanYD\
1wla.ucza gdy nie odpowiadają on• kh 1ympatiom pollt1C1117ł1\
wobec wiadoodnoszą 1ię nat.omiaat niezwykle łatwowiernie
mości już z daleka wyglądających na dziennilltankll ,,kacllk•"·
Ogromnym wzięciem cieszą •i• więc takie otobliwości,
(%aponm.ia117 już nieco) wąż r.e szkockiego jeziora, jak r~
J•
śmegu",
nowe ślady potwi~za.jące istcleme „czlx>Wlieka
duchy brzęczące łańcuchiµni w opustoszałym domu, jak pnenojak wa-eazcie
1zone sibl wzroku meble czy łamane łyżeczki,
uzdrowicielska działalność rozmaitych szarlatanów, a czego sre.>
poszczególni sprawozdawc7
tą mają nie najgorsze utrzymanie
oraz ich redakcje, co być może słusznie im 1ię należy, poniewai
~aspokajają ludzką potrzeb4 bycia oszukiwanym w a.pos6b przyJemny.
Jak daleko może sięgać wiara w słowo drukowane, e tym dowiedziałem 1i41 niedawno :s informacji, ł.e w apołeczeństwie amerykańskim co piąty dorosły obywatel prz.yjmuje lldarzenia oPisywane w Biblii całokiem docłovmie, a właśnie rozpowszechniane
są one w naszych czasach za pośrednictwem wynaluku Gu.ten.
to doniesienie •
berga. W pierwszeJ chwili zresztą uznałem
m• .„
taką sobie, zwykłą ciekaiwo1tk-. bo oatatecznie cói mnie
obchodzić, że gdzid w łwiecie (a niechby i " na1) !udałe włe
rZ<il a~bie w takie .czy ,inne księgi łwięte. Ich sprawa i ich pn.
~ wierzyć w co 1m 11' podoba, mam bowiem pewne zrosumi•n1e dla zasady, którą 1łoeił w szesnastym wieku biskup krakow*i Mdkołaj Zebrzy-dowski: „Wics i w kosła, jeśli chce„, pl„
mi tylko dziesięcinę".
Po pewnym zastanowieniu jednak \ll)rzytomniłem 10bie, te -..
a więc w
co napisane w Biblii,
•ł~ne przyjmowanie tego,
księdze będącej m. in. zbiorem wskazań 1 pouczeń natury moralnej i obyczajowej, księdze, która P,Owstała pt'Zeciei dawne
temu, a raczej powstawała pt'zez setki lat pisana przez różnych
autorów i nie ma charakteru hist.orycmego dokumentu, lecz raczej literackiej przypoJVieścł, wiara w to co tam napisane Jellł
•
chyba dość naiwna.
Okazuje 1ię Jednak, te '\rir6d pt'zyjmującycb iek.tt7 blblijne
tych, któdosłownie, ~ie brak ludzi wykształconych, zapewne
rych myśleme, jak przyipuszczam podlega wyjątkowo 1ilnie emocjo~, a _być m~te bywa ono_ też podszyte strachem, ie niedawanie wiary ks1ągom „objawionym" mote człowieka narazić na
u.trat.ę zbawienia i kary piekielne albo na nieezcr.ękia 'już w Żj c1u doczesnym.
M6głby jednak kto6 powiedzieć, te tak C2:Y siak jest to IPr&wa osobista katdego cz.łowiek.a, należąca do .ściśle prywatnej
sfery :tycia. I można by ten argument uznać, gdyby nie to te
owi amerykańscy fundamentaliści religijni wcale si• a tym 'ni•
~yją, i:t gotowi ' ' "M:ielać w życie rozmaite wskazania starotestamentowej moralno4ci, jak „oko za oko, ząb za ząb" i nie
zawahaliby 1ię obciąć komukolwiek język lub dłoń, jako nar14dzie . grlleehu 1 zgorszenia (4 to w purytańskim ujęciu mora.lnośc1). Jednym słowem wiara tych ludzi odbiega w sposób istotjest
ny od zasad wspólcz:eSo!lego humanitaryzmu, nacechowana
fanatyzmem i okruC'leństwem, wprowadza nietolerancją religijn'
·
do społecznego współżycia ludzi.
B<;> według ~ich na dyskryminację zasługuje kddy, kto uznaje
teorię ewolucji, akceptuje freudyzm, powołuje się na walkę klaa
jest przeciwn:i1dem segregacji rasowej lub opowdada się za swO:
bo~ą Je;?nostki w doborze partnera seksualnego.„ Lista „ wfnoWaJców byłaby bardzo długa, gdyż bywa przez nich ustalana
takiego cey innego wahnięcf-4
od
a.rbitir8;lnie, w zalemokł
ort.odok,ay)nych C'J.Y\e'ln\kbw Di'&
nastr<>JÓW w f.Todowisku
świętych. Zresztą do jakiego zagirożenia 11wobód jednostki prowadzi tego rodzaju nietolerancja widać na pt':Z.ykładzie fundamentalizmu muzuhnańskiego w Iranie.
1)"Stemacll
różnych
"'
tkwi1t
Głębsze wartośCł etyczne
religijnych i w różnych koncepcjach świeckich, zaprzeczeniem
jedna'k: tych wart.ości staje się cr.ęsto fanatyzm religijny, który
jednostek
spowodował cierpienia i nieszczę~cia niezliczonych
doza sceptyludzkich. I dlateg~ nikomu nie zaszkodzi pev.1na
eyl'Jl'Xlu l chwila refleksji w odnlesjendu do tego co wydrukowa'
ne nawet w najszacownie-jszych księgach„.

W miniony piątek gościlh4my w naszej redal«:ji Tadeu1za Michalskiego - pedagoga,

W prasie codziennej opubli-

'*

wiedzą,

W przemówieniu końcowym
Jaruzelski podał
Wojciech
przykłady pozytywnej i negatywnej działalności gospodarczej
W negatywnym
i politycznej.
kontekście znaleźli się gospodarze Plenum. „Obowiązek mówienia prawdy -

stwierdził I
wymaga też

koW811l\) wiele materiaiów zwią
sekretarz KC zanych z IV Plenum Komiteprzypomnienia, że i nasi gosPZPR, które
tu Centralnego
podarze w «Ursusie* nie zdoobradowało dwa dni w Zakła
laii podnieść jakości. W pierw„Ursus".
dach Mechanicznych
szym kwartale ~r. Państwowa
W obszeoo.ym r~feracie Biura
Inspekcja · Rolni ctwa musiała
Politycznego podano, że Polska
cią
odrzucić blisko 17 proc.
Zjednoczona Partia Robotnicza
gników C-330m, 25 proc. C-360
liczy· obecnie · 2 mln 133 tys.
oraz przeszło 23 proc. C-363p.
członków i kandydatów. Oznazałoga
znakomita
Myślę, że
cza to, że do partii należy 8,1
problemem
«Ursusa* i z tym
proc. dorosłej ludności Polski . się upora, tak jak osiągnęła. oraz 16,2 proc. zatrudnionych
czego im szczerze gratulujeril,v uspolecznionej.
w gospodarce
w dzialalwysoki poziom
upartyjnieniem
Największym
nośCi racjonalizatorskiej".
się województwa
legitymują
przerwie zaczął
Po rocznej
bydgoskie, leszczyńskie,. słups
się 2'lnowu ukazywać katolicki
kie i włocławskie, a najmniejtygodnik społeczny „LAD". Na
szym nowosądeckie i tarnowczele nowego zespołu redakcyjskie.
Janusz Zabłocki.
nego stanął
PZPR skupia w swoich szePismo ma asystenta kościelne
regach 11 proc. ogółu robotnigo, którego zatwierdził kardyoni 38 proc.
ków. Stanowią'
nał Józef Glemp. Obecne kolewszystkich członków i kandygium wyraźnie odcina się od
w latach
grupy redagującej
datów. Niepókojąco mało nato1984-1986.
miast jest w partii młodzieży.
ta obejmuje zaledwie
Grupa
„LADZIE"
W odnoWiOIIlym
6,9 proc. stanu członkowskiego.
(nr 1) wart.o przeczytać artyKazimierz
KC
Sekretarz
Gebethnera,
Stanisława
kuł
Oypryniak zapowiedział zmniejprodziekana Wydziału Dzienniazenie liczby pracowników po„
Politycznych
karstwa i Nauk
litycznych w Komitecie CenWarszawskiego.
Uniwersytetu
ogólinopolskich
Na podstaiwie
tralnym o około 20 proc. i pracowników admi·nistracyjno-tesocjologicznych autor
badań
charakteryzuje
chnicznych we wszystkich komitetach o około 10 proc. Posię przesunadto przewiduje
POSTAWY
nięcie około 10 proc. pracowniPOLITYCZNE
ków politycznych KW do i!Ilstancji pierwszego stopnia. W
POLAKÓW.
1umie aparat' partyjny - jak
poinformował kierownik WyPoli tyczne-Organizacyjdziału
1poleezeństwem
Jesteśmy
nego KC Stanisław Gabrielski
zróżnicowanym pod względem
- liczy około 20 ty1. pracownipolitycznym. Jeden 1 naukow•
W tym jest 13 pracoków.
ców wyodrębnił cztery typy powmików politycznych.
staw: orientację prosystemow-.
kontestat.orów istniejącego po1
rządku, polityczne centrum
1
GOSP0 DARZ
milczącą mniejszość. W latach
1984-1985 grupa zwolelliilikóW
PLENUM
systemu nieco powiększyła się.
społeC'zeństwie
Udział jej w
28,4
proc. do
wzrósł z 26,2
I sekretarz Komitetu Fabryproc. Jednocześnie ina drugim
w Zakładach
PZPR
czneg-0
biegunie zmniejszył się odsetek
„Ursus" AnMechanicznych
przeciwników systemu z 22,7
drzej Kołodziejczyk mówił mię
proc. do 15,7 proc. Redukcji udzy innymi :
polityczne cenległo również
„Caly szereg za11ad ustrojo1tanowiło
trum. Początkowo
w11ch socjalizmu jest pomija29,9 proc~ a ostatnio 23,2 proc.
:i naszego
nych, wypieranych
życia

spoleczno-politycznego.
Np. reprywaty:iac;a gospodarki, '
obniżenie wartości i sensu pracy w :iaklt,dach państwowych,
klasy robotniczej,
;iubożenie
niedocenianie wielu :iawodów
spolecznie niezbędnych ja;k np.
służba zdrowia;,
nauczyciele,
kadra; inżynieryjno-techniczna.
A także upowuechniani• kultu pieniądza jako wartości nad- tak obce; idei narzędne;
Wielu toszego ustrojv. (.„)
odeszlo z naszych
warzysz11
szeregów. Różne b11ly pr:i11czyludzie odchodzili.
nt1 i różni
ci, kt6rz11 odejść
Nie zawsze
powinni. W naszych szeregach
są jeszcze ludzie, którzv hamu;ą partyjne clzialanłe, wykazu.-

iii

błernoic!, •trio ałe

bardzo

Wyraźnie

za to

(z 21,2 proc.

z orientacji centrum - z jedne; stron11 - oraz c.qloi ar•• orientacji kon• drugiej 1h"onv.

uznać

Socjologowi11 twlerdZ4, te
swoistym elementem naszego
dramatu jest to, że ci, którzy
potencjalne zap\ecze
stan-0wią
poparcia dla respołecznego
formy, t.o zarazem ludzie nieufuli wobec władzy i sami nie
cieszący . ltitt jej zaufaniem. Natomiast ci, ~t~ey ~ powiązan\
z władzą i którym ona może
·~ · hamować
zaufać, skłonni
lub w o&óle • niej
reformę
zrezygnować.

Od spraw społeczno-politycz
do ciekawej
nych przechodzę
kwestii literackiej. W ostatnich
latach wzrasta zainteresowanie
i tiwórczością Ernsta
życiem
Wiecherta (1887-1950). Niedawno wznowiono znakomitą powieść pt. ,,Dzieci Jerominów".
Nie wszyscy jednak wiedZlł, te
wybitny prozaik niemiecki a-rodził •i• l wychował w lUntna Muuczówce Piersławek
rach,

materialne łlady PoPisł:Ał
bytu Ernsta Wiecherta.
1
o tym Jacek Trawczyński
Tadeusz Willan w dwutygodapołeczno-\t,ulturalnym
niku
('Dr
„WARMIA I MAZURY"
10). Z artykułów ich dowiadujemy słfł, że w ustroniu leśnym
Maja Wlelkt
nad jeziorem
(koło Strzałowa) zachowały 11•
groby pierwszej tony pisarza,
Mety (1890-1929). l ich synka
(1917-1917).
Edgara
Ernsta
Meta Wiechert popełniła samobójstwo, kiedy dowiedziała się~
że w życiu jej męża jest ilDna
kobieta. Tą smutną historią pasjonuje się wielu ludzi w Mrą
gowie, Pieckach i Krutyni.
Turystom z RFN i NRD, ktdrzy coraz częściej tu przybysię, że Ernat
wają, opowiada
Wiechert w rzeczywlstolci nie
był Niemcem. Sam zresztą pisał:

„Babka pochodzłłll

·s

dzi.nv rozsiane; 1zeroko po

wielkie polskie powswnie nie
na nich błedv. P6iniej, po kilku latach dziadek
ożenił lit po raz druoł, przez

nłeobecnokł, zwłckua;qc

ojamł

polit11canvm\

I

;.~,:...~

•

•

~

:

•

własnymi
ałłamł sbudowa~ gazociąg. Rzemieślnik wziął pienU,dze, lecs zadania nie wykonał. Dlaczego? - spraw•

Mieszkai\cy osiedla w Zgierzu postanowili

wyjamia ZOFIA
-

KĘDZIORA.

Wszystko tu Inne ł dziwne. Piec znajduje się pod
stołem. Kolędy niczym nie przypominają naszych korespondencja MARII MAGDALENY STARZYC·
KIEJ z portugalskiej prowincji Alentejo.
Uczony w• sutannie. Odkrywa tajemnice iycia. Burzy
stare schematy. Zna ogromną ilość roślin l ziół
szkic do portretu lisiędza Włodzimierza Sedlaka na•
kreślony przez RYSZARDA KLIMCZAKA.

.

Co mówiłt o polskich dziewczynach cudzoziemcy w
samolocie do Belgradu. Przygody polskiego naukowca
w stolicy Jugosławii - przedstawia ALFRED LU·
•
TRZYKOWSKI.

Fragment głośnej książki JULIANA ALEKSANDROWICZA pt. „Nie ma nieuleczalnie chorych".

C<J weszliśm11 w awłqskł z rodziną, która nie tylJco s nazwła
ka aądzqo, buła pobkłego pochodunłA ".

Jut niebawem rozpoczynamy druk fragmentów powieiłci ANATOLIJA RYBAKOWA „Dzieci . Arbatu",
która stała się •wiatowłł aensacjłł literacką l poU.
ty cm„
Artykuł

ANDRZEJA KAROLCZAKA o wszystkich
clotychczuowych podróżach Jana Pawła II.

E. L.

•

ld6re ,,._

2 ODGŁOSY

I

/

•

ściągnęło

usilili oni rów-

sam11m niebezpłec:ine a~
W
włsko bierno&ci i apatii.
mmie ukr11te w na1111ch baprze.sunięcia międą
daniach
tak wyodrębnionvm& orienta-

•

1'0C4-

lych Mazurach. Nłektórz11 jej
czŁonkowie aięgali daleko aż w
Polakę i Ros;,, póki ostatnie

KWłEOASKł

W najbliższych
numerach „Odgłosów''

pozostał7

postawach kr11tv-

czne;

JERZV

W MAZURSKICH
LASACH

pis:r.e :
wzrostu

milczące;
się
prz11cz11nilo
mniejszoścł
przejście części sfrustrowan11ch

ciągu półtora

cję"•

do 32,7 proc.)

„Prawdopodobnie do
owej
liczbowego

tvm

w

z jedne; 8tron11

rozszerzyła się

milcząca mniejszość.
Stanisław Gebethner

zygnowanych
testatorów M 11ślę tet, ł.i
nież grupi; o

szlt1

żna

•
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uchwaliła, że dzień poświęcony złożeniu hołdu

pamięci

Kościuszki

Swię·

Tadeusza
stanie wszystkich
si•
tern Ludowym,
obchodzonym przez
chło·pów. Ustalono, te katdego roku obchodzić
się ;e będzie 4 kwietnia lub w najbliż.s~ niedzielę po 4 kwietnia, gdyby ten d~eń był dniem
powszedn im. Wierzonó wówczas. it krew prze· '
lan a r,a polach racławickich powinna doda~
chłopQm za pału w walce o prawa i •wolność obywatelską, o zrzucenie jarzma zaborów.
Dopiero w Polsce niepodległej, już za Wincentego Witosa, na Kongresie Stronnictwa Chło
pskiego, który odbył się 5 czerwca 1927 roku,·
tj . pierwszego dnia Zielonych $wiąt, podjęto uchwałę, że dniem Swięta Ludowego będzie pier·
wszy dzień Zielonych Swiątek. Wydaje się, it
wówczas połączenie święta oolitycznego ze świę
tem religijnym, które nb. wywodziło się z da·
wnych obr zędów pogańskich, miało na celu zjednoczenie partii chłopskich i od:rodzenie ruchu
ludowego w Polsce.
I ta k z ostało qo dziś. Z tym, że dziś Swię
to Ludowe nabrało innego charakteru. W bież ą cym roku na terenie województwa łódz.kiP.
go Już od początku
maja oobywają się zebrania w kołach ZSL, na których omawia się
tr eś~ obchodów, z udziałem zaproszonych cz.łon
ków PZPR, SD, organizacji młodzieżowych oraz
bazpartyjnych miesZJkańców miut i wsi. Podkreśla się, iż w wa.lee z hitlerowskim okupantem, pófoiej zaś w budowie i umacnianiu Polski Ludowej zacieśniał się sojusz. robotnic:r.Q~chłopski. Dziś tre.ścil\ tego sojusz.u jest przede
wszystkim dbałość o siłę i bezpieczeństwo kra·
ju oraz wspólna praca na rzecz wzrostu produk·
cji w przemyśle i rolnictwie.
Ale nie wolno :r.a.pominać o przeszłości. Stąd
t e ż w czasie tegorocz.nych obchodów przepro·
wadza sdę m.in. zbiórkę pienięd?.)' na budowę
Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w
Michniowie, organizuje spotkania :r. zasłużonymi
dzi ałaczami ZSL, składa kwiaty na rrobach,
prowadzi w szkołach lekcje wychowawcze i apele pcśwlęcoue tradycji i współczesnym treściom
Swięta Ludowego.
A że Swięto Ludowe, to róWl)iet łwięto wiosny, nie może zabraknąć iabawy I radości. We
'wszystkich gminach odbywają aię akademie,
wieczornice, festyny, ja.rmarki, kiermasze itp.,
jak chociażby w Solcy Wielkiej, gd:r.ie we wznie·
s ionej czynem społecz.nym strażnicy wystąpił
„Wesoły Autobus", w Rzgowie i w Parzęczewie,
w Pabianicach.
1 czerwca w sali Teatru Nowego WK ZSL
i DK ZSL Łódt-Bałuty iorganizowały uraczystą
akademię, podczaa której nastąpiło rozwini~ie
aztandaru dla DK ZSL Łódź-Bałuty.

Adwentyści Dnia Siódmego nie

mieli

ZieIo e s QtO
.
Dla wsi I dla miasta;

W pneddzlefl Hft roC'Zllłcy bitwy pod 1tacławicami, przypadającej na 4 kwietnia 1904 roku
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego

I czerwca w Muzeum H!stoTłi ltuchu Jl.,..._
lucyjnego zostanie otwarta wystawa pt. „Rucsll
ludowy w publikacjach",
li czerwca w ,..,_
dzibie WK ZSL odbędzie al• spotkanie z bi„
łaczami ruchu ludowego.
W dnlu Swlęta Ludoweao ti. T nerwea, ...,.
tralne Uł'OCZY•tości wojewÓd.z kle s udziałem
przedstawiciel! parllł sojuszniczych, oqanlsa•
ej! młodzieżowych ł władz administrac>i•YcJl
będą miały miejsce w Amfiteatr.ze Widuwskłm.
Nastąpi· w6wcza9 rozwinięcie 1ztandaru dla DK
ZSL Łódi-Widz.ew.
A po części oficjalnej - wielolodzin"1' ł...
tyn, przygotowany OTzez Dzielnicowy Dom Kul·
tury Widzew, Centrum Kultury Młodych i Łóds•
ki Dom Kultury. Wystąpi kilkanaście zespołów
artystycznych, w tym grupy folklor~tyczne • .
Francji I Fi:nlandił, a także Zespół Pieśni i Tai\.ca „Poltex". zespół folkloru miejskiego ł6d7lkł4go ..Anilana", :r.espół tańców słowiańskich „Taft•
cuchy" i inne.
Nie obędzie się, rzecz ja'5M, be1 sa.'WOdbw
. aporlowo-'l'ekreacyjnycn, zespoł6w rockowych i
dyskoteki. Na ulice wyjdą handel i castronomia,
pojawią się książki I wydawnictwa prasowe, zaprezeńtuje . się ze swymi wyrobami „Cepelia", otworzą kramy WZGS, PSS I WSOP. No I mia·
sto będzie mogło poznać także sylwetki za.
służonych działaczy ZSL, ciekawe inicjatywy
ludzi ze wsi, efekty czynów 1połecznych podejmowanych przez społeczno•ć wiejską.
Zielone Swiątki, Swięto Ludowe. Zielona wiosna z zielonymi i czerwonymi aztandaramł, s
flagami narodowymi I tymi z barwami Stron·
nictwa Demokratycznego, bo Polska jut jedna. I choclat tegoroczna wiosna chłodna i op6'tniona, nie tprzyja 1PecJalnle pracom polo.
Wym ł wegetacji rośl.in, rolnicy zrobili wiele i
należy Im się chwila radości i odPręienia, bo
pned nimi miesiące wytężonej pracy. Swięto
wanie nie rn<>ł.e ani na chwilę przesłonić tego
co najistotniejsze we wspólnej polityce rolneJ1
ZSL i PZPR. T:rm bairdziej, że naer.elnym hasłem tegorocz.nego święta jest myśl o watkiej,
obowiązującej treści· „Bez nowoczesnej wsi nie
będzie no.w oczesnej Polski".

z„

wł

I

RYSZARD BINKOWSKI

niegdyś łatwego życia. Dziś działają legalnie. Mają własne wydaw-

nictwa i audycje. Nie piją alkoholu, nie palą papierosów. Walczą z narkomanią.
I

I#.

I

Adwent oznacza PPIJJSCl8
Mesjasza
AND1RZEJ KAiRO'LCZAK
Mo żna

ich spotkać na ulicach m iast: sprzedają wydawnictw a religijne, nieźle, jak
na polskie warunki - wykonane poligraficznie. Spiewają
religijne · pieśni w porywają
cych,
synkopowanych
rytmach. Są aktywni w walce z
nark omanią I całą nędzą ludzką, nazywaną uczenie „patologią społeczną''. Wydawać
by
się mogło, że to jakieś potężne
ugr upowanie - tymczasem są
jednym z najmniejszych - liczebn ie kościołów chrześcijańskich
w Polsce - liczbę wyznawców
okreś la się na 7 do 10 tys. Ad- wentyści Dnia Siódmego.

„ADW'E!NTu ZNACZY PRZVJ$CIE
a ściślej: powtórne
przyjście
Chrystusa na ziemię. Wiara w
to powtórne przyJście jest podstawą doktryny
adwentystów.
A zaczęło
się wszystko
w
p ierwszej
połowie
ubiegłego
wieku. Kaznodzieja
Kościoła
Baptystów, William Miller, po
długich studiach nad tekstami
biblijnymi doszedł do wniosku,
że zbliża się koniec świata
i
„drugi a d went"
czyli zejście
Chrystusa na ziemię. Przeprowadził nawet dokładne obliczenia, z których
wynikało, że
zdarzy się to w roku 1843 lub
1844. Kiedy przepowiednia Millera nie spełniła się, ruch adwentystyczny trwał nadal, tyle że następni interpretatorzy
Biblii zrewidowali „rachunek"
millerystów. Jedna z tych 1rup,
jakbyśmy
dziś
powiedzieli
„postmillerowskich" działała w
Albany, N. Jorku. Inna, działaj ąca w New Hampshire, w
stanie
Washington,
zaczęła
ś wi ęc i ć
sobotę.
jako biblijny
· siódmy dzień tygodnia. Były to
początki dzisiejszego
Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.

Duż~ rolę

w kodyfikacji doktryny nowego ruchu religijneao odegrała Ellen G. White, autorka podstawowych dzieł I zasad doktrynalnych, zmarła w
roku ums.

Gwoli •cisło§cl dodać naldy,
że Kościół ADS nie jest jedynym ·ugrupowaniem adwentystowsklm: istniej'
I działają
(głównie
w USA)
„Advent
Christian Assoclation", „Life
and
Advent
Union" 'oraz
„Church of God".
Kościół Adwentystów DS ukonstytuował si• w roku
1865

w Stanach Zjednoczonych. W
tym samym roku ldea adwentyzmu pojawia li• w Europie
- za spraw,.„ Polaka, Michała
Beliny Czechowskleao, byłego
franciszkanina.
PocZlltkl adwentyzmu w Polsce sięgaj!\ lat
dziewięćdziesilłtych
XIX wieku: w tych latach
pojawiaj"
się grupki adwentystów na Wołyniu a w roku 1893 pow1taje
pierwszy ośrodek adwenty1tyczny w Lodzi.
Adwent,yśeł
Dnia Slódmeao
nie mieli latweao życia w naszym kraju:
jako ,.aekciarze"
byli źle traktowani przn wła
dze .i wręc:s szykanowani przea
koła klerykalne w o.ltre1ie mię
dzywojennym. Dopiero w Polsce Ludowej uzyskali pełną legalizację wraz z Innymi wyznaniami
„mnlejsz~clowyml".
Statut wyznania został jednak
zatwierdzony dopiero 'f czerwca 1966. Jedną z Istotniejszych
przeszkód było •wl~enle 10boty, trudne do poaodzenla ze
zwycza}ein I praktyką naszych
zakładów praq I ·szkół.

DzH polski !Cośclól Adwentystów DS działa nie tylko w
pełni
legalnie
I z aprobatą
władz państwowych, ale także
rozwija się: zbory ADS, rozaiana pa całym kraju zorganl·
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1'oto: Grzeoon Galasł1iskł

zowane są w trzy diecezje (do
niedawna: zjednoczenia) 1 1iedzibaml w Krakowie, Poznaniu
I Lodzi. Lódź jest 1idzibą Diecezji Wschodniej. Władze centralne, •c1ślej Zarząd Centralny Kościoła ADS mieści si• w
Warszawie,
gdzie także mają
siedzibę wydawnictwa I redakcje czasopism adwentystycznych. Kościół polski prowadzi
włune seminarium Duchowne
w Podkowie Leśnej, Dom Opieki „Samar,ytanin" w Bielsku-Białej a także Koreapondencyiny Kun Biblijny I audycje radiowe „Głos Nadziei".
O załotenlach doktrJ'n&lnych
I podstawach wyznaniowych
Kościoła miałem okazj•
dowiedzieć si•, wyałuchujllc krótkiej pogadanki
wykładu
łódzkiego
pastora.
Mariana
Wójcika, na 1potkanlu zorganizowanym w Ośrodku Kultu"
Swiecklej w Lodzi. Doktrynę
adwentyzmu, podobnie jak i
Innych wyznań protestanckich
można by określi6 lapidarnie:

wszvsnco

Z BIBU1

I tylko z Biblii. KaMy adwentysta ma obow;Jązek
czytania
Biblii jak najczęściej,
najlepiej codziennie. Czytanie fragmentów Biblii jest także waŻD4 częścią
1obotnich nabożeństw. Lektura
jest tu rozszerzana w komentarzach, wy&łasza.nych prze1
kaznodzieję.
Właśnie analiza tekstów biblijnych,
zarówno Nowego jak
Stareao Testamentu jest jedynym tródłem doktryny · adwentyzmu DS. Z oryg!nalne10 (atarotestamentowego) tekstu dziesięciorga

przykazań

płynie

za.

sada ś\v-lęcenla dnia siódmego,
tj. aoboQ', ze Starqo
Testa-

mentu tet wynika zakaz spożywania mięsa zwierząt „nieczystych": jwini, konia, królika. Adwentyści zresztą w oaromnej większości
Sil wegetarianami, nie jed~ mięsa w
ogóle. Takie surowo przestrzegają zakazu apożywanla alko. holu I narkotyków, palenia tytoniu I mają ogólnie niechętny
stosunek do wszelkich używek,
nawet herbaty t kawy.
Podatawowym sakramentem
adwenty1tów jest chrzest. Akt
chrztu, równieł
jako wyraz
przystąpienia do Kościoła ADS,
ma maczenle 1:ac1qólne. Do
chrztu mo:te przystąpić osoba
doroała, musi to być akt w peł
ni dobrowolny I hriadomy. Nawet dzieci wychowane w rodzinach adwentystów nie przyjmują chrztu w dziech\1twle.
IU.d Ił• bierze r<>zblełność,
jakll mó1ł Czytelnik zaobserwować na poctlltku tego tekstu. Rozbleźność w 1zacunkowej
liczbie wyznawców: jeśli
11cą~ ochrzczonych wedłua
obn!ldku adwwtystyczneao tj.
pnia u.nur1cla, liczba wiernych jest mniejaza od neczywi1tej, tj. liczonej a dzl~mi I
sympatykami
dorosłymi,
którzy przygotowują si•
do
przyjęcia
chrztu. Członkami
zboru ._ jednak t,ylko ochrzczeni."
Drugim n.kramentem jest
Wieczerza Pańska (komunia).
Wi~ej nkramentów
Kościół
ADS nie zna: al• jut zatem
sakramentem ani kapłań1two,
ani malieństwo. Nie maczr to
jednak, aby obydwie te Instytucje nie brly otoczone szacunkiem.
Kapłanem
(kaznodal•jll. pastorem) mote byc! absolwent odpowiedniej
uczelni, biegły w teolo&li, umlejąq
przemawiać. Z punktu widzenia prawa
cywilnego pastor
jest ,.pracownikiem kontrakto-

wym" I sprawuje
wyłącznie
funkcje kapłańskie
- kierowanie sprawami zboru jest w
rękach demokratycznie wybieranych rad I całe10 laickiego
aparatu, w skład którego wchodzi starszy
zboru i diakoni.
Równle:t z wyboru
pochodził
władze diecezji, Z&I'Zt\d Centralny (krajowy) I Inne, wyt_sze
gremia kierujące Koścl~em .na
całym świecie.

W wielkiej eatymle pozostaje w Kościele ADS małźeństwo,
choć nie ma ran11 sakramentu I nie jeet „nierozerwalne".
Jedynym powodem, dla którego małżonkowie mogą się roz1tać jest „wszeteczeństwo",
na
co argument
anajdujemy w
Ewangelii św. Mateusza: „Ktokolwiek b11 odprawił tonf .swowyjątkiem prz11czyn w.szeteczeństwa, ł poślubU innq cudzoloż11". (Mat. 19,9).

jq, z

Ważnym elementem
doktryny ADS jest stosunek do wła
snego ciała, zdecydowanie rótny od tego,
co obserwować
można w innych
wyznaniach
chrześcijańskich,

często

głoszą

cych pogardę dla ciała, ascezę a nawet mniejsze i większe
akty samoudręczenia. Adwentyści,
powołujllC sit na Biblię,
a szczególnie na fragment z
listu św. Pawła: „żeście świq
t11niq Boga. l Du.eh Boż11 mieuka w 1.04'. 'Jdli ktoś znilzc:.111 świ4t71nłc Boaa, teoo zniuczv Bóo" (1 Kor. 3, 16-17),
głoSZll poszanowanie dla ciała.
Ma to powaźne skutki praktyczne obok
wspomni'anej
już wstrzemięźliwości i abstynencji, adwentyści wielką wagę przywiązują do medycyny:
prowadtll
kliniki i sanatoria,
wydają książki poświęcone
ochronie zdrowia. W tym też
kierunku rozwijają działalność
charytatywną l społeczną, anlaiUjll •I• (również materialnie)· w walk• z narkomanią i
alkoholizmem, wspierają (m.in.)
budow•
Centrum
Zdrowia
Dziecka, domy dziecka, Monar
I wiele l1!1.11ych 1nlcJatyw,
W siedzibie Diecezji Wschodniej I zboru łódzkiego rozmawiam z młodym pastorem, Berillardem Piotrem
Kozirogiem.
Mimo rnlodego wieku ma już
poważną pozycję
w polskim
Koklele ADS - pracuje nie
tylko w Diecezji, jest równlet
1ekretarzem
redakcji dwóch
czasopism: ,,Znaki Czasu" (nakład 211 tys. egz„ a więc przekraczający znacznie liczbę wyznawców) oraz „Głos Adwentu" (nakład 21100 egz. tj. mniej
więcej jeden egzemplarz na rodzin41 - czasopismo ma charakter wewnętrzny) .

ur~dzcmy

jeat skromnie I e1tetycznie. Przystoaowany za.
równo do odbywania
nabożeństw jak I wykładów, lekcji
katechezy, jak 1 projekcji -filmów. Zaczyna trzeszczeć
w
11waoh{ · dwustu w_yznawćów
plus dzlecl I sympatycy. Diecezja I 1bór starajll sit o nowy, obszerniejszy lokal.
Zadaj• pytanie, którego nie
zadaje dżentelmen: - z czego
utrzymuje się zbór, kaznodzie·
je, wydawnictwa, lokale? Pastor Kozirqg domyśla się pod·
tekstu.
Nłe

jest prawdą, że utrz11ktokolwiek na Zachodzie Europ11 cz11 też otrzymujem11 jakieś ciężkie pieniądze
z USA. Podstawq ł właściwie
jedvn11m iródlem, z którego finansuje się Kościól je1t dzie1ięcina. Każdy
czlonek zboru
zobowiqzan11 jest oddawać na
fundusz kościelny jednq dzie1iątq a.woich dochodów. Do tego dochodzą ofiary inM,
jak
np. na utrzymanie szkol11 sobotniej, Owszem, nasi bracia bo przecież adwentyści na calym
· świecie aq braćmi · wspomagajq nas czasem. Nie są to
wielkie sumt1 ł nigdy nie mają
charakteru innego, jak charytat11wn71. Pomagają nam, abyś
my mogU pomagać potrzebu-

-

muJe

nas

jącym„.

- KoAciól ADS - mówi dalej pastor
Koziróg - nie uczestniczy w ruchu ekumenicznym w sensie formalnym, tj.
nie należy do Swiatowej Rady
Kościolów ani do żadnej i nnej
organizacji ekumenicznej. By·
lob11 to sprzeczne z dokt·rynq.
Natomiast
jestdmy wszęd zie
tam, gdzie można i trzeba ko·
muś
pomóc. Wspóldzialamy
szeroko zarówno z organizacjami religijnymi, jak i świecki 
mi, jak np. z Monarem.

Na
zakończenie
rozmow y
Bernard Koziróg
wręcza mi
zaproszenie
na
uroczystości
sześćdziesięciolecia
Diecezji,
które odbyły się 23 maja 1987
r. w Kościele św. Mateusza w
Lodzi. Poszeptem choćby
po
to, żeby posłuchać świetnego
zespołu wokalnego „Dzień Ad·
wen tu".

•

ODGŁOSV3

łtwo, ojczyzno moja!" - wolal A~
dam Miol<iewicz a ja, jako pacholę
uczęszczające wówcza1
do Kkoły
pownechn~j, ni• bardzo
moglem
pojąć, dlaczego polski poeta ojcą1ną 1woll\ nazywa Litwę. Myśl„ że ł
dzll, dzieweczki i pacholęta p1lnle uc•zozające
do tzkoł;r podstawowej nie od razu 1 nie ba·rdm w!ed'l.l\. Piotr Losaow&ki w wydanej w 1981
'
' k.sią,ż~ "Po tej ! tamtej 1tronte Niemna,
roku
Stosunki polsko-litewskie 1883-1939" napisał,
t1 Adam Mickiewicz „w rwe; twórczo.ki literackf.ej i dztalaino§ci ipolecznej traktowal LU-

L

1vin6w, a obok nich Rusinów, jako ctęści sklade>we jednego narodu pcllkiego, 1'Ó.iniq<:e sił jectun~ · mowq i foUdorem". Adam
Mickiewic:c

w ;,Księgach Pielgrzyrmtwa
Polskiego": „Litwi" i Mazur bracia. 1ą, CZ'I/ kl6cą 1i4
bracia •
tit 1ednemu M imit Wladvslaw,
przyznawał

'°•

dfUl1femu Wttowt1 Nanuirlco foh
. 91.4.wiiflco Pola.ków".

~dM

jest:

W powatamulu ko&ciuaz.koWlikim, listopadowym i 1tyczn.iowym Litwini wspólnie występo
wali s Polakami. Na Litwie pod koniec :l.imy
1863 110'ku powstały odd2'Jialy księdza Antoniego
~Iack.iewiczy i Ludwika Narbutta. W · kwietniu
1883 roku powstal 'lynny oddział pułkownika
ZygmwHa Sierakowskiego - „Dołęgi". Stanął
on zresztlł na c-t.ele powstania, odnoi;ząc liczne
fiuk<.'i!Sy, &r~nadząc wieloty5ięczny zastęp ludzi.
żmud.zin\ wystą,pili j~dnolicle umundurowani w
11\lkmany. Wojsko litewskie składało &i•
w
trraech C7iWartych a ehłopów. Posługiwano 1i11
~ęzy.kiem polskim i żmudzkim, choć pr:rAtważaly
komendy w języku żmudzkim. Tak było
do
chwili klęski wojliik: pulkowmka Zy&munta Sierakowak:iego ! jego śmierci. l t.o było 06tatnie
wspó1ne wystąpienie Li1iwl.nów i Polaków. Od
tej pory zaczyna 1i11 budzić dążenie wśród ludu litewikieao i litew&kiej inteligencji do określenia swej narodowej toisamości.
~ &WYkl• bywa w takich momentach.
cl~ na·rodowe przekształcają się w ~rajny

Jak

nacjonalizm, który ostrzem awym zwraca
•ie
:& ktorymi poprzednio było
J;uem. ,.Pne""714 W$Jlómi• kr..w - pisze wtoponml1111y jut Piotr Loiuow.ld - w pow1ianiaeh:

•i•

pl':il&ciW tym,

ko.ści1.1Ukowakim, lwtopadowvm ł 1t1'C21łiow~
lqC'Zllć, "ionamiać 1'iema1 obi.dwa
nar<Hi11. Opmia ~ choć ao.-1-.ugala ctniau1ł ocLmiennoad chłopa litewikteao, prZj/dawa:l.a

J.dawaia

•i4

jej jtdnak t11iko 3mG<.:zt.ni• odrebn~ci nigioMl11.ej, a nie narcxlowe;. (.„) Lec;; poźnie; co& a<icz:ęto aię zmieniać. Za<:hodzilll proce~u. kU>rt
oddzielil11 Litwinów od Polakow, a 1uutępnie
pr.zeciwstawtl11 ich sobił. Zrodził.a sit 1pr;i;ecino3ć interesow, która stopniou;o pruksztalcila

,;., w otw•rt11 lwnfli k t, 114jpieno dwóch ''Polec;;ell.-Biw, a później dwóch pu1i$tW.

Kon/liki

tak 01~ i zawz"UJt11, iż budzil wrfC,I Mumietzi.e poatronnuch obaerwałorów. Bul w
n.eapokojn•j Europie zjawiski•m w11jqt1<;owum, ltanoU.'il zan:ewie ciqgtego tt.iebupiecz41f11twa".

W podzielonej

między

u.borców Po!Jioce atano

w więi\.Szości na •tanowis.ku niezmitmności rzt!czy 1 nadal uważano, te Litwa jeat i powinna
pozostać częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodow, gdy t.a się odrodzi w 1wym poprzednim,
przedrozbiorowym kszt.alcie. Na Litwie przeciwnie - uważano coraz powszechniej, że jej przyazlość leży tylko w odrębnoaci i że Litwa· powfona odrodzić się jako samod-zielne l . niezależne państwo, Ideę emancypacji
narodowej
1t!o1iła przede wszystkirp pÓ'.lvstała w 1883 roku·
„Auszra" („Jutmenka"), redagowana prze.a Jana BasanavidUM.

wpływami

nrongol.stdmi.l 'ab te

Na przykład „trup Olg!erdci - ~adcy Ułwf.
.tplo114Z ~ osiemnastu wterzehouioami" - ~
1ze Alekllander Brilckner w „Mitol<>cli ~
sklej 1 polskiej", Zre&zbt
lrnterct, ł --~
niem zwłok Olgierda zw11lzana j..t ~ Inr„
stia sporna. Jan Dlugion podaje - na ~
wie opowieści krążących na dworw .Jactełlo6'
skim - te Olgierd apłon14ł po1afl11kłm swyc:aM
jem na atosie, a z n.im jego ukochany lroil o9
raz zbroje i klejnoty. Karol Szajnocha twi•rdsi;'
że Jan Długosz na ogół byt dobrze poinformowany i często ci, którzy wątpili w jego ln!Ot':.
macje, mus;eli si~ 1 czasem przeko·nywać,
te
rnial racj~.

Ruł por.osła-i

wala w t111l czul• poa panowao.łem Tatlirów,
Od pdJnocnefO WllChodu Varł.I a Litw• Eawalerowie Mlecmn, od achodu - ltl'Z1iacY,

-

„

'*

l od połudnttC1Wego u.chodu - Po!a.cy, nato.
miast południe l południOWJ' wschód,
ł
wschód lftanowll w owym czai.i•
wdzipne

Moweto papłeta wybrano 'Wt"ea1lcie w 1271 roł byt nlm G:rzegoni X. Po ntm w 1279 roku

IN

~

pole ekspansji. jako te Ru.ł byla poddelona. o..
slabiona i przygotowu.jąea slę raczej do walkt
z panowaniem Tatarów nfi • r.agroten.iem 11te\vsk)m.
W 1253 roku l\te.ndog - który panowal
na
Litwie od 1243 do 1264 rnku - ot. rzymał kol'onę królew!;ką od papieźa Innocentego IV ! .zwał
się „1..-rólem Litwinów t wiRJl.ktej czę§ci Rusi-nów". Mendog przyjął chrLest i - jak ~dz~
n.iektó?'ZT z.amierzal przylączyd Lil;wę
do
państwa myżaokiego. Wkrótce jednak H!'Wal
z katolieyunem 1 powródl do pogaństwa. Gdy
drużyny Mendoga pn:ekroozyly Dniepr i łupily
wsie l miasta ruskie w okoHcy Briańska, 9PiS'kowq • Trojnatem na
czele. mmordowall
:Mendoga i jego łlwóch IY'J'lÓW Wkrótce zrettt1 Trojnat 1J0Stal zamordowany a władzę po
nim objął nieślubny syn Mendoga - Wojsiełk,
który po okrutnych rządach w Nowogródku
przebywał na pokucie w nadniemeńskim lr!as.ztorze. Porzucił na krótko klasztor 1 zaprowadził
krwawy porządek na Litwie, po czym wrócił
był do klasrntoru, a władzę na Litwie przekazał Rusinowi s Rusi Halickiej Szwamowt

roku. Po nim
(128~ -

po1Jrafiła one.
gę., wyłaniać makom!tych
by~my to dmś powiedzieli
słaba była wew.nętr7Jl'l.le.

byli:

papieżami

Honoriusz IV

1287), Mlkola:j IV (1288

-

1292), po

Natomia.:;t kronikarz ruski Nikodem
ca.pisał
Olgierd ZoStal na ~ &mlercl
Dawida,
och1-zczony pnez greckiego ulędza
kapelana drugiej małżonkli Oliferda - Juliann71
otrzymał na chrzci• imi4 Aleksander ł
moata1
pochowany w zbudowanej przez litebie cerkwi
poświęconej Bogurodzicy.

śmierci

którego konklawe trwało 27 miesięcy i
wreszcie w llpeu 1294 roku wybrano Celestyna
V, który jednak abdylrowat w grudniu 1294
roku, a jego miejsce zajął Boni!ac7 VIII (1294
-

wieść taką, że

1803).

lZmian:r kadrowe - jak byśmy dz!ł powled'Ziell
- byty nader azybkie i zaskakujące.
Ale byt to jedn~n1e okres rozkwitu aztukl
i nauki chrześcijaństwa. W tym czasie powstały katedry w Chartres, BorgeB, Lao·n, Strasburgu, Le Mana i wielu innych miastach. Był to
czas dzialania Tomasza z Akwinu (1225
1274~. Zmarł on w drodze do
Lyonu, gdzie
Grzegorz X zwołał XIV sobór powszechny, W
1266 roku urodził się Dante Alighieri,
autor
„Boskiej komedii", który zyt do 1321 roku.

wskatJUją, te
stworzyć &eWnętmnie
potę

Dzieje dawnej Litwy wyrdn!e

na S mieai•CT Jnnocen.t7 V, a na drugie

li mie1!ęcy Hadrian V. We wrzetlnlu 1279 roku
wybraru> Ja~ XX, któremu w maju 1277 roku
•ufit r:walił li• na gfowę. Mikołaj III był papi~em pn,ez 2 lata i 9 miesięcy. W 1281 roku
wybrano Ma~ina IV, który zmal."l w maju 1285

Sprawę może nieoo wyjaśnić zachowany'
o.
pis pogt'zebu Kiejstuta. Sto. suchych drew, mających służyć do spalenia trupa Kiejstuta, uło
żo.ng, na mogile wydrążonej „na p6Uora chłopa"
w ziemi. „'I'amże ubrawsz11 cia.lo Kiejstutowe we
zbroję i w szaty książęce, z e>rężem, wlóczni4 i
. sajdakiem położyli je na stos, a prZJI nim alugę

wiernego żywego, konia najiepszego, żywomego
ubranego, pa.Tę chał'tów i W11żl6w,
patnOkci.•

TtPie ' niedźwiedzi• ł tł'qbf m11lZiwczq. Potem_
UCZ11nłw•z11 bogom modHtwv ł ofia1"11 i tot1Apkwa wuv dzidnoAci ;.go, oo %4 jvwota CZ'lflł•ł.

Ruj w tym ozasl• walczy " nawał!\ moncol&kl\. W 1223 roku Polowcy i książęta ruscy po-

•i.ln4

noszą klęskę nad dopływem
Kalką. W 1238 roku władca
Batu Chan podporządkowuje

wodzów i jak
- mężów stanu, ale
Przede wsz:Ystikim

Wolgi -

°"

tteką

Złotej

Ordy
!l<>bie ro1lbit1t

LITWA: Wielki konflikt ood koniec XIX wieku. Pogańska Litwa zewsząd otoczona albo przez cywilizację katolicką, ol bo prawosławną. W eo wierzyli dawni
Litwini? Litwa na tle Europy drugiej połowy XIH wieku. Mendog twórcą imperium litewskiego Osłabiona Ruś umożliwia Litwie ekspansję na wschód.
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biedna., lesista 1 goopodarc7JO - w porównaniu
do 1ąsiadów - zacof9JIIA. Nie przypadkiem Litwini chęt.nle na.padali na ościenne kra.je, brali
jeńców, którzy na nich pracowaM i od których
sami wiele &ię UCZY'11, Wysyłali t.eż l'WOich ludzi na dwory europejskie, dt> Krzyżaków, aby
cl się uczyli od 1rn.nych i pozna.wa.U otaczającą
Litwę cywilizację.

Zastanówm:r

się

przez

chwilę

„gmin czcil ciągle jeszcze Perkuna, stare dę
by, jarzębinę (inni o bzie prawtq). tu i ówdzie

~iększq skalę". A gdy zakonnicy „wyrębywali.

,"

•-.

--:.

ich dęby bo•kie i wvrzucali węże §więte z k"t6r11mi ojcowie ł'Odzin ł dzieci od kolebki
żylł
poufale, krzt1czeli poganie, że się zbeszczeszcza
ie~ ..świętoJci. i gubt ich bożków drzewnych ł
gitnz~nych, skalnych. ł zielnych''. Pamiętajmy:
relacia poehodzi z 1583 roku, a o!icjalnie uzna'

• •

'

.
...,._'

·„

•

ny początek chrystianizacji Litwy datuje się na
rok 1387. A zatem tak działo sie na wsi litewskiej w dwa wiek.i później. Wróćmy jednak do
czasów panowania Mendoga.

'

co w DRUG·IEJ POtOWIE
WIEKU WYDARZYŁO S1Ę
W EUROPIEł

xm

We :P'rancji panuje budwi·k IX Sw!ęt:r (1226
- 1270), organlzaf.9r dwu ostatnich
wypraw
krzyżo·wych w roku 1248 i 1270, a także twórca
reform :r.rnlerzających do umocnienia
władzy
króla J' 1centralh:owanla państwa.

pieru;otności''.

4 ODGtOSY

podzielooą Ruś. W 1240 roku Tatarzy zdobywają Kijów i w tym u.mym roku rozbijają wojska węgierskie nad rzeką Sajo, przy jej ujściu
do Cis.ny. W tymże roku Aleksander Newski
rozbija Szwedów nad Newą, a 5 kwietnia 1242

roku rozbija Kawalerów Mieczowych nad Jeuorem Ozuckim. Z początkiem xtv wieku kończy
się okres rozbicia dzl.elnleowego Rusi i zaczyna
się proces formowania księstwa moskieWtłkiego.

nad tym.

Un111 wszakże była faktem, Dlaczego w Europie w XIV wieku musialo dojść do unii? Wynikalo to z sytuacji, w jakiej znalazły się wówczas: Państwo Zakonu Krzyżackiego.
L:twa,
Polska, Ruś Moskiewska, a także Tatarzy u~a
dowieni daleko na Krymie. Litwa r.najdująca
1ię w otoczeniu tych państw była enklawą zacofania. Pawel Jasienica nap i sał w „Mrślach
o dawnej 'Polsce", że „Litwę dzieliło od Pol5'-i
ldllia wie1c6w opóźnie'ff'ia w rozu·oju". Wit'Qld
Kamieniecki - analizując poziom żyda t1polec.!.nego Litwy w XIV wieku
- doszedł do
wniosku, że „form11 życia zbiOł'owego na tej po-

Litwa w wieku XIIl, a już
prude
wszyskim w wieku XIV, znajdowala się mię
dzy prącą od zachodu cywilizacją związani\ z
katolicyzmem i silnymi wpływami wschodniej
odmiany cywili2acji związanej z prawosławiem ,
a przez t.o • tradycjami bizantyjskimł
«as

chrześcijańskiego,

GDV 'MEND'OG OBEJMOWAŁ
NA l.ITWIE

W An,gl!i w tym c:zasłe tworzy się parlament.
Panuje Henryk III (1219 - 1272). Dochodzi do
wojny domowej, na czele przeciwników króla
stoi Szymon de Moofort, który ginie w 1265
roku. W latach 1237 - 1314 Szkocja toczy walld z Anglią o ll'W'Ojl\ nfepodległ<>Ść.

Pogańska

„popiół

WŁADZĘ

OCENIŁ UN·łĘ
POLSKO-LITEWSKĄ

ginie ona w mrokach zupelnej

źe

BogoW1e ludu litewlldeio mieszkali w lwię.
tych gajach, w tródlach, w dnewach - głównie
w śwlętycr dębach. Litwini nie znali posągów
ani innych W,YObrażeń awoich bogów.
Mimo
chrztu Lil.wy i mimo dużego prymitywizmu religii pogańskiej, na Litwie jesz.cze w 1583 roku
- jak wynika z relacji trzech zakonników wysłanych z Wilna na wieś litewską z misją -

WŁODKOWSKI

NEGATYWNIE

gańS'kiej Litwie, jeg u.strój państwowy i spol1c~t1 tt.ależq do zagadnień niezmiernie pociąga
j~ch dla historyka. Ma on tutaj możno.łć badani.a, różnych. instytu.c ji ustrojowych w
tak
wczesnej fazie rozwojtt, że u innych narodów

jest to,

pochowany według obr:zlldku
co do końca prawd-. nie było.

szacuje się. że jej obszar wynosił około 60 tysięcy km kv<adratowych, gdy Mendog
został
-z:amordowany w 1264 roku
- obszar Litwy
był 10 razy większy. Stalo się to gh.iwnie poprzez podbój lub przyłączeme ziem , ruskich.
Tak postępował między innymi Gedymin
wielki wladca Litwy - który panował w Jatach 1315 - 1341. Podporządkowywał sobie ziei_ni; ruskie bądź to drogą podbojów, bądź mał
zenstw swoich krewnych. w tym i synów z
księżniczkami ruskimi, bądź przez osadzanie w
miastach i księs~wach ruskich swoich synów
czy krewnych, którzy przyjmowali prawosławie
i nawiązywali sojusze z panującym w Moskwie.

„Pr:uz dZugi.. wieki naTód na.u lak
był
u:igardzan11 t uciśnio-n11 - p11al Jan Basanavicius - te :zapratWdc dziwić aię nale.i11, iż z laiki Wszechmogącego po dziś dzień żuwy pozostał. Zamieszkując w dawn11ch c.iasach . prawie
dtt;ukrotnie większy obszar, dzisiaj ze W.SZJl•tkich 1tron tak zmniejsZ'l/l stan swego ~iado.
nia, że upodobnil rię do cienia dawni; LUwt1".
Polemikę z 11 Aus:zrą" ' podjął
mlęd2y innymi
„Dziennik Poznański.", potępiając „lłpa.ł'at11zm"
lite"1-Sk!, akcentując dobrodziejstwa, jakie Polska dala Litwie na przestrzeni dziejów. ,,.Auszra" - przeciwnie - .stała na stanowisku, że
unia dala korzyści tylko I
wyłącznie Polsce.
,,Bez pracy Litwinów pisano w „Auszru"
- imię Polaka malo rnane byloby dzisiaj w
EuTopie". „Au.szra" uważala, że Litwa
dala
Polsce swych najlepszych
synów:
Ignacego
Choćkę, Ludwika Kondratowicza czyli
Włady
sława Syrokomlę, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Adama Mickiewicz.a, Antoniego Edwarda Odyńca, Teofila· Aleksandra Lenartowicza. Zdaniem autorów „Auszry" Mikołaj Kopernik był
„zniemczonym Prusem" i przez to również tworem litewskim. No i oczywiście' Litwa
dala
Polsce Jagiellonów, zresztą nie tylk-o Polsce, bo
Jagiellom:iwie panowali też w innych krajach.
Rodzący się narodowy ruch litewski

najważnejsze

potem i kostki w11pa.ton. ubraWBZ1/ w trumnie
pochowali". Tak też mogło być z prochami Olgierda i l'tl\d zapis w niskiej kronice, t.e był

Wielkie imperium
na kruóhych
..Podstawach

zapaHli
.toa drzew 1moln11 i '4k wazvatko
aullo ZQOł'zalo". Karol Szajnocha W
ksilłŻC>e
"Jadwiga i Jagiełło" pisze, .te ,,obecnt PoOł'U
bowi Kr.zyŹ4C11 ujruH z przerażeniem, jak po
przedaTciu się plomienł do .tpodnie; waratwu
drew caly 1tos runąl z łrzask1em w niewidome
dla ni.eh Wl/dł'qżenie mogii11 t MWym wybueh.em ognia i dymu przestraazyZ lud %(1roma-

W N ~ &mczech po śmlerd Fryderyka II i upadku dynastii HohenHtau!ćw w 1250 roku następują lata wielkiego
bezkrólewia (1254 I 27:1i. W 1273 roku do władzy dochodzi Rudolf
I Habsburg, który jednak m~ otrzymuje korony ce5ar11kiej, ale w 1278 roku pod
Suchymi
Krutami ro:nbij11 1\.\:~go najwlęk HIJO lennika
króla czeskiego Przemysława Otcmara II. Przyłącza do t1wych dóbr Styrię i Austrię, atv>at"Zając tym początek wielkiej dynastii Habsburgów,
W państwie kościelnym dz!9ły li.ę w tym czasie zadziwiają~ rzeczy. Pontyfikat lnv,0<:ente.gn
IV, który dał w 1253 roku l~oronę Mendogowi !
walczył uparcie :i: Fryderykiem Il Hohensztaufem, trwał od 1243 do 1254 roku. Po nim wybrano papieża Aleksandra IV (12!54 1261),
następni& Urbana IV (1261 1264), a po nim
Klemenu IV (1265 - 1268). Teraz nastąpiły
tn;:r lata bl!S papieł.a., 1dyt Swlęte Kol•1ium

Polska te jest w okresie rozbicia dzielnicowego. W latach 1243 - 1279 panuje Bolesław
Wstydliwy - syn Leszka Białego. W tym czasie (1249 - 1252) margrabiowie brandenburscy
zagarniaj" Ziemię Lubuską. W roku 1263 następuje drugi najazd tatarski na Polskę, spustoszona zostaje Małopolska i Kraków. W 1300 roku Wacław II, król cz~ki opanowuje Małopol
skę, Wielkopolskę· Ziemię Sieradzką. Kujawy.
Pomorze Gdańskie I Ż05taje królem Polsk;i. W
1305 roku królem Czech i krótko Polski zostaje
Wacław III, ale już w 1306 roku rozpoczyna slię
panowanie Władysława Lokletka, który jednoczy Polskę pod swą władzą, a po jego śmierci
w 1333 roku władzę przejmuje jego syn - Kazimierz Wielki, który panuje do
1370 roku.
Warto jeszcze przypomnieć, że w latach 1327 1332 trwa wojna z Zakonem Krzyżackim
o
Pomorze Gdańskie, a 27 września 1331
roku
wojska polskie Władyslawa Lokietka
zadały
krwawą klęskę Krzyżalrom pod Płowcami. Ale
trochę jakby wybiegliśmy· w przyszłość. Wanto
Jednak wiedzieć, jaki to świat otaczał pogańską
Litwę.

NA LITWIE CZCZONO OGIEl'l

1

Litwa sięgnęła daleko w głąb ziem ruskich.

- „Najdalej wysuniętymi

placówkami litewskim!

"7 pisze Paweł Jasienica w .,Myślach o dawnej

byly Osieczeń i Riasna,
polożone
nad górną Wolgq, w okolicach Rżeu:a. Litwa
glęboko więc przekroczyla
granice
księstwa

Polsce" -

smoleńskiego". Henryk Paszkiewicz' w
książce
„Jagiellonowie a Moskwa" pisze na temat podbojów: „Ekspansja tl?'Tytorialna Litwy na Rusi

szla -i:iewątpliwie §lis ką drogą,
na której w
bezmiarze- przestrzeni niepodobna bylo się
zatrzymać ł kresu wyznaczyć". Litwa słaba
wewnętrznie

i

nękana

najazdami

Krzyżaków

i

~chodu oraz przez Kawalerów Mieczowych z
polnocnego wschodu - starała slę ekspansją na
tereny Rusi rekompensować straty ponoszone
we własnym kraju, przede wszystkim na Żmu
dzi. którą Krzyżacy chcieli bezwzględnie opano~ać, aby móc dzięki temu stworzyć silne impe-

rium nad Bałtykiem. Litwa mogla też podbijać
obszary Rusi dzięki temu, że Ruś była podzielona, osłabiona utratą Kijowa I podbojami tatarskimi Tak więc Olgierd mógł dojś..,; do tego
że władca Litwy nie może już być tylko wlad:
cą. „wielkiej części Rusinów".. al~ „cala
Ruś
wu~na po prostu do Litwy należeć", gdyż inaczeJ Ruś uporawszy się z Tatarami
odbierze
Lit;v:e swoje ziemie. Ale Olgierd zaczął panowac w 1345 roku, przed nim był jes2-,cze Gedy-

min. który pano\\'al w Jatach 1315 - 1341 i
który był teści~m nasz go .Kar.imierza Wielkiego. \\TclQ\\'~7.Y za niego s\\·oją córkę Aldone. Olgierd był synem Gedymina i jeden z niemieckich historyków zaliczy? go do najwybitnieJszych polityków średn i owiecznej Eui·op;r.

e>ra11 "w~ele r6żn eh bó Lw; które albo utobl11mtaly siły przyrody, albo opiekowały się różny
mi częściami gospodarstwa i otoczenia. c~z.o
no międzr innymi n·ęże domowe
(zaskrońce),
które domowi przynosiły szczęście. Uważano, że
ogień był święty ogień Wiecznie poatrzymywany - łączy świat materialny ze Ś\Viatem duchowym, pozagro~owym. Dlatego palono poległych, zmarłych, znaczniejszych jeńców,
cz.ęś~
łupów. resztki jedzenia; a nawet wodł po zmyciu naczyń wlewano ~o oi?llL
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ldzey studenci narzekaj~ na ł6dzkłe
akademiki. Ze pokoje ciasne,
:te
;nie ma w pokojach łazienek tylko
zlew, że bloki 111a osiedlu im. Lumumby mogłyby być ładniejsze.
Niektórzy wzdychają tęskni• do
akademików w Warszawie, marzy Im si• komfort I luksus. A tymczasem„.

JEtON'Kł

-

iawsze znsjdzłe się jaka~ I!to~clwa dusza;
która przygarnie, napoi herbatą,
wspomote
kromką chleba i przede wszystkim - papierosem. A jeśli dusza nie będzie chciała byd
litościwa, możnJl ją przycisnąć do muru, albo
pokazać nóż. Jeśli i te środki zawiodą, można
pobuszować po domkowych lodówkach (kuchnie wszakże są . otwarte)
lub po pokojach.
Sprzyja temu łatwość w otwieraniu zmurszałych okiennic, prowizoryczne i;irzy nich zamki,
a czasem wręcz naiwność i roztargnienie prawowitych mieszkańców. Kradzieże zdarzają się
bardzo często, szczęgolnie w czasie ferii lub
weekendów. Zwykle złodziej w ie, dokąd
się
wlamać warto. Milicja jest bezradna.

TO

kilkadziesiąt drewnianych parterowych domków
zbudowanych jako lokale zastępcze dla robotników stawiających Pałac Kultury i Nauki.
Nazwa administracyjna: Osiedle „Przyjaźń". Z
zewnątrz wyglądają
nawet dość malowniczo,
zwłaszcza wiosńą. Domki są kolorowe,
wokół
dużo zieleni, wysadzane krzewami
asfaltowe
alejki, rabaty z kwiatami, stosunkowo świeże
jak na Warszawę powietrze, zresztą to już prawie peryferie. Mniej malowniczo
prezentuje

·

ZIMA NA JaONKACH
M

się rzeczywistość, jeśli ktoś odważy się podejść
bliżej, weJść do któregoś z domków.
Obraz
nędzy i rozpaczy. Czterdzieści lat minęło, ale o

reI):'loncie generalnym Jelonek nikt nie pomy-

ślał.

W starych, drewnianych barakach mieszkają
studenci warszawskich uczelni, głównie Uniwersytetu Warszawskiego.
Odpłatność za miesięczny pobyt w don>u studenckim wynosi 2200 zł, zaś cena za miejsce na
kwaterze prywatnej waha się od 5 do 10 tyi;.
żł, i odnajmujący pokój nieraz stawia wiele
warunków: nie palić, sprzątać i chodzić po zakupy, żadnych wizyt, nie zapalać światła w
nocy itd., :itp. Więc na Jelonkach taniej, choć
gorzej.
W domku oznaczonym numerem „57" jest ...,,,.
jak wszędzie indziej - 17 pokojów, nie licząc
sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, w
tym dwa jednoosobowe, jeden dwuosobowy i
czternaście trzyosobowych. Sciany 1 sufity w
większości z nich at zachęcają do grzybobrania, podłogi są nieludzko odrapane, okiennice
zmurszałe µopatrzone w wyjątkowo prymitywne zamknięcia, które - bez przesady - może

-

otworzyć dosłownie każdy.
Pokoje przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy, ale ktoś mógłby zarzucić, że jest to wina
ich mieszkańców: grzyba można
zeskrobać,
i potraktować odpowiednim preparatem, ściany
pomalować; podłogę również, okna
naprawić.
Owszem, można, ale na własny koszt. Administracja za remont nie zapłaci. Niek;tórzy przy-

wożą z domów stare dywany, by zakryć widok
podłogi i maty na ściany, by nie było widać
dziur 1 zacieków. W tym jednak celują kobie-

Życie studentów jest tu koszmarem. Pokoje przedstawiają obraz nędzy I rozpaczy. W sanitariatach panują antysanitarne warunki. Wygląda na to, i.e o warszawskich Jelonkach wszyscy zapomnieli.
·

•

ty, a domek nr 57 jest zamieszkany głównie
przez mężczyzn.
Zajrzałam, do kuchni. Kuchni? Za dużo powiedziane. O tym, że jest to kuchnia, świadczy
obecność często zapchanego, blaszanego zlewu,
lepiącej się od brudu suszarki do naczyń, zdezelowanej lodówki, która - z uwagi na to, że
kuchnia dzień i noc jest otwarta, a kradzieże
są na porządku dziennym świeci pustkami.
W pobliżu zlewu śmierdzi i.tubel, do którego
wrzuca się odpadki i zlewa herbaciane !usy.
Oprócz tego jest jeszcze stół, a w całym pomiEsz~zeniu panują niepodzielnie brud, ubóstwo i grzyb. Była jeszcze elektryczną kuchenka, ale ktoś ukradł. Ponieważ gazu na Jelonkach nie ma, przeto jeśli ktoś ma ochotę na
gorący posiłek, musi mieć własną maszynkę do
gotowania.
.
Lazienka. A właściwie dwie łazienki z ubikacjami. Jedna muszla nieczynna, więc pół roku
temu fachowiec z administracji zabił drzwi
gwożdziem. Pozostały jeszcze trzy przegródki
z sedesami. W jednej od dawna zepsuty jest
automat d-0 spuszczania wody, który w awaryjnych sytuacjach usiłują naprawie sami mieszkańcy. Z różnym · skutkiem, be jednak przydalby się prawdziwy hydraulik. Tak więc czterdziestu przeszlo lokatorów domku nr 57 ma
do dyspozycji dwa sedesy. W takiej sytuacji o
zachowaniu higieny mowy być nie może. Zresztą ubikacje często zapychają się.
Trafnie nazwano „korytem" blaszaną, długą
rynnę spełniającą rolę zlewu, nad którym zwieszają się smętnie trzy krany. Kurki z czerwoną kropką i kurki z niebieską można stosować
zamiennie bez obawy, że z któregokolwiek popłynie ciepła woda. Termy elektryczne· są
w
tym domku zepsute (w wielu innych również),
'\'\,\ięc ciepła woda pojawia się tak rzadko,
że
bez wyrzutów sumienia można napisać, iż nie
ma ciepłej wody wcale.
Pralnia? Znów za dużo powiedziane. Ot, spore pomieszczenie, na ścianach i suficie grzyb,
na posadzce drewniana kratka, pod
ścianą
pralka z trzydziestoletnim chyba stażem i to
wszystko. A prysznic? Ano jest rura. Co praw·da jej wylot znajduje się na wysokości bioder,
więc żeby się umyć (pamiętajmy jednak o lodowatej wodzie!), trzeba dokonywać
cudów
ekwilibrystyki.

OAU\BRUDUISWOBODY
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Studenckie slumsy
w Warszawie
KRYSTYNA 1RUTA

RADqSNA WIZJA PRZV-SZl0$C1.~

galnle koedukacyjnego. Legendą jelonkową jest
jede11 z takich przypadków; kiedy to taki nieproszony gość .z administracj{, nie dość
że
wszedl bez pukania, to jeszcze wygłosił niesmaczny komentarz dotyczący prowadzenia się
właścicielk i pokoju. Gwałtowna reakcja lokatorów była wówczas calkoowicie
zrozumiała.
„Wizytator" straszył, co prawda, k<>legium, ale
z prawnego punktu widzenia racja nie byłaby
po jego stronie.
Podobną walkę o .prawo do prywatności toczyli z administracją milośnicy czworonogów.
I wygrali. Być może administracja
ustępuje
tak łatwo, bo poczu>\fa się do winy za to, że
Jelonki jakie są - kaźdy
widzi. I -0cenia.
Ostatecznie niech będą te psy, skoro są i myszy, i szczurki, i mrówki, i pająki, i prusaki, i .„
Zwierzątka, choć dość bystre, nijal{ nie potrafią pojąć, dlaczego ludzię zakłócają im spokój,
urządzają polowania 1 zastawiają pułapki.
Jeśli mowa o jelonkowskiej swobodzie, nie
sposób przemilczeć tego, że wiele pokoi tylko
teoretycznie ma swoich stałych lokatorów. W
trzyosobowych pomieszczeniach nierzadko sypia
czterech, pięciu, a nawet i więcej studentów i
nie tylko studentów, także ab&olwentów z da'o/nych lat, którzy pracują w stqlicy, a mieszkać
nie mają gdzie. „Walą_tują" także studenci, którym nie przyznano miejsca w żadnym akademiku, „waletują" czasem znajomi zameldowanych lokatorów, znajomi znajomych, itd. itp.
Nikt też zbytnio nie przejmuje się podziałem
na domki „męskie" i „żeńskie", J[dna z dziewcząt, zapytana, czy w jej domku "jest jakiś pokój, w którym od czasu do · czasu (lub na stałe) nie gości mężczyzna, po dość długim na-
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myśle odpowiedziała: -

nie wiem.

n~ wiem, naprawdę

GDZIE DłABEl MOWł DOBRANOC
Osiedle nie jest ogrodz001e ani w żaden sposób zabezpieczone a dodać warto, że okolice
Jelonek są jednym z mniej spokojnych terenów
warszawskiej dzielnicy Woli, tradycyjnie już
cieszącej się złą sławą. Nawet milicjanci wolą
omijać Jelonki wieczorową porą, jako że czasami i palka na niewiele zdać się może. A
szkoda, bo ostatnio mało która dziewczyna odważy się pokazać
ria ulicy po zapadmęciu
zmroku. A to z powodu pałętających się tu
zboczeńców. Że strach ten nie jest pozbaw·i ony
podstaw, niech świadczy fakt, że nie tak daw~
no jedna '-2e studentek została pokaleczona nożem. Do zwykłych ekshibicjonistów i łk,rom
nych podglądaczy · wszyscy zdążyli się już przyzwyczai& Do nocnego pukania w okna, krzyków za oknami, histeryzowania przestraszonych
panienek - też.
'Być może na Jelonkach byłoby nieco spokojniej, gdyby nie to, że nie wszystkie domki zamieszkują studenci. W niektórych budynkach
- choć jest ich stosunkowo niewiele - mieszkają ci, którzy mają odpowiednie układy i
wiedzą, do czyjej trafić ~ieszeni. Czyli cwaniacy, którzy nie zwracają uwagi na warunki, w
jakich mieszkają, ale nęci ich wyjątkowo niski
czynsz, jakikolwiek dach nad głową i bliskość
studenterii Nie brak też meliniarzy, którzy ratują w potrzebie podochoconych „imprezowiczów" i okolicznych bandziorów.

-

.Nieco lepiej pod tym względem jest w domkach żeńskich, czasem nawet uda się namówić
fachowców do zainstalowania estetycznych zlewów i pryszniców, ale twierdzenie, że właśnie
z powodu rzadziej psujących się term i schludniejszych łazienek mężczyźni chętnie zamieszkują w damskich pokojach, wydaje się zbyt
dużym uproszczeniem. Zresztą nikt się do tego
nie wtrąca, bo Jelonki nie tylko są oazą brudu, ale i swobody. Tym właśnie różnią si~ od
innych domów studenckich, Zwykle w każdym
akademiku jest portier dość rygorystycznie podchodzący do wieczornych wizyt, a I wspólnych,
koedukacyjnych śniadań. Czegoś takiego
na
Jelonkach me ma. Za dużo byłoby domków
do pilnowania, zresztą skoro administracja chyba z braku pieniędzy nie dba o konserwację l
remonty, skąd wzięłaby etaty dla kilkudziesię
ciu portierów. Poza tym próby wtrącania się
administracji do życia osobistego. 11tudentów
kończą się niepowodzęniem.
Zdarza się, że ktoś z zarządu

osiedla wchodzi do studenckiego pokoju bez pukania lub nie )
czekając nawet na konwencjonalne
„proszę"
czy - z akademickiego slangu - „wlazl''. Pól
biedy, jeśli trafi do pokoju
zamieszkanego
przez studentów I roku, ci są jeszcze cisi i potulni. Zgoła inaczej reagują jelonkowi weterani - mówiąc oględl'\ie na nie~rzeczność odpowiadają niegrzecznością. Zwłaszcza, kiedy ów
ktoś ma nieszczęście trafić do pokoju niele-

Od kilku już lat w budynku, w którym urzę
duje dyrektor tego osiedla, wiszą na ścianie
korytarza obiecujące plany przebudowy Osiedla
„Przyjaż,ń" . .Wedlug nich kolorowe budy mają
być wyburzone, a na ich µiiejscu mają powstać
piętrowe, estetyczne i ciepłe domki poprzedzielane zielonymi pr{)'m enadami. 'Oó tego place za- -baw dla studenckrch · dzieci, bói'ska: sportowe
''itd: -itp. Póki co - plany sobie, a życie sobie.
Można tylko westchnąć, oglądając kolorowe obrazki na ścianach, ale strach ogarnia, gdy się
pomyśli,
ile pokoleń studenckich oglądało te
obrazki, a ile jeszcze oglądać będzi e ...
Teoretycznie na Jelonkach żyć można. Jest
sklep spożywczy, jest bufet, ajencyjny sklep
wiel-0braniowy, sklep mi ęsny, cukiernia, apteka,
poczta, czytelnia, nawe,t szewc i fryzjer. Jest
kino „Dar" i klub studencki „Karuzela". Jest
stołówka, a nawet łaźnia. Jednakże w praktyce - jak to w praktyce: życi e na Jelonkach
to koszmar.
A to sk!epy pozamykane (pół biedy, gdy tyl- ko na parę dni, bo zdarza się, że są niecz~·ne
po kilka„. miesięcy}, a to czynne do czternastej. · W kinie „Dar" wyświetlają po stokroć
ograne filmy lub poranki dla dzieci, a w klubie „Karuzela" nic się nie dzieje. Od dawna
mówi się ' o retnoncie tego budynku i od dawna
jest to pretekst do tego, by w „Karuzeli" nic
się nie działo. A starzy „jelonkowicze" wspominają jeszcze z łezką w oku końcerty znanych
zespołów i solistów, częste dyskoteki, czy choć
by możliwość porozmawiania w milej, klubow~ kawiarence przy ·kawie lub lampce wina.
Teraz na spotkania towarzyskie, czy na rozmowę „w cztery oczy" trzeba jechać do mią;
sta, a przecież z Jelonek wszędzie daleko.„
Kont;oikt telefoniczny ze światem umożliwiają
dwa automaty telefoniczne częściej zepsute ni~
sprawne, a poczta otwarta jest tylko przez kilka godzin w ciągu dnia.
Komu się nie podoba
fora ze dwora.
Wobec ogromu wyższych uczelni w Wai·szawie,
trudno się dziwić, że dla wielu studentów, których dochody przypadające na członka rodziny
przewyższają limit 11 tys. zł, nie ma w ogóle
miejsca w akademikach. Dla nich miejsce w
domu studenckim wobec konieczności wynajmowania kwater prywatnych po 5-10 tys. zł
jest niedościgłym marzeniem. Więc nie warto
krzyczeć, że na Jelonkach źle ·się dzieje,
na
miejsce mepokornego czekają następni, którzy
godzić się będą na wszystko bez zmrużenia powiek D<:iwić może t ylko, że za te s ~ mc 2200 ?: ) otych można mieszkać w komfortowych nieomal
akademikach na Kickiego · czy na Zamenhofa,
a można też na obskurnych Jelonkach. Ale to
już inna sprawa.
Niby na każdej uczelni jest rzecznik zajmujący się sprawami akademików, ale w ygląda na
to, że o Jelonkach jakby wszyscy zapomnieli.
Nie zapomnieli wszakże dziennikarze. Niedawno ukazał się artykuł na ten temat w „Życiu
Warszawy". I co? I nic. Jak byto - tak jest.
Najbardziej pożądana byłaby wizytacja Jelonek
przez władze uczelni, której studencl - nie tyle
mieszkają tutaj, ile wegetują. z braku zainte. resowania rzeczon)!ch władz wywnioskować by
można. że ani kolejni rektorzy, ani prorektorzy, ani dziekani n igdy w czasach studenckich
nie mieszkali na Jel-0nkacl1., A szkoda.„

•
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Nic gorszego nie może już spotkać mieszkań
ców kilkudziesięciu drewnianych baraków niż
zima. Wiadomo: okna zmurszałe
są solidnie
nieszczelne, kaloryfery grzeją kiepsko, a awarie CO zdarzają i;;ię często. Choćby uslawiona,
tygod'niowa przeszło awaria kaloryferów podczas pamiętnych, styczniowych mrozów. W ' pokojach woda zamarzała. Instalacja elektryczna
st.ara, bezpieczniki słabe, ·ledwie wytrzymują
ce obciążenie grzałką do herbaty. Przepalające
' się „korki" zastępowało się„ .. gwoździem, włą
czało się piecyki (im więcej, tym lepiej) i czekało się: byle do wiosny. Niektórzy w po śpie
chu sami konstruowali grzałki - samor·óbki i
aż dziw, że drewniane budy nie stanęły w pło
mieniach.
· W najgorszej sytuacji byli mieszkaficy domków dla małżeństw, czyli małżeństwa z mały
mi dziećmi.
Wprawdzie są to nory o meco
wyższym stąndardzie niż inne baraki, ale bez
przesady: instalacji ogrzewczych i sanitarnych
nie wymieniano od lat także i tam.
'
Mieszkają
w nich z reguły ci uprzywilejowani. Do uprzywilejowanych
poza
ma!:le!'J.stwami (to da się wytłumaczyć konieczn0:i:cią
stworzenia lepszych warunJ;:ów dzieci-0m) należą przede wszystkim studenci z zagranicy.
Wstyd to wszakże i dyshonor, żeby przybysze
z Czarnego Lądu lub znad rzeki
Huang-ho,
zdobywający u nas eskulapowe
umiejętności,
mieszkali w tego rodzaju budach. Szczególnie,
że płacą za to w twardej walucie.
Miejsca w lepszych domkach można uzyskać
także , sposobem. Należy porozmawiać w szczególny sposób z osobami o szczególnych uprawnieniach i szczególnych możliwościach. w. ubiegłym bodajże roku wprawdzie ten i ów p.róbowal nadać sprawie rozgłos gdzie trzeba, ale
cóż może kilku takich szaleńców wobec - całej
machiny funkcjonującej zgodnie z zasadami:
„ręka rękę myje" 1 ,;kruk T~rukowl oka nie wykole". Skutek jedynie taki, że ponoć trndniej
obecnie niż niegdyś cokolwiek „załatwić",
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ze·str. 1
Tak, każdy a dwudziestu zespołów lamp
oświetLeniowycn. będzie mia' wtasn11 agregat
źrodło i
prqdownkzy. Zyskujem11 niezależne
możliwość

miejsce.

ważn~ dla iyeia miasta
wii,zyia papieża i, wkrótce potem,

Przed nami dwa

wydarzenia:

Międzynarodowe Targi lntedashion; Z obu
tych okazji przybędą· do Łodzi dziesiątki
tysięcy go~i z całego knju i z za ~ran.icy. Nie
tylko tiradycyjna polska gościnność, ale przede
wszystkim W©głędy praktyczne skłan<iaiją wii.ele
instytUJCji, zaaingażowanych pośrednio lub
bezpośrednio w ob.>ługę gości do poczynienia
odpowiednich przygotowań na ich przyjęcie.
O to, aby wszy&cy mogli bez brudu ~upić
coś do picia i je,d zenia tros,zczyć się będzie m.in.
Społem. '
Jak będzie funkcjonował w tym c•zasie
i111formuje Ryszard So•kołowski,
bandeł wi.cepirezes PSS Społem - Oddział

Sród:mieście. Oczywiście w obsługę
ó'ielgrzymów, a następnie gości

zaamgaiiowane

będzie całe Społem,

targowych
Jed111ak .

można przypusrrozać, że większość przybyłych

w tym czasie do Lodzi nie będ.zie wędrować
po odległych dzielnicach il wtaśnie śródmieście
atanie się wi.zytóWlką naszego miasit a.

z imprez ma inny charakter i wymaga
nieco innego podejśda. Przybywający z oka•z ji
wizyty papie,ża wiierni po.ruszać się będą
przede wszystltim po z góry przewd<lzianych
trasach 4 szczególnie ważne jest, aby nie
tracąc czasu mogli kupić napoje l jed~nie.
W rejonach dworc&w, na trasach dojścia
kolumn pieszych placówki handlu spożywczego
pracować będą w wyd~użonym czasie pracy,
również w godzi•n ach nocnych.
Każda

sz11bk.iego prz.e suwania w dowolne
·

- Aby zapewnić w miarę swobodne dojście
do Lublinka, wybudowaliście kilka mostków,
między innymi nad Jasienlą, utwardziliście też
jakieś dróżki...

- Tak je trzeba określić, aLe zostały ' poszeTzone i wyrównane, zaś szereg ulic w mieście
nawierzchni. A
nowej
tyskalo fragmenty
wspomniane mostki, dokładnie pięć, będą także
oświetlone.

Teraz Andrzej Sobierajski - jeśli można:
to znaczy gotowość techniczna służb komunalnych?
-

cóż

- Dla mnie oznacza to bezawaryjne funkslużb
i
u.rządzeń
wszystkich
cjonowanie
miejskich. Sprawdzone są wszystkie elementy
tak zwanego uzbrojenia na trasie przejazdu.
dostojnego gościa; od telekomunikacji do ulicznej sygnalizacji, prawdziwie mrówcza robota. W czasie uroczystośct na lotnisku dyżurują
rzecz jasna stosowne sluż by techniczne z pogotowiem samochodowym włącznie. Do nietypowej akcji, która potrwa minimum do niedzieli
wieczorem przygotowane jest także Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

-

Na kiedy

wW:ytujących budowę przedstawikościelnych i świeckich. By 1.aś
mieć pewność stuprocentową, iż wszystko co
dotyczyć może bezpieczeństwa Gościa zostato

du uzna.nie
cieli władz

pełna gotowość?

Na 10 czerwca, godzina ósma zero, zero.„

Na Lublinku, który za dwa tygodnie stanie

si~ na kilka godzin miejsĆem bezpośredniego

spotkania Ojca Swiętego z tysiącami rodaków
- pielgrzymów prace przygotowawcze przebiegają bez żadnych zakłóceń. A efekt pracy około 40 cieśli oddelegowanych do pracy z budujących kościoły parafii łódzkiej diecezji wzbu-

wzięte pod uwagę, zaplanowane, przewidziane
- dzień i npc są obecni na lotnisku pracownicy Bi·u ra Ochrony Rządu. Pan Marian, jak
sam przyznaje, zadomowił się w Lodzi 5 maja„.

- Odpowiadam za. stan ołtarza, czyli calego
obiektu sakralnego i tak zwaną strefę „zero"
wokól. Jest to mniej więcej obszar do graniC'y
sektorów.
- I w czasie budowy patrzy pan wszystkim

na

ręce?

,

każdy
niemal
Oglądam
Oczywiście.
gwóźdź i srubę, zdarzy się, że zajrzę .i do teczki z ciesielskimi przyborami. Tu nie może być

· miejsca na przypadek, tu musimy
ność.„

-

Co pana interesuje szczególnie?

-

Zdarzyło się?

pew-

mieć

·

- Oh1 nie bawmy się w szczegóły, przyjmijmy, ' że nie wszystkich by to zainteresowalo.
Ale na przykcad muszę wiedzieć, do kogo na. leżą wszystkie przewody i kable ułożone na
„moim" terenie. Każdy musi być specjalnie owycinam go ..•
znakowany. Jeśli. nie jest Nie, nie zdarzyio się, by mnie stosowne
ekipy nie zawiadomiły w porę.
- Z tym zasypywaniem ·. kabli to też prawda?
- Oczywiście. Obowiązuje ta zasada na calym terenie lotniska: musimy być obecni przy
każdym zakopywaniu w ziemi przewodów.

- Wiem, że ze względów bezpieczeństwa bę
dzie przeprowadzona także próba wytrzymałoś
ci obiektu...
-

Owszem, każdy metr kwadratowy must
nacisk okolo 400 kilogramów.
Ale kiedy tę akcj~ ,chcecie przeprowadzić

-

Wkrótce i w bardzo prosty sposób. Ale

myślę, że na dziś tych pytań wystarczy ..•
- Dziękuję i za tych kilka odpowiedzi.

DARilUSZ
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wytrzymać

i jak to rozegracie technicznie?

Ponadto planuje się ZQ"rgamizowanie przed
1&klepami stoisk sprze_<laży napojów i zesta•w ów
sniadanio·wych. Działać będą również ruchome
pu•n kty sprzedaży z samochodów, oferując
przede wszystkim zestawy gotowe, pakowane
w foli<owe torebki, składające ' się z pieczywa
! dodatków przede w.szystkim wędlmy trwałej
i półtrwałej, plus ewentualnie, jako
1L1Zupełnienie, jabłko, suche ciastec2lka lub
tp. Sprizedai: przygoto\vanych i zapaikowanych
wczet.niej zestawów miacznie ułatwi i
przyspieszy ob.>ługę klientów.
Aby zaspokoić apetyt wszystkich pr7.e'Widuje
dodatkowe do.stawy tówarów i;pożywczych
-,przede wszystkim drrobnego pieczywa,
,a także wędlin - sprzedawanych oczywiście
bez kartek.
Nie zabraknie dla nikogo napojów. Będzie
tą przede w.szystkim pepsi-cola oraz wody
min&alne czyste - i•n ne napoje w mniejszych
i!oścłach. ci;rnne będif ~- saturatory-: .'·
choć z ich uruchomieniem wiąże się pe\vina .
mianowicie brakuje plastykowych
trudność kubków do jednorazowego użytku (zgodnie z
zarządze.niem San-Epid nie wolno handłować
wodą sodową w zwykłych s2lklankaoh). .
Potrieby tylko Ocjdziału Sródmieście na cały
sezon szacowane są na 1 mln. s'Zltuk - a
przygotowany zapas wynosi na razie 21 tys.
Zostamą wykorzystane w czasie wizyty papieża,
a później stali mieszkańcy miasta być może
będą musieli zadowolić sdę napojami
butelkowanymi.
poza podstaw<><wymi
Trzeba podikreśa•ić, i:e artY'kułami s,po,żywczymi .n ie przewiduje się
w tych dniach szczególnych atra.ltcji
w sklepach spożywczych - ohod1li bowiem o
to, aby pielgrzymi mogli zas,poikoić głód
t pragnienie - nie zaś poczynić akunt
w Łodzi w,ięrksze zakupy na domowy użytek.
się

Pod nieco Innym kątem pt"lzygotzywuje
handel do Międzynarodowych Targów
I nterfashion. Goście, przybyli z tej okuj~ do
Łodzi przebywać będą tu dłużej 1 dysponować
większą tlośdą czasu na wędrówki po
mieście. Trzeba więc było zadbać, m.dn. o jego
e s tetykę. Niezależnie od prac wykonywanych
przez przedsiębiorstwa goopodairkł komunałne.j
Spqłem odnawia elewacje parterów w
budynkach gdzie mieszczą s•ię siklepy,
kończy także prace remontowe w śr6dmiejdd'C'h
placówka.eh, aby zdążyć z otwarciem ich przed
rozpoczęciem imprezy. Trochę to
zdezorgan,izowało harmonogram planowanych
na rok bieżący remontów - chod~ło jednaik
o to, aby sklepy w centrum prezentowały
si ę naprawdę ładnie i nie straszyły
zamalowanymi na biało szybami.
Na ukończeniu są nowe dekoracje
wszystkich wystaw, na których, obok
ekspozycji towaru oferowanego do s,przeda±y
zna jdą się elementy reklamy targowfil
- znaczki, plakaty, flagi łódi;kie itp:

Gdzie I jak szukać pomocy na Lublinku I w innych miejscach Łodzi podczas wizyty papreza, 13 czerwca 1987 roku? r<to
nie powinien iść na Lublinek? Na ~ublinku spodziewajq ~ię... organizatorzy tyle ludzi, ile zmieściłoby się na 30 stadionach
ŁKS.

Staramy się przewidziec wszystko leo wydaje się

się

Kolejna. sprawa - to zaopatrzenie.
pewnością nie zabraknie podstawowych
towarów spożywczych. Odpowdednie ich
zapasy są w magazynach. ,Oprócz tego należy
s 2 0 -l ziewać się · także pewnych atrakcji. Jalkich
•
- tego jeszrze dokładnie przewidzieć nie
możn a . zapewne jednak znajdą się wś<ród
n ;c:h ciekawsze konserwy, kawa,
galanteria czekoladowa. Rozważana jes,t
możliwość uruchomienia wydziełonych
placówek dla gości targowych, w ktocych
towary, zbHżone do asortymentu oferowanego
;>r:ez sklepy Pewexu kupować będzie można
za zlotówkt.
· Nie ma podstaw do przypuszczeń, !e goście
targowi będą w szczególny s~osób
zai•n teresowani Żakupami - przygotiYwa~
jednak slę trzeba, na czym, w przypadku
tej imprezy, skorzystamy sami. Jeśli nawet
nie uzupehl!my zapasów dómowych - to
przynajmniej pozostaną ładnie.isze wystawy
I uoorządkowane sklepy, w k·tórych przyjemniej
. będi;ie kupować.
Z
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Rozmowa z RYSZARDEM MACHNIKOWSKIM
Społecznej UMt
Trwałą przy:gotowanla do wlzyly Jana Pawła II w Łodzi, która będzie mlał11o miejsce IS
czerwca. Jak do tej wizyt;y przygotowuje się

-

służba

zdrowia?

- Pr~ede wszystkim uznaMśmy, łe eobota 13
czerwca n:le będrLie wolną sobotą dla ws.zystkl~h
pracowników służ.by zdrowia w Łodzi. WOilną_
sobotę odbierzemy sobie w innym terminie. Poaby wszyscy,
stawii.liśmy sobie takie zadanie,
którzy tego dlllia będą w Łodzi, mogli - w razie takiej potrzeby - otrzymać niezbędną pomoc lekarską.
Po pierwsze - mUBimy być pTZygorowani na
udzielenie niezbędnej pomocy lekarskded Dostojnemu Goścdowi lub komu~ z 01Sób mu towarzynadzieję, ie nie zajdzie talk~ poszą. cych.
trzeba, ale przygotowani być mu.simy.
Po drugie - musimy być prz.ygotowan.i na udzielenie pomocy lekarskiej wszystkim uczestnikom uroczystośd: mieszkańcom Łod?li i wszystkim, którzy tego dnia znajdą się w mieście.
TTzeba pamiętać, że samo miasto ma o.kolo miliona mieszkańców i tyleż samo ludzi - . tego
s·ię s,p odziewamy - przybędz,ie do Lodzi. Tego
dnda ludzie będą gromadzidi się w trzech punktach: na Lubliiniku, w rejonie Katedry i przy
LZPB im. Obrońców Pokoju .„U!ll'iontex".

lekarzem wojewódzkim, dyrektorem

Wydziału

możliwe
\

Zdrowia i Opieki

(

S.podziewanw się na Lublinku miliona l·udzi.
aobie wyobrazić, ie na , 1taidiorue ŁKS
mamy komplet - to je;1t 30 tysięcy wddzów.
Otóż na w ·bliallku t>ę,d'tie 30 ia.kioh stadionQ.w.
Zapełniać 9ię będzie Lwblinek od popołudnia 12
czerwca, ale po IK~Y&•tości ludzie będą rozchodzić Idę w ,znacznie kirbtazym czasie.
Piroszę

- Jak mrganl10wana będzie slutba medyczna
.
na Lublinku?
- P.rzygotowaili&rny 10 namiotów i jed~ sz.pitał polowy na 60 łóżeilc. Między sektorami będą .
karetki pogotowia, przy każdym namiocie dodatkowo dwie, a pr:i:x szpLtalu - trzy. Po lotnisiku - w obrębie sektorów - poruszać się bę
dą paitrole sa.n:Ltune: około 250 takich patrOili,
każdy złożony z dwu pielęgniarek i dwóch nonowych. W 'llla.tniotach i w a~i·talu będą dyżu
rowali lekarze róUlyclł 1pecjalności, nawet ginekolod:zy, bo mimo apeli mogą wybrać się na
Lublineilc kobiety w dąży i może nastąipić poród. I na taką ewentualność trzeba się przygotować. Będzie tam 1 500 dzieci, które przystą
pią do pierwszej komunii. a więc będą również
dyżurowali pediatrzy. Służba medyci.na ro~pocz
nie swój dyżur 12 czoowca pod wieczór. Apteki
na tl'asde przejazdu papieża będą spełniały rolę
Dyżuirować będą
punktów pierwe~ pomocy.
Placówki, w
wa~tkde przychodnie ~owda.
- Najwięcej uwagi ł1'1Zeba będzie 1koncentro- ' ', których ludzie m()llł 11POdziewać IJię pomocy :z:ostaną oznacaone blal,mi ~ącwiamt 1 clAll'·
wal! ~ Lublinku?
wotiym la:syUm.
- Tak l 1oltd:nde do tego przygot&wu~einy
- Kto sdaniem pana, jako lekarza, nie powiMusimy być przygotowani na ud-zielenie pom~
nien wyblera6 11• na Lublinek?
cy lekarskiej zarówno tym; ldórz.y zg.romadua
się w sektorach na płycie lobnlsika, ja>k i tym,
- Przede w1zystildm ludzie starzy, niepełno
którzy będą do tego lotniska zmierzali. Ale najapuwni, kobiety w ciąży, rodzice z bardzo mabardziej się obawiamy momentu, gdy ludzie hę·
t)'Ulli dziećmi, ludzie, 1«6r,zy niedawno przeszli
dą lotnisko oipuszczałi. Jeśli w tym czasie nie
j,aikiś powamiejszy zabieg, ludzie chony na serutrzyma się niezibędnej dys cy1płdny, to nasza po!Qtór,ą w Diedaweym
ce, a jui 11cze1ó.lnie
moc może być poitt'iZebna.

Mam

a,.

«.

się zd!!zawał. Cukrzycy, jeśM
pójście na Lublinek, powinni mieć ze
cydują
kostkach.
sobą cukier

czasie przeszli

·na

w

- Wiele osób pozostanie w domu i będzie
przebieg uroczystości śledzić w telewizji. lm też
może być potrzebna pomoc lekarza Co wtedy?
- We wszystkich .szpitalach będzie ostry d~
tur. Jeśli lekarz nie będzie ' mógł sam udzielić
.pomocy, to przynajmniej pok1eruj'e taik losami
n,iezbędna pomoc była mu
pacjenta, aby ta
ud?Jielona. I to jest trzeci cel naszych przygotowat't. Pomoc tym, którzy znajdą się poza terenem uroczystości , a którym potrzebna będzie
pomoc lekarza. Na czas uro<;:zystości w Łodzi
znosimy ~bowią~jącą rejonizację.
Zasilamy ~reg~ p•r acowników służby zdrowia
służby zdrowia,
pracownikami prremysłowej
studentami sta,r,s zych lat AM, siostrami PCK i
farmaceutami w aptekach, które będą pełniły
być
rolę placówek pierwszej pomocy , Chcemy
Ale
przygotowarii na wszelkie ewentualności.
- jak wiem - życie potrafi być tak różnorod11e, że człowiek n•i e jest w stanie wszystkiel'(o
przewidzieć. Mamy wszakże nadzieję, że tym
razem tak źle nie będzie i potrafimy przygotować się dobrze do niesienia niezbędnej pomocy, jeśli zajdzie tego potr;zeba.

Zanotowała:

BOGDA MADEJ
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Brud I bałagan na Dworcu Kaliskim. Zdezorientowani
I nie mają gdzie napić się i co zjeść.
Czy milionowa aglomeracja musi mieć taką wizytówkę.
podróżni błądzą

loena
Dworca·Kalisld•
.

.

osobnicy o wysokim ilorazie inteligencji. Tępsi nigdy w ży
ciu nie pojmą, dlaczego brakuje dużych, wyraźnie oznakowanych plansz informacyjnych,
o trasie dojścia do poszczególnych peronów, do kas, poczekalni i innych urządzeń. Ale
za to na samym froncie obdrapanej, brudnej sciany zobaczą
wielką tablicę, z której dowiedzą się że „Działanie na rzecz
obrony cywilnej - obowiąz
kiem
każdego
'obywatela".
To akurat jest najpotrzebniejsza na dworcu kolejowym informacja. Można się też z punktu dowiedzieć, że są do sprzedania kwiaty i upominki, bo
reklamują się bezczelnie 1 z daleka, ale po zmroku nie sposób
odczy tać n~echlujnej, n iekompletnej tablicy rozkładu jazdy . 'Przyznać też trzeba, że personel dworca zabiega usilme o
właśc i we priorytety. W ciągu
trzech godzin nie udał-0 się wydobyć 1 z ukrycia naczelnika stacji; reszty panienek, których
brakowało w
pustych okienkach kasowych (obywatel, który
widział na własne oczy czynne
wszystkie kasy, proszony
o zgłoszenie się do redakcji)
ani też miejsca, gdzie można
by otrzymać pierwszą pomoc
medy czną. Po prostu nie wiadomo gdzie to wszystko wystę
puje.

3.
Załóżmy,
:te udało c:l ai~
podróżniku odnaleźć punkt informacji, trafić do kasy, nawet skorzystać .r; toalety (brr,

miejsce l{'rozi ]dennymi chorobami
lub kalectwem). Alt
masz jesJJcze kzy godziny do
pociągu. Co robisz?
Chciał
byś

Z daleka widok jest rozc:i:uromantycznJ'.
Ciemna
bry ła rysuje się ostrą linią na
tle czystego, przedwieczornego
nieba. Malowńiczą krągłość sylwetki tu i tam podkreśla niezamierzonym konturem oberwana rynna. Oko wyłuskuje
tajemnicze załomy wykruszonego muru, umajonego plackami
spękanego tynku. Gdzieniegdzie
b ł yśnie w szkle ogienek ostatniej zorzy. Nadciągający mrok
litościwie
skrywa zmurszały
dach, kęd:y znienacka strzela w
niebo już to młoda brzózka, już
to dorodna olszyna. Urocza, zabytkowa ruina ...
Znajdujemy się, prosz.ę wycieczki, na stacji kolei żelaznej
Łódź-Kaliska. W
roku pań
skim 1987.
Obywatele! Rzymianie! Podróżn i ! Uprasza się o omijanie
Dworca Kaliskiego szerokim
łukiem. Najlepiej zrezygnować
w ogóle z bezsensownego szwendania się po kraJu. Zadna kon i eczno ś ć
nie usprawiedliwia
nadwerężania
zasłużonej
firmy
PKP,
która
ma
do
spełnienia
niesłychanie
doniosłe
zadania
I
doprawdy
nie ma czasu zawracać sooie
głowy
nieodpowiedzialnymi
jednostkami, nie mogącymi uczciwie, jak Pan Bóg przykazał
siedzieć na d„.
Kolej, jak sama nazwa wskazu)e, nie jest instytucją charyiatywną, toteż błędem jest oczekiwać, że spełni swą powinność tabakiery dla
obywatelskiego nosa. Służąc zatem po- mocą nieszczęsnym ochotnikom
przejażdżki koleją, prezentujelaj ąc o

może nabyć aktualną

pra-

papierosy, usiąść w wygodnym krześle, (nie żądajmy zaraz fotela) zamówić herbatę i
;pokojnie zająć się lekturą w
ciepłym, czystym
lókalu? Co
r:a naiwność. Za poczekalnię
uchodzi brudna hala pawilonu
przy alei Unii, z twardymi
ławkami, bez stołów. za to z
przec i ągiem idącym od wybitych w drzwiach szyb. Gdysę,

JOLANTA WROŃSKA

my kilka przykazań koTłie
cznych, by poradzić sobie w
komyszach i pułapkach Dworca Kaliskiego.

1.
N aj sam przód
drogi
pouzbrój
się
w
cierpliwość.
Nigdzie
nie jest powiedziane, że nie
wybijesz sobie zębów, nie trafisz na reanimację lub na Doły
za sprawą głębokich wyrw w
trotuarze. Oczywiście w najmniej spodziewanych
miejscach. Nie licz na to, że wsz.ę
dzie, tak samo jak przed wejściem do ponurej nory wystę
pującej jako salon infotmacji,
jakiś przytomny człowiek osło
ni taką dziurę stosem zrzuconych byle jak„. koszy na śmie
ci. Takie ostrzeżenie dojrzy każdy. I głowę dam, że nie zrobił tego żaden
funkcjonariusz
PKP, albowiem tm zwyczajnie
nie przyszłoby to do głowy. Podobnie jak zawiadomić
Cię
obywatelu stosowną planszą informującą, jak
właściwie
do
tej informacji trafić. Ze masło
maślane?
Nie takie rzeczy jeszcze tu czyhają. Na przykład
taki drobiazg. Chciałby czło
wiek siusiu. Ludzka rzecz. A
tu niespodzianka - informacja o trasie wędrówki do przybytku skutecznie przegrywa z
brudem ściany, do której przyczepiono niepozorną tabliczkę.
Toteż tabuny ludzi :i: płaczący
m! dziećmi krążą pośród ruin
dworcowych zabudowań usiłu
jąc dociec, po jaką ciężką cholerę kolejarze ukryli pożądany
obiekt. Wstydzą się, czy jak?
dróżniku
anielską

byś

wypus:i:c:i:one w
firm' W ARS naco najwy!ej do
godziny dwudziestej.
Potem
ma.ją cię w nosie. Nieopisanie
bogaty zestaw dań z tych bud
też zres?ta
może wstrząsnąć
żołądkiem. Przedwojenne kotlety z nie wiadomo czego, produkcja prywa·tnych geszefciarzy typu paluszki, prażY1I1ki.
cukierki z gumy,
kanapki ·:i:
wiekowym serem. Ciesz się,
że w ogóle jest.
I wyr:z.uć
czym prędzej
z
paffiłęc1
wkloik
kafeterii,
snack-barów i dziesiątek ilnnych lOlkaUków czynnych bez
żadnej przerwy całą dobę, zabiegających o ciebie
jaskrawą
reklamą. żyjących
z
ciebie,
zarabiający,ch
na karmieniu.
To nie ten adres. W środku
nocy ludzie pracy śpią i doprawdy nie !eh zmartwieniem
jest, że komuś
zachciało
s ię
włóczyć po dworcach i jes~cze
chce jeść, pić, kup ić gazety i
papierosy.
nie marz nąć w
brudnej poczekalni. nie szarpać się .ż rozespanymi, wrzeszczącymi dziećmi, których nie
ma gdzie przytulić na czas oczekiwania pociągu. W ogóle
zapamiętaj
sobie podrótniku,
włócz)"kiju, zawalidrogo. Twoje ekskursje
to
jest twoja
prywatna sprawa I nikogo to
absolutnie nic n ie obchodzi. A
już najmniej
Polskie Koleje
rękach,
ajencję przM
karmią clę

nych

powiedzie~
wyraźnie, że korzystać :i: dworca Kaliskiego mogą wyłącznie

W ogóle trzeba

chciał

zjeść

coś

niecoś.

powiedzmy. lekikie jajeczko na
miękko, świeżą bułkę i kawę
z mlekiem - to oó razu wystąp o paszport do krajów dalekich, bo na Kaliskim dostaniesz: pepsi za 64 złote, herbatę z torebki za 24 zł, schab
piecZ!. ziem. buracz. - wszy.stko razem z.a 193 zł, gulasz.
woł. za 68 zł . bigo5 z ziem. za
94 zł. Koniec.
Masz
małe
di:iecko ze sobą,
chclalbyś
mleczka? Dostaniesz oranża
dę. O dziewiątej • wieci:o.r em,
aż do rana
białego nic tylko
gulasz i schab z ziem. i pepsi.
I szaleć do syta.
Bar Warsu · sam w sobie jest
poezją. Nieludzki
brud przed
wejściem
przyprawia o wymioty. Zapach zza drzwi zwala
z nóg, jeśli mimo to - głód
okaże
się
si1niejszy
! nie
zmniejszy go widok wnętrza,
sameś sobie winien człowieku.
Salmonella iinvite you! I nie
myśl nawiny, że tu ~tokolwiek
przejmuje się twoimi kłom
tami. Bar jest czynny co prawda przez okrągłą dobę, ale jeś
li trafisz
pechowo
między
8.00-9.00 rano
lub 20.00-21.00 wieczorem. możesz wyć
z głodu do sądnego dnia. Dołączysz do licznej grupy ~ło
domorów karnie czekających
u zamkniętych drzwi. albo pognasz do Pociągu z pustym żo
ładkiem.

·Paslrndne

budy

w p.rywat-

Państwowe.

- l\Iówlą, te jeden szczery demokrata na wysokim urzędzie
wiosny w administracji nie czyni?•.•
- Tak mówią? Można i tak. Ale szczególni• w kontelcieie
reform w Związku Radzieckim zapotrzebowanie na -demokntów rośnie.
- To jest pańskie dziewiąte miejsce pracy. Personalnl nie
kochają takich wędrownych pracowników.
.
- W tym szaleństwie jest metoda. Swoj' dro" sawu:e Ił•
zastanawiałem, czy to na.prawdę źle świadczy o człowieku, jeśli
często zmienia prac~? Bo ja, jak dotychczas, btł1 przerwy W'f•
konuję swój zawód wyuczony. Tyle te 1 coru to nowych
punktów widzenia, siedzenia i zakresu działaniL
- Na obecnym stolcu również?
- Hm. Powiedzmy tak: zgodziłem 1ię przyjąć zaproponow&•
ną mi posadę wiceprezydenta, bo dawała mi ona szansę kotl•
tvnuowania moich zainteresowań - możność wpływania na loLodzi właśnie z mojego zawodowego punktu widzenia. Przede wszystkim i zawsze jestem architektem l wyobrażałem sobie
rozległe wizje nowocz~nego ks.ztaltowan!a oblicza tego mlast'l,
programowania jego roZ\voju urbanistyczengo, a może nawet.w
- No i?
- I rychło slę przekonałem, te proza ma 1ię do wizji Jak
dzień do nocy. Obchodzi mnie Lódź l jej przyazlość, al• aktualny model zarządzania, w skali kraju, nie tylko Lod'Zl, obecna
struktura organów administrujących tyciem kraju, miasta, prak·
tycznie skazują na działania dorafne, rozproszen!ę kompetencji,
a w rezultacie skutki połowiczne, albo zgoła clllkiem nie takie
jakich się oczekiwało. To jest, niestety, 1łabośd 1trukturalna
wymagająca bezwzględnie zmian.
- Pozwolę sobie domniemyw~. le 1dyb1 nie byl pan opl)'•
mlstą, nie przyjąłby pan tej posady.
·
- Zgadza się. Jestem opt}rmistą.. nieustającym. Wierzę, te
jest możliwa zmiana w sposobach sterowania takim organizmem jak Lódź. Ze można uczynić z niej miasto nowoczesne,
wygodne dla mieszkańców, p!ękne, a jednocześnie zachować jej
wyrazisty kształt architektoniczny i urbanistyczny. Marzy mi s:ę
„pięciolatka Sródmieścia". To znaczy możliwie bliski czas łata
nia szpetnych dziur w sercu Lodzi, „plombowania" -wyrw w
zgodzie ze starą architekturą. Zamieniania ponurych podwór~k
w przytulne pasaże, generalnyich
remontów, unowocześniania
standardu technicznego dzielnicy śródmiejskiej. Bo to właśnie
jest prawdziwa Lódź. Cala zabudowa powojenna powstała praktycznie za rogatkami starego miasta.
- Mnie się zdaje, te r.ódi nie ma własnej twarzy.
- Nieprawda. Ma. Może nie jest to twarz najpiękniejsza, ala
jest„. Chodzi o to, żeby miała też plecy.
- Czy naldy to rozumieć, te Łódł nie ma plec6w w „centrali"?
- To pani powiedziała. Mnie chodzi o to, ze Lód:t niedłuęo
się udusi w starej lnfrastru~turze technicznej~
MlastQ musi
mieć techniczne zaplecze. ,A. to Wy-maga olbrzymii:h prac. A to
znowu oznacza, że musi być elastycżny plan, mobilne wykonawstwo, materiały i kochane pieniądze. A to znaczy koni~:
dla gargantuicznych kombinatów budowlanych ustalających warunki i ceny. To oznacza powołanie małych mobilnych firm dla
„umowy o dzieło" I kończących swój żywot po oddaniu inwestycji, jeśli tak jest wygodniej. Przede wszystkim wymaga to
jednak minimalnych rezerw m!eszkaniowych, by realna była
generalna modernizacja centrum miasta. ~by tak się stało,
trzeba zmienić cały system struktur organizacyjnych w kraju, bo
przecież Lódź nie jest wyizolowaną wyspą. Przychodząc na tę
posadę wyobrażałem sobie, że każdemu obywatelowi
czy grupie, którzy zechcą zainwestować swoje pieniądze w remonty
starych domów, stawianie nowych plomb, słowem naprawianie
Sródmieścla - dam zgodę i błogosławieństwo.
- Tot to czysty elitaryzm. A gdzie „wszystkim po r6wno'"l
- Ekonomia, proszę pani, jest jedna. Ma być efektywna. Bogaci mieszkańcy, to bogate miasto. Ale zostawmy ·marzenia,
sk-0ro za drzwiami skrzeczy rzeczywistość.
- A prywatne marzPnia zdołał pan
zrealizować? Ma
pao
willę z wodotryskiem albo przynajmniej sam wodotrysk?
- Mam mieć. Od dziewięc4J lat usiłuję postaw i ć segment
własnego projektu, o powierzcnni użytkowej 92 m kadratowych.
I jakoś wciąż mi coś przeszkadza. -Na razie mieszkamy z żoną
na 50 metrach w bloku razem z wielorasowym p.siakiem, który ma nas i jest najważniejszv w rodzinie.
- To jakoś średnio panie prezydencie. Ludzie. mówią, ze jak
Jut władza nie umie sobie niczego „załatwić", to pora umierać.
- Kiedy ja się nie czuję nieszczęśliwy. Nie potrzebuję i,,ię
gwałtownie „wybijać". Owszem,
chcę,
jak każdy, · godziw~e
mieszkać, mieć pracę, która daje satysfakcję. Mam jaki
taki
samochód, lubię podróżować. Ale jak dotąd żadne stanow ~ sko
nie zmieniło mojej filozofii życiowej. Trzeba brać od życia to,
co ono niesie i cieszyć się tym. Owszem, warto dążyć do ideału, ale naprawdę nie warto ·rozpaczać, że się go nie os i ąga.
- Pański największy sukces?
- Bo ja wiem? Chociaż n ie, tak im sukcesem była n ieoczekiwana i hm, niedobrowolna przerwa w licealnej edukacji w
1950 r. Pojechałem wtedy budować Nową Hutę w Brygadach
Służby Polsce. Tam zrozumiałem czego chcę. Ukończyłem w Lodzi Liceum P!l'lstyczne z dyplomem „Przodownika nauki 1
pracy", co otwarło mi drogę na studia bez egzaminu wstępne
go. Na architekturze na Politechnfce Warszawskiej. Równocze5nie wyczynowo grałem w hokeja na lodzie i nawet bytem w
akademickiej reprezentacji Polski. Taki bytem obiecujący. Godziłem jedno z druglm, choć nie bez wątpliwości. Ale profesL'r
Hryniewiecki rozwiał je pytając, kiedy właściwie mam zamiar
uprawiać sport. Na emeryturze? No i skończyłem w terminie.
Na sport już nie bardzo mam czas, ale każdy urlop w Kaz:im ierzu poświęcam na amatorskie próby malaMkie. Zrobillś'Tly
nawet kiedyś z przyjaciółmi wystawkę z kartkami na obrazkach: „sprzedane za walutę". Nigdy nie żałowałem wybranego
zawodu.
- To o największą poratkę nie wypada pytać optymisty?
- Nie wypada. Zresztą nie podsumowa~em jeszcze życia. Dzisiejsze tempo nie pozwala zbytnio rozmyślać nad upływem
czasu.
- Czy pan w ogóle mlewa wolny czas?
- W czasach satelitów, rakiet i...?
- •.• f liczydeł w polskich urzędach„.
- No, na czym§ trzeba przecież liczyć, ile nam jeszcze zostało do ~wletlanej przvszłoścl...
- Dziękuję za rozmowę.

sy

4.
Dworzec Kalisk! ostait,nio nada wał gię do użytJku za cz:isów tych trzech facetów; którzy nie miel! nie 1 chcieli koniecmie
z,budować
:fabrykę
Od tegc> ezaau przybyło sporo niespodzianek.
Takie
dajmy ina to - roboty ro.zbiÓI1kowe na pet'Oal!e trzecim.
Otoczone barierkami miejsce
ak-cji nie ma żadnego oświe~
lenia ostrzegawczego. Gdyby
l)("Zypadkiem ktoś po ciemku
napatoczył się
w to miejsce,
po.byt w szpitaJu ma jak w
banku. Zawiadomić o tym wyraźnie
pasażerów? A po co?
Zabezpieczyć

Mówi: Stanisław Żałobny

tłumnie

uczęsz

czane przejście
na
przełaj
przez torowiska oó strony aleł
Włó'.k1lliarzy? A na co? Tabliczka z napisem, że przejście
zabronione j~t? Jest. I starczy. Posprzątać potworny brud
na całym terenie dworca? A
komu by się chciało?
Toteż można <>bejn..eć 'Z!'Ujnowany ba.sen przeciwpożaro
wy, w 1atn raz na.dający 'łię
na utopienie niekochat1ej teś
~iowej. Mowy nie ma, żeby się
. toś zail!1teresował. Dojrzy się
śmietnik na torowiskach.
jakieś wybebesZ<>!!le .z wagonów
aluminiowe pusilki-śmietniczki,
jakieś walające

się potłuczone

ceramiczne ruiry kanalizacyjne.
nikomu
niepotrzebne
żela
stwo, którego s·tarczyłoby na
jeden wytop w Hucie Katowice. W wybitych oknach puste.go budynku głóW!Ilego widać
skutki
szabru,
oblewanych
bankietów i działalności wydalniczej
uprawianej wewnąitrz
zamkniętej
na fłucho
r·uin7.

5.
Zakonotuj sobie

obywatelu.

Jeśli już koniecznie musisz udać się w podróż, wybiel.'!Z :;ię
na Dworzec Fabryczny, też cudownej piękności, ale trochę

lepszy, albo autobusem. albo
pożycz ·rower od sąsiada, albo
przyjmij wreszcie do wiadomości, że po<łróże ksztśllcą.
I
nie daj aię nabrać na obiektyWine brudności, licme braki.
występujące gdzieniegdzie, ale
incydentalnie
niedociągnięcia,
:fluktuację kadr, li.che zarobki
oraz kryzy1, usprawiedliwia- .
ją.cy
wszystko i wszystkich.
Sprawa jest dużo
prostsza.
Niechlujstwo, bałagan. dezinformacja, to wszystko twoja
wina. Po . co zawracasz głowę
ofiarnie pracującej PKP?
I nie wierz w to, co ci powdedzą
o pechu prześladują
cym Dworzec
Kali3ki, o tym
jak to zawsze „spadał" .z kolejnych
plan~w
inwestycyjnych, o czterd,z iestoletniej Iristorii projektowania
budowy
nowego dworca w.raz z całym
węzłem
komunikacyjnym,
o
wlokącej
się
budowie wiaduktów, braku pieniędzy, wykonawców i materiałów,
a
· przeważnie wszystkie.go naraz.
Nie wierz temu. Bo nawet
w największej biedzie może
być po nr<>&tu czysto
i nie
musi śmierdzieć.
I nie psioct, te wlozyt6wką
milionowej aglomeracji
je!\t
zwykły
chlew.
Równowag~
przywr6oł
ei telazna re~tła.
Kolej ma zawsze n.cję. a jsk
. nie ma racji, to z.abije cl dechami okno na świat.

Rozmawiała:

roto: Gr1eoor1
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iewiele jut ll'J. jw!ecle 9l!lutnlej1zych rzeczy niż aabawka, któr11,
nikt •i• nie chce bll!Wić.
- l\Iam tego d°'ć - Pow1edzlał
do siebie głośno pluszowy niedźwia
dek Mruk. - Od tygodnia nie rum:yliśmy się z tego pudła.
W pudle .1 zabawkaml zawrzało: okazało 1ię,
te mimo pótnej por7 nikt nte jp( i w12:y1ey
myślfł o tym sam:rm.
- Od kiedy w domu pojawiła alę ta 4wlec11,ea l mrugająca 1krtynka. całkiem o nas Z&'POm.niell - narzekał miś. - Co oni w tym widzą!
- To je!t okno I on! przez to wyglądają powiedział jeden z braci klocków z przekona·
niem.
- OJ klocek, klocek„. - weltchnęla pil:kll,
kręcą.e okrągłą głową; wyblła jut niejedną szybę i mała się trochę na oknach.
- Sam 1łyszałem jak mówili. „To nasze okświat" - uple.rał się klocek.
no
- A co to je.st łwiat? - zapytał maly bą!c.
- $wiat, to nasze pudło - ośWiadczyła lalka
Tekla. Miała pustą głowę i niewiele moM!a było od niej wymagać.
- Bzdura! - prychnął Mruk, którego głowa
,,ełna była trocin, wobec czego uchod?.il za mą·
dralę. - Swlat. to pokój dziecinny.
- zas.zeleściła
- Swiat, to o wiele więcej
ksiąi'ka z obraz.kami. Była najmądrzejsza. chać
n~t miała głowy w ogóle. Mądrzejsze od niej
A
były chyba tylko książkJ be:i: obrazków, akoro mowa o świecie - ciągnęła - to jest
na łwiecie ~rai.na, gdzie zabawki n1gdy aię nie
n.u.dzą. Nie potrzebują dzieci i bawill 1lę same
o-d rana do wiecmra!
be:s
- Ależ sa.bawlki nie M<>ll\ obejść
•zieo!! - zawołał Mruk.
- Tak myśfilsz? To po1Płuehaj - k9iątke. 'Pt'E9-o
wróciła parę· kartek i zaczęła czytać: „ - A
jak aię nazywa ten kraj?
- Kraina Zabawe'k. Może pojedziesz ze mną?
- Ja? O, ri:e 1
- To fle, mój Pinokio! Jeśli nie JX>Jedzies:r.,
będlliesz żałował, wierzaj mi."
- Wierzt oi - mruknął Mruk. - I mam na
imię Mruk. I pójdę. Tylko gdzie u:ukać ~j krainy?
Ks!ą:t.ka nie wiechdała, bo nawet kailltki ni•
wiedZI\ wnyatkiego.
- Ze. siedmioma .e6rami. • eledmłoma luamt - od'l)OW'ledziała, jn llW;rkle w takich WY·
,l)adkaeh, l -.mlmęła •ft.
.
.Mjj pomy•lał ehwll• ii neki:
- Dwoje z na. umie chodxid: )a ł Tekla.N
- Tylko nie Tekla! 7'"" ?Aprote8towała lalka.
K:.prawdę miała na imt• ~tylda, sama !IlÓW1ła o sobie Aspiryna (:malatla to plękne "mię
w książce bu obrazkó ·) ale ....,".'!?y.scy zr.ali ~:\
jako Teklę.
- Ja i Tekla - :powtórzył miś. Dziś wyrur.z.amy w świat. Oklno jest uchylone.
cho~
- Ani mi aię śni! - zawołała Tekla,
tak napra,vdę , o<l obwili gdy dowiedziała się.
te pudło to nie cały świat, at się paliła do
ucieczki.
- No te> k!ę .am. A ty 1iedt tu zapudrowana!
- Cót za języ1c! - oburzyła •lę Tekla przeC.O za towanyatwol Nie
-v..'racają~ oczami. wytrzymam tu ani chwtlt dłutejl
Mruk nie tracił czasu. Odnalazł 1rebrny kluczyk, nakręc.ił lalkę po.rzadnie, aam kazał się
jej nakręcić, zgamął trochę rótnoścl w krac;aalą chustkę i zall!ucił tobołek na plecy. Potem
.11rnierzył wzrokiem wysoką ścianf: pudła..
-Zrob;my 1ehodki! ..._ zawołały ochoczo klo·

N
na

•I•

ok1; było to piętnastu braci-b1iźnlaków, ba·rdzo
jeik mówiła Tekla - kanctahałaśliwych i -

.
atyeh w <1bej~ciu.
Znalazbz7 1ię na aczycie 90hodów. mlł odwrócił a-ię i Jl(>machał zabawkom ręką j111k podróiny, który ma li& chwlh1 odleeieć. Brakowało ty1'ko samolotu.
- Chwileczkę! - :riaM>łeł helikopter. - Może
podrzucić was choć kawałek?
Usadowili się w kablnle i łmd.głowieci ruszył
dziarsko w stronę okna.
jest
- Uwaga! - krzyknl\ł mU. - Oklno
z.am„.
Rozległ sią brzęk 1:r.lda I helikopter runął ko·
ziolkując w ciemności.
Wylądowali na arezęścle miękko w korzaku
aerestu.
- Podrz.uolł nas t.MI: jak mówił: kawal&'k Za to tpadanie - ho,
burczał niedtwiadek. hO! W życiu tak nie •padałem!
- i.\foja najlepsza aukienka - biadał~ Tekla.
- Jak ja się teraz. ludziom pokażę.
- Jeśli pokażesz 1ię teraz ludz.i<>m - rR~ł
. przytonmie Mrnk - trafimy s powrotem do
pudła.

W tym rnomMcie na trawnik padfo
x okna na. górze. MU i Tekla stali w
iółtego prostokąta jak na
- W nogi! - 't&wolał
kę za Tękę w cień.

.~ Móglbył uwataćl -

jwiatło
środku

scenie.
Mruk ' poclą~ął lalrozległ IJl.ę

ctoe

w

- Nadepnąłeś mi na biegun . A
Je"t
w ogóle co wy t.u robicie o ~j porze?
. .
północ !
- Du ch! - ')) ! snęła Tekl11 .
- P~t! - 17.epnąl m:4, k tóry rozpoma1w al w
duchu K:ma, konia na biegunach - To ucieczka! Wielka w yprawa do Kra;ny Zahawe~c!
- A wiecie chociat gdz.ie to jes ?
- No pewn ie - obruszył się '.\.fruk - l':a
11& & ~ edm f oma
1tiedmioma tymi... no, górami,
rzekami. I lasami.
- La~ml! Wiem o lasach wsY.ystko. l:n-am
las jak włuną kieszeń, jestem przec!eż z dre"' na. Weźoie mn ie ze 1obą!
- Ale ty nie um!a.:z: chodr.t<'. lC!WMl r.ę tylko w przód i w tył.
Kim przebierając nogami w .m.gnlen lu ok a pozbył s i ~ biegun6w.
- ~fogę teraz kłu90wać , I 1alopować. cwalo"'aĆ l eo tylko chcesz. Idę z wami!
- No dobrze - zgodził się łaskawle Mruk I
- B~d?)fen
z:arzucił mu na grrblet tobołek, .
niósł nasz doby tek.
Przemknęli pod płotem, chybk!em, Jedino z&
drugim. Wkrótce poj&wBa 114 pierwsza prze :r.koda; jakieś drewniane ogrodzeni•. Mruk 7ldeeydował, ta nie b~ą fO obchod!Zlić: wypa trz:vt
na niebie (wiazdkę, która zdawała 1!ę W · kaz.ywać im dl'Ogę. Kiedy alę tej drogi nie zna każda wskazó\\"ka jut dobra.
pomyślał p<>d
Gdy s łlrudem przele:tli prr;et zaporę ,
&topami zachrUlk!ł im piasek. M!.!l!ow!, ~6 re
mu tak nletortunnle przyszyto kiedyś naderwan~ Ieiwl\ ·n on. te była. nieco kró~ od prawej,
llle 1·.do •I• najlepiej, totd ~sknle - I nad.a ciemnościach.

wyglądał końca plaszczy1tych wzgdrz,
blado w jwleti. k•lęt.yca. Tym07Jl1em
nocne niebo uciągnęło 1!41 chmurami, 1tracii! s
oczu rwta:ixf• l od t•j chwill :tdanl byli tylko
na noa prz.ewodntk•. Te-n TA_. iah'eymał 1ię po
pewnym csasie i oznajmlł:
- Jesteśmy na pustyni.
Katde dziecko wie, te bez wody mot.na przedwa). Zabaw1ti
tyć trzy dni (bez <>ranżady wtedy,
wytrz:ymujl\ nawet tydzień, ale tylko
gdy· wiedzĄ, te w pobliż11 jest kap i ący kran.
Pustynia - to zupełn:e eo innego. Jut na 1am
dżwięk tego euchego iłowa Tekla p0czuła tak
straszne pragnien ie, jak by przed chwllą z.Jadła
beczkę solonych śledz i . Na domiar %lego zerwał iię wiatr. sypnął im p:ask:em w oczy, zakręc ł w głowach i począł aza.!"l)ać na wszystkie
strony, jak gdyby chciał ich zn i ecMcić do dalszej wędrówki. Miś podał lalce butelkę s wodą,
p;lnując by nie wypiła wszystkiego.
Zmagając się z wichurą uszli jeszcze kiLkanaście. kroków. Nagle lalka niespodziewanie usiadła na 'Ziemi.
- Nie ruszę się z ·miejsce. - oświadczyła zaChcę wracać do pudła!
chrypniętym gło,em. Mruk marzył sM)'cle o tym samym, nie wi~
dział jednak jak tam tra:Mć.
- Jeśll się zatrzym3Jtlly, za.sypie nas piasek
- rzekł ponuro.
puatynia
Kim był dobrej myśl!: - KaMa
pocieszał ich.
rdzieś się końozy - I woda też - powdedmała Tekla. Odrzuciła pus~ butelkę l zaczęła płakać.
- Nie płacz, be> wypłaC'Zesz wszystko co wy.
estrzegał j" Kilim. piłaJ, a wtedy u!nl'Zesz Może napotkamy jakąj karawan,. Albo oatz"
Albo przynajmniej fatamorganę.„
- Taan coś .t<>il - 1'.8IWOłał na.tle mfj. - To
pewnie ta fatamorgana!
C<>ł <>kazało 1ię gładkim. d rewnianym pal!kiem, całkiem bezużyte=ym.
zaczął.
Wiatr ucichł tak raptoWIIlie jak 1ię
Odpoczęli nieoo i ruszy1i dalej. Po minucie napotkali drugi palik.
- Przechodziły jut tędy jakieś zabawki zauwatył Ktm. - Pełno tu 'ładów.
Kolejne palllai pojawiały się w regularnych
odstępach czasu i dodawały . im otuch7: kt~
najwidoczniej wytyczył traaę. Pny dz!ealątym
słupku Mruk zatuymał 1!41 nagle, tknięty po·
dej,rtenl.em. Szar,pnął za palili i· w7ciągnął 1
piasku d'llieolnną lop&tkę.
- Skąd na pustyni tYle łopatek?
W tej chwili poszarzałe niebo :iar6towłio lię
l rąbek wachodzącego słońca wyjrzał ua hory«ontu.
Trójka wędrowców stała rw niewielld.ej piaskownicy, a krąg llcznych śladów wskazywał, że
od paru godzin dreptali po niej w kółko. mijając ciągle tę samą, poZOl9tawiooą przez jaki~
goś zapominalskiego łopatkę.
Staliby tak jeszeze długio z rozdziawionym!
gębami, gdyby nie obawa, te w każdej chwili
może Ich ktoś wypatrzyć: byli wciąż blisko domu. Pospiesznie wygraimolllf i1ię s piaskownicy

remnle -

lśnll,cych

0

1

przycupnęli pod liściem łopianu.

Nie rozumiem. Nie ro-.zu-miem.•• - kirQOłł
Mruk. Potem zamilkł 1 przyjrzał się ba·
cznie swoim własnym, wyciągniętym na trawle
nogom.
- No jiune! - klepnął •lę w czoło. - Jedna
je&t krótsza. Robi mniejsze kroc2Jk1. Dłużsta. za•kiręcan I
rzuca. Wtedy - chcesz. c:z.y nie robisz kółka. Zawsze tak jest.
- To oo, te jedna krótsza? - pocieszał go
Kim. - Za to druga dłuższa.
- Jak ja was te-ra.x poprowadzę? - frasowllł
-

głową

1lę miś.

Kim chciał jut zauwaty~, te przeclet l on,
Ktm mógłby„., ale jakoj •141 powstrzymał i powiedział 2Jllmłaat tego:
musisz oiągle
- Myślę, te aby iść ~.
.itiręcać w prawo.
- A jak zechcę eklręcl~ w prawo?
- Wtedy musin robić cztery klrokll kr6~
ob1iczyt k<>ń 1zybko.
nogą a jeden dłuższą - Na razie nie zrobię nawet pół - sapnął
miś. - żadną. - I U6Dął.
Kiedy ltię obud1Jlł, wielkie mannowe 1łońee
italo tut nad horyzontem. Wyglądało jak o!fl'Omny lizak.
- Ciekawe jUl ma •mllkT - pomy!lał. Trzeba będzie kdedyś apróbowad.
Tymczaaern muaiell jednak runać w l\JiPłlhll•
Inną 1tron,. Było jut ciemno, gdy Ich uszu dobiegł nlepokojąc7, jednostajny i><>mrwk, któr7
wkrótce pnebzłillłc'ił alę w ogłuszający hałaa.
Wdrapali się na WY•oki na.syp d ltanęli na maju fi<>sy; pędziły i><> ftiej w oble atrony samoreflektorów .
chody, błya.kając dziko łleplamł
Tekla odruchowo przysunęła •ię do Mruka, a
Mruk do Kima - było io icupebnie co Innego
nit majomy aamochodzik s pudła. Kim, któr1
znał 1!ę nieco na rzeczy, bo apędzll dzlecińsłiwc
.na wystawie .lklepu przy · głównej, ba.rdlZO ruch1Lwej ulicy, przejął t&ra'Z dowódontwo:
- Słuchajole uważnie: tlrzeba 1pojruł w lewo, potem w prawo, potem znów w lewo - I
jeśll nic nie nadjeżdża, 1zybko przebiec na dru-

·

pllno było przej~d 1ledem lasów 1 1abrad " '
de> praepływanla 1ledmiu rzek, tymcz.a1em kiłę·
tyc l awlazdy, talde lch przewodniczki, skryły
'ię za chmurami. Nagle pojedyncta zielonkawa
a
gv11 lazdka przelecleła m11 tut koło non,
wkrótce DOJawiła • ę ich cała mua.
- Nie bóJ się·. to łwietlild - wyja.śnlł Kim
przestra11wnej Tekll.
- Nałaplemy 1ch do butelki, ołw1etl' nam
zawoła! Mruk. Był zachwycony swodrogę! im pomysłem - świetliki niestety mniej: uwię
zione przestały łwiecić. Nie było rady - cho~
wy,spani I wypocz:ę.cl, mu!.iel1 zatrzymać 1141 na
nocleg.
Sen d!11gó nie przychodz:U - l!:iledy \Vre!lzeo:e
nsnęli, w mroku pojawiła 5;ę oara tółtawych
ślepi. Tajemniczy stwór długo przyglądał im się
z ukrycia, a potem bezszelestnie znikł w gę
stwinie.

n
Wędrów3ta była teraz utrudniona: Kim wcląt
zbaczał z drogi I za.pusrozał się w leśne ostępy,
zaś Mruk to potykał się o korzenie śledząc z
zaintrygowany
zadartą głową lot ptaków, to
krzątaniną wszelkiego pełzającego drobiazgu na·
bijał sobie guzy o drzewa. La.t, choć najzwy-

.._„

ł ....... Ili
ło lnt wffłC nie innqo, )U
·
wiadomo m'ff:r.~ aa eo - ohyba u Nd.
I wted7 w elemnołel.acll 1116w -~ •
ra tóltych oczu. Trzam~· 1ał"zka. s~u
pewno 1114
tamtą atron• z nadz!ej", &le to •
był Kim: blysze!Zące •lepi• 1Mld11ił1 1flPIQlt aa
nich.
Kftloo
- Samochód I - pnerriknęło pniez
ka.
llPOIDI~
wniedła
Wielka tzara butla
drzew, porwała atruchlal" Te~ I 1kocąbl •
łupem w kirz.ak>I.
- Ratunku!!! - wrzewzczała Tekla IOP?'&1te?ft.
- Na pomoc!!! - wt6rował jej buem Mruk.
- Czego 1ię dr2est? - rozległ .t~ nad jego
kot.
$(low• zupany głos aowy. - To tylko
Goń go! Bądź mężczyzną! Walcz!
ml
- Nie mogę! Jakieś ptaszysko ukirad1o
kluczyk! Bez kluczyka nie mogę!
Napastnik 1zamotał 11lę tymczasem w je~
nach z wrzeszczącą ottar". Trzr wstą:Md. T„
kll wplątały 11lę w kolczas~ gęstwinę I nie puszczały; kot par.t<ał I fukał. ro~oieozony. nteapod2'liewanym oporem. Sowa próbowała natned
na niego z góry, ale kocur machnął tylko łapą
I chmura pierza zawirowała w łwietle Qięt,._
c:a.
Cho4 1owa nie mogła pojąć co tu ma do rzecą

„

"°"'

Co jest z~ siódmym
lasem
ZBIGNl'EW BATKO
brł dla
r.asyp;rw&ła

ozaJmejazy .,, 6w1ec1e,
lną 1

baśni.

Tekla

nich łstinl\ JanaKima pytanla-

:ml:

im dalej w lu, t:rm wl~j drr.ew?
Dlaczego poziomki majll smak J)Ol2liomkowr,
a maliny malinowy a nie odwrotnie?
Dlac7.ego leśna kukułka nie ma zegara?
Dlaczego nie nalety •iadać na mrowisku?
Mimo wszystko posuwali się jakoś na.przód,
at wre!.zcle nadszedł ten fatalny dzień, Jt,iedy
nieoczekilwanie musield przerwać węd·rówkę. Dla
Tekli zaeząl się <m jak zwytkle od poprawiania
1ałązkl\
urody: umyła twarz rosą, ro-zczesała
- żółtą,
wło.sy, wplotła w nie trzy W'Stązki
i przeglądająe rię w kabłękitną i rórową ł4ży zrobiła aobie poziomkowe rumieńce. Dla
Mruka najwa:bniejsze było &0lldne poranne nakr~enie mechanizmu; dawał<> mu to energię i
wprawiało w dobry hu.mor na cJłY dzień. Nakiręclł lalk1t l wręczył jej kluczyk. Ale Tekla.
nawet nakręcona, humoru nie miała: jeden l"Umieniec wyszedł jej krzywo.
- Ręce mnie bolą od tego lqęcfl\lal - zaczęła narzekać po trzecim obroole.
- • A mnie głowa od twojego narzekania Dla~

zez.łośclł się miś.

- A ja mam dość ciebie i twojego lduezyka! - wybuchnęła lalka. Machinęła r_,ką, klu·
czyk mtoozył w sŁońcu ~ebrny łuk, ale zanim
zdążył wpaść w pok!rzywy, jaki• ptak łm1~ął
s gałę:ll!, porwał go i odfrunął.
Tekla zdrętwiała. Na 1zczęścle Mruk niczegG
nie nu.ważył.
- No dobrze - rzekł pojednawczo - nakr11cl sz tnlllie pómiej.
do wczesnego
Teklinego kręcenia sta.rozyro
zmierzchu. Miś 1zedł corax wolniej I wolniej,
całą
aż wresizcie stanął i lalka, którą przez
drogę gnębiło pytan.ie, kiedy będzie to „pót·
niej", zr07ltlmlała, że właśnie tera.z. Dowiedziawszy się, oo :tbroiła. Mruk at zsiniał ze złości;
zbiłby Te!klę na kw„„e jabłiko, gdyby nie ob!l·
wa, te to raczej ona wyga'!"buje mu pluszow"
tak ją przecież porządn~e nakręciłl
1kórę Tymczasem zaczęło się •c1emniać. Kim za·
wleruszył -1• gdzfeł jak '1W)'kle, nie J>01Zosta-

kl~ dom7'11ła
krałd. Wabiła •I•

*wet sntudc

„

.i, od ftl'N kto m6gt IO
w powietrze, w mt1 odnat.-

81'0łci-4łodaejkd, me ~c jej

odebrała

eenn7 drobtaz1

na-

I poazybowala

Dl polanie.

-

U-bu-1zanowanieł

-

c~y 1 pmec~wnej •trony.
upolowałał kluczyk? Pora

~ pucha.es i „
- C6i to kuzynko.
10bie aprawić okula•

ryl
Sowa otworeyła dziób, by odJ>()IWiedzieć rrubym 1łowem I kluczyk wpadł do potoku.
Tymczasem zerwała 1ię pierwsza wstąi:Jka.
Na azczęście wszyscy wiedzie1l jlii o napakluczyk,
•ci. Złota rybka pochwyciła srebrny
nasunęła go 1obie na ogon i co tchu w 1krzelach pomknęła w górę strumienia. Gdy dotarła
vr pobliże polany, machnęła ogonem i kluczyk
upadł na trawę, gdzie czekał jut ślimak. Teraz on co sił w nodze rus-Lył w 1tronę Mruka,
W tym momencie pękła druga wstąiika.
wiewiórka odebrała
Widząc co się święci,
kluczY'k amb!bnemu jlimaikowł i dopadła mlr.ia.
Ostatnia wstążka nie wytrzymała I puściła,
ale w tej samej chwili nakręcony Mruk odbił
się od ziemi I spadł na kal'lk rozbójnika .
Jes.zcz.e nigdy taden niedżwiedf, a już na pewno nie pluszowy, nie walczył tak zaciekle.
Kot puścił Teklę i przewrócił się na grzbiet, usiłując zrzucić przeciW111iik:a. Zmagali się sapiąc
bliżej i
i dysząc, tarzali 1ię po mchu, coraz
bliżej twwistego brzegu strumienia. Nagle rozl obłok
legł się ·~dgłos rozdzieranego pluszu
Miś począł
trooln W'Lbił się nad walczącymi.
tracić siły. Wtedy kot tłapał go wpół i uniósł.
w górę, aby cisnąć nieszczęśnika do wody. Ala
Mruk zdążył w ostatniej chwili uchwycić się
gałęzi nad głową; wyrwał się z żelaznego uści·
sim kocich pazurów I mocnym pchnięciem obu
nóg strącił z:bira & brzegu do potoku. Kot wrza·
snął przeratliwie, znikł na moment w rwącym
nuroie, a potem choć woda była lodowate, wyprysnął w górę jak oparw.ny l zupełnie teraz do
brzeg.
kota niepodobny wyskoczył na drugi
Wielki rak łclskał koniec kpciegio ogona, a mokr7 łlad zamaczył drogę sromotnej uoiecz.k.!.

,ią atroinę.

bc>kl. - Teraa;I - c.awołał l
za nim wystraszona Tekla.
Miś skoczył z:a nimi, alt potknął .tę l padł plackiem na ziemię. Kiedy sdę pozbierał, Kim wołał coś do niego s drugiej st.irony szosy.
- W lewo, w praw.o I mowu w lewo
w lewo, to
To proete:
mruknął do •ieble. w prawo,
tam. gdz.ie mam niebie.kle ok'<>,
&dzie zielone. A 'mote odwrotmie.
diru,gt.m w
Spojrzał jednym o~em w lewo,
prawo I ruszył śmiało na~ód. Byt w połowie
dr~i. gdy :m;a u.krętu x p'rawej atrony z ryRozejrzał •!ę na
ruszył z kopyta, a

wypadła

kiem

ciężarówka .

Chciał

u-

ale \\-! ed'y nadjechał l!llmochód i lewej 1\1ruk wz:ię y w dwa ~· 1 'e zaw'rm\·ał Jak
bąk . a potem '·" pa n t 1' 1sach d c•padł sklraju '7,0-

.11kocz:vć ,

•Y·-

Udał~

l!lf.4!1 ' -

za.wolał .

Odpowiedz!ata mu głucha c!"»a t Tek!'. ! k-1:>u~ a
nie było.
- .!\Iogł•m e lę \ef!9 spod111ew1.~ - pomy~l ał
To przez tę krótuą nog~. Uoleokl'. .
Jr goryeu1. Po;zbyl! alę = 1e. Jute-.m im e!ężarem.
O'lllefło t lę na(le po J)'!'7.ecil- Hop, hop' Żyje&t? Prób11d Jeno~
,„.nel .tron!e
rus!
&t\JPlo - Dobr'M, t. R1• ~ j«łl ml
pomyślał miś zawstydzony. Przepu,cll kolej~
wielk- olętu6'''''k4 ! p.rMmkn11,ł N* • ni'- Znov:u byil. ramem..Z&padła noci iek nama. • ~ b ....
te nie mM.e być e7Mftiejsza. a.I• ktedT weml
mote. ~
d'G la.u_ okia•ło 914'. te j

'"'°"1· -
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Las bu<ehnął wesołą wrzawą, ale radość była
przedwczesna. Resztki sił 01puściły Mruka 1 te1raz on, nie mogą~utrzymać się gałęzi, chlupnął
otrzeźwiły na
ciężko do wody. Zimne bryzgi
wpół omdlałą Teklę. Tymczase.m wal"tlki prąd
unosił misia jak zabawkę ! wydawało s,ię, że
nie ma dla n.ie.go ratunkJU. Bezradna lallm biegła wzdłuż brzegu lłmentując i załamując rę
ce, gdy nagle olśniła ją myśl zbawienna: zerwała z głowy ostatnią wstążkę I rzuciła jej kr~
.niec tonącemu. Mruik zdołał go pochwycić, ale
teraz z kolei Tekla, wyczerpana szaTJ)anriną z.
!kotem, poc2luła że słabnie.
Smutno skończyłaby się n.a.sza historia, gdyby w ostatniej chwili nie prrzY'cwałował Kim.
Wyłowiony miś przedstawiał żałosny widok: .
choć napęczniały od wody, brzuch miał dziwn1ie zapadnięty, a dłuższa no,ga była jeszcze dłu
.ts·za nriż zwykle i wykręcona. Tekla pochlipując owinęła mu r~pruty bok różową wstą2lką.
,,.
Było to wszystko, oo mogła zrobić.
Długo stali w milczeniu, zastanawiając się, czy
na·prawdę jedynym wyjściem jest powrót do pudła,
gdy nagle nadleciały świetliJkd. Kiedyś niechęt
z własnej woli
ne Wslkazywania dTogi, t~
rój.
z;biły się w rozjaraony zimnyni blasikiem
Latannia-przewodnii.czka popłynęła przodem, potem szedł KJm z przew>ies:ronY'm przez gr2lbiet
Mrukiem, a za Klimem, tr,zymają.c go za ogon
aby się nie zgubić - Tekla. W głębolkriej nocnej
ciszy lalka usłyszała nara'% niegłośne, róWIIlomierne pukral!l.ie. Jego irócUo najwlidoczn'iej maldowało Silę w niej samej, w środlku. Zruu my.tlała, że coś siię tam pqpsulo, ale SZ;!"bko się uspolrołła

-

brz.tndało

to raozej jalk

sygnał,

s()lbowoś6
~a

O

itw6rc~
Ej~maina

zafascynowała nas
przeszło
~
la.ty,
dziesięciu
klooii tren młody

oczeldwainag() ze zrozumiaizaclekawieilllem . „Idiotę'',
na mo,tyrwaeh ;>0w!e~d D(Ą!lto
jew.sklego, :rmamej w!e1u wid2l0m także :przez lruicenr!z.acje
teat:ra~ne, Milmowe I tel~lizvj
ne, eo %1W'i~zalo też ryizyko
sp:rawrien.fa zawodu oczeki•wanlom pu'bldeznO'Ści. 'I'u należy
się wyjaśnienie. że Ejfman ;est
świadom UIPod~bań widzów do
„O/Powiadramla" iPl'7JeZ bale<t aik~
c.11 adaiptowa'!lego U'tworu Mteraokiego i w ogóle do fabula,r pirzeclwsh w ia
„Srtory",
nej
temu jedna'k swoje credo arprnekaieywania
tystyczne
Literackiego
„nadrzędnej idei"
plerwowroro i jedynie to uwa&:a
za uis11m1w!edliwienie sw-0,ich
zak~ów na wielką IH:era.truirę.
-

łym

leningradlzik! C'horeogra1' w nieczas PIO swoim d'Y'Plomo„Gajame" w
wym s:peikta1k lu
Teatrze AkademiC'kdm Opery 1 1
Baletu w Leniingradzle, 'Pl"LY·
&tąi);>ił do i>racy nad nO'Wą tego
d2'iieła lnseeni,zaeją w Tea·trze
WieIDcim w Lo<dlri.. Sam kom~ozytor. sławny ATam Chacza·tur.ian, dawał wówc~ wyra.z.
jak pamiętamy, swojemu zadowoleniu z wLzji artysitycznej
Ejfmaina. WyM:arwcienie „Gajan-e " ))ll'zysrporrzvło naszemu teatroW>! bezisporrn:voh s'Uikcesów
m!eMśmy wóweza! .
(jakąż to
Chrwa·l ebnymt cllęclami bvwa.
n1'e?Jrówinaną grupę mę!lką!) ·i
z wie~kim rpowo'dzeiniem reipre- jedin.aik rpie!kło s.muiki wybru.k0wane, to,t-eż ;przyióądaliśmy s ie
:r;ein-trowalo nas za granalcą.
b::i.cznie, czy i jak udaj.e s1.e
Ejfmanowi wcielać w życie
Po tY'lru latach .p rzerwanego
dłu~!

)

(3)

IX tódzkie Spotkania Baletowe

na

który kto• ....:.. nie wiirardomo jesZJc·z e lm·o "....... miał
odpowied2leć.

WiSłuchana

w ten spokojny rYtm nie zauwa-

żyła nawet, że się zatrzymali. Stal! przed małą
chatką, prawie niewidoczną wśród :r;arośli. 0okazało sięr te
_s~ro?my Kim nadg·ryzł dach pok.ryty jest zwykłym g·o ntem, nie inógł to wlięc
być domek Baby Jagi. Koń stukinął w dTZw•i kopytem, wewnątrz zapłonęło światło i po eh/Wili
·
na progu ukaa:ał się Le!ny Dziadek.
- Paskudny kocur! - zżymał S!lę gbaruszeik,
kiedy już ułożyli Mruka na wielkiej pierzynie
- Cabkdem · zezedł na psy. Ostrzegałem go, że

kto chodzi włamymd drogami, łaitwo mote _zejść
na :złą. Wziął was pewnie za krasnoludki. Wyt~pil je tu wszystkie ....:.. nic dziwnego, te d'tieci nie chcą już w nie 'Wll.erzyć!
Sam był tylko ndeoo większY od wyrrośnięte
go krasno.Judka, a zmiet'7JWliona siwa broda l
nastroszona cz,u,prY'D4 ~dabniały go do dmucha wca.
- Zinaczny ubytek trocin ·- mamrortal Poale to nie zmartchylając się nad Mrukiem wienie - w lesie trocin nie bralkuje. Z n-0gą
też sprawa prosta! Przyszyjemy na nowo, bę
dzie nawet lepsza, bo teraz trochę za długa.
- Przyłożył ucho do ple<:ów misia: _; Ośrodek
ruchu zardzewiały. Z tym gorzej - leczenie wymaga czasu. I przydałoby się łykać aspirynę.
Tekla-Aspiryna aż podsko•czyla ze stirąchu, ale
natychmiast pomyślała, że gdyby miało to pomóc Mrukowi, dałaby się nawet połknąć. ·Tymczasem okazało się, że na rMJie miś będzie ły
ikać ty~ko łyżkę trocin po jedrzeniru.
Od
Leśny Dziadek miał pełne ręce roboty.
świtu biegał po lesie, uwalilliał pta,l d z sideł, ceIm-o,pkli na
.rował rozdarte pajęczyny , mal<YWał
z,a,jąć
muchomorach. Ter!IJZ musiał się jeszcze
Mrukiem. W\Szystko to robił z dobreg-0 serca,
a I tark złe języki rowus.mzaly plo*'1, że podbiera z gniazd jajka na kogel-mogel.
Miś wracał do ~drowia prze'2; trzy dni. P!e<rkościelna
wszego, wieczorem, spocona mysz
uprzyturlała z plebandd t-abletkę aspiTyny słyszała od kreWl!ldaków z lasu, że potrzebna.
Dru~ie.go przyleciała $kiru~ona ln'qita: przepT&.szała i współczuła. ale MTUk: schował na ws·z elki WY'Pade-k kluczyk pod podu921kę. Tnzeeiego
dnia dziadek orzekł, że miś jest :r;drów, i przy
oka·i'-ii zapytał d<Jikąd węd,riują.
- Do Krainy Zabawek - wyjaśnił dumnie
Mrurk.
- Nie ma takoiej krainy. To bajka„.
· - Przecież my też jesteśmy z bajki.
- Ale -z: in1t1e1j.
- No to co jest za siódmym la.sem? - ZlllPYtał chytrze Mruk.
- Czy ja wiem? PeWl!l~e 6smy. - Dtciadek
rlinął wytrwale połano na trocil!ly.
po
- To ksią:hlcl kłamią? - za'Pytał Mrulk
długim milczeniu. Był wstrząśnięty.
- No nie„. Tyllro trochę zmyślają. Bo W'ie-:,
'
dzą. że to lubimy.
Przyjaciół zmartwiły słowa Leśnego Dl'liadka.
A jednak czwartego d·nia p00jęli wędr6Wkę. Uzna!~ bowiem, że lepiej orzez całe tycie !'Z\lkać
czegoś, co nie istnieje, niż tkwić be7lczynn'ie w
pudle, czy na śmietniku, które istndej2' napra_
wdę.
Pewnego dnr!a, gdy właśniie przemierUllł 1d6dmy la5, Tekla wraz z nawą pnzyjaci6łiką - srOO::ą
oddaliła 9ię n·! eco od SW)'Ch towarzYS'ZY w 'PO·
Mruka.
dla
.szukiwaniu słodkich poziomek
Właśnie schylała się, by Zet$r8.Ć pm;i<Omkę, gdy
nagle uSłysrzała Odgłos kroków. Zamarła, a potem ostro:hnie podniosła wzrok i ZiObaczyła tui
nad sobą rąbek niebieskiej ' spódnic2lki. DziewJ
czynka była niewiele większa od Tekli.
Cichy okrzyk radości i pisk przestrachu, którego lalka nie mogła powsbrzymać, rozbrzmiały
prawie równocześnie. Małe rąc?Jki uniosły Teklę
1 przytuliły do umorusanego jag·odam1 policzka.
I po raz drrug! odezwało się taje.m nicze pukanie.
- Lęcę do cblopak6'WI - wrzasnęła srolke.. Zaniosę im nowil!lę. Zawrócę ich z drogi.
Tymczasem Mruk i Kim niestrudzenie wędTo
wali dalej. Las był coraz rzadszy I ?1Za-dszy, at
w końcu znikł ;i;upełnie l nagle, zupełnie niespodziewanie. wyrosła przed nimi wysoka ściana
pudła. Wokoło piętrzyły się sterty klooków.
Miś zmierzył wzrokiem przeszkodę l poskrobał się w głowę:
- Trudno się będzie stąd wydostać.„
- Zrobi·my schodlci! - ~wołały ochoczo k:loekli.
W górze rozległo się Sluzeozenie srokł.

Leningradezyey
Borysa Ejfmana
lrontaiktu Z' choreografem, byliśmy chY'ba ws·zysey n!ezmle.rn:!e eiekaiM zarrówno nowych
a nieznaalych nam praic E}fmatna, jaik: i po~iomu młodego
jeszcze, ale jui gło·śinego Bale,t u Teaitru Wsip.ółcze&nego ·w
· Leni1I1grad'zie, w którym Ejfwiekgrzo>§ć
i1'Jrealimwał
man
swo·j,ch balet:()rwych inscenl:zaejd.
I WTeS2lc'i<e za.witali do nas z
akaz..ii baletowych sportkań l~
in.ingrad2lcy tancerze Bo,r ysa
Ej:funa.n a, pod wodzą swego
~ierownika, z trzema ,p rogramami (zamiast dwóch pierwot~
n,ie planowa111vch, wypeŁnJilając
temu jeden wieczór
d.zięki
przemaczoiny na występy bailetu z N()IWooy<birska, kltóre nii eoma,J w ostartliliej chwdli zostały
odwołan.e.

Na otwaro.i'e l"TOich ~te
pów dali eośct~ Galowy Wtekltóreewr Gwiaizd Bailetu,
go pierwszej części oglądaliśmy
·P<>fPisy par tarneemych w króta wyjątlC rem
~ch ~orach,
jednej poz:yicji, angażującej oprócz sol~ty ?ÓW'tlież 21esp6t,
Wykonano „Metamorfozy" do
muz. Beethovena, „Pro t contra" Alfreda Shnitkero, „Dwugłos" Pink Floyd, Arię „Vllla-Lobosa" 1 „Poznanie" do muz.
Alblnonłego. Utwory te,' poiw&tate na kainWie taik róZnorlXl'linej styl4'tycznie a na&troj()wo
muzyki zró:ilnlcowane bet były
wzgledem
wykonawc.zo lPOd

„„

środ1ków

Skion·tra~to

wyrMJU,

wane wmjema·i e

odmiennością

kJos,t iiu mów ł barwa utyWa.ne20
ośW"ietlenia. Taincerze darli po-

znać swuje ' llnd:vwidualnoścl 1
t>.a.Jetowego
prozir0m.
'W'Y'!K>'ki
wairszta.tu. a aam. choTeO~raf,
IPO'l;wlerdzil w tych małych
:formacll ewoj~ da'WJl4 tnwenojt w komi»nowan1'u na·tulralln}'!Ch I Pbinnych J>irzejść t·aneerzy z jedne,j sYttuaojlr, • jednej 'P<JIZ)'ejlt w drug~

W

dlruałei

ułkt

'Meemru

wieksza
saiprezenrtowala lli4
1rupa IOllistów l'Pr'QWnym I
dowe:ilpnym wy;lronaniem utworu za,tytuł<l'W!l!llego „ Wesele Figara", s za:powiedlzianłł muzyką MoZ!llrta. która odtatZa·ła ai•
konglomeratem utworów kilku
kompozytorów, głównie Roniniei<Jo, prr zemi'e&zanych w aranżacH, nie s·troni 1 ącej od chwytów eharai«,erye ~,mo-itcomiez

nych, oo efl\vo1rzyło t1rai11włakt
wsze tł() d~a zabawn~h pery.
· peU! botharterów l"Odem z kome:ddri Beauma:rchals. Był to
Inny gatunek humof'u nit !>Ow równdet
l)Mled111lego dnia
num.erze
.;mooartowskim"
pras1deco zespoł,u Pavla Smoka, nie o tak nieod'Partej sille
komicznej, ałe ł ffn uitw6r,
zwłaszcza z bra'W'Ult'O'WY1D !l,naode11ran•
kapitarlnie
łem t
eoenklt dziśezynnych ukło
nów, która WZbudzał• oiwaeje
Widowni, !DOZOSrtaWił f)O eobl'e
wra1Jern.łe

jak aaj]epae.
9ł)eł!n.lła
rellclamow~

D:mrem, pia

••

zndto-

W>!~
micle ro1e
t6wkl ob!ecu1tle urozmaicone
~r.zeżyc'111 w oroaramacb nalltePnych,

Dru9l

llf'()lłram

kolej111e10 'Wli ecZO:rU)
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jest teł re1acja
Ni4!0bojębna
między tańcem 1 , mlllzyką, która w zirtożenlach Ejfmana może być naiwet mniej ważna od
lliteratury jako inspiracja, ale
pr:recież n,fezbedna jako emocj•<)'na.1na podbudowa przeżywa
wany<:h s·tanów.
odn.o:szę

Otóż

wrażeJn.ie,

że

Ejfman (inie tyllkio w przypadku „Idiio·ty") najpierw „ustawia" inrte'JlPre,ta.c yjnie wzajemne srto.-;tmki Gprzyjazne lub
wro.g ie, uflne lub podejrzliwe
i,td.) ·pomiędzy .posziczególnymi
po.s taclami, jrako ich nastawienie domil!lujące, a po't em odeizytuje z muzyld (wylkonywanej
tu w cało1ści svrnfonid „Partetyczmej" Czaj\loorwskliego) falowa·n le o,gólrn.ego nastroju 1 ludzki,C'h UCZJUIĆ. W ten !IDOłSÓb
Ji.tera,tllll'a decyduje o tym, jaki
kito jest w nas'taiw,i eniu uci'UJciowym do dlrwgiego, a muzylk11
o tym, 1a.kile zmi ernne 11·tarn.y
emocjoinal.ne ID~a.
I wedl!ug w1aśnle takiego
,;lmiucza" odczy·tywa·ne wyd·ało
mi al~ d'ziebo Ej!fmana naj,zupełl!llej spójne, a za6rsowane
1>ostac·i e pe!ne wewnętrzrnej
prawdy, choć muszę P!lzyzmać,
że sila ek!Jpresji sv.fnfoni~ Ozajkowskliego (niezrównanie wykonywanej z nagranira 'POd babyła w
tutą Mrawlińsimiego),
mo,f m oderuelu ta<k pirzemo1żma.
iż dhwifami jakby srpychała na
dra'l&zy plan scenkzne d2liała
n!a. Ale n,i e byba to przecież
k<m!roinitac.la _Czajkowsklie~ z
mimo
Dostojewskdm, lecz s Ejfmanem. o.n
ws~Y\\łtko bo bowiem l'.)r.zyikro>ił Olry'ginal
ll:teracld nie naruszając d2lieła
•
m1.11ZYez:nego.

Jalt najl~~ ll{)!SyWllli 91•
tarncei:ize - kOlnsekwentnde zindyiwidrual!sowa!lil. tańczący ba.r dm •pra.wn,le, a nade wa::r;yllltkia wyraziści w prizek;azyW!łn!u
żairu ludmich nami•ośeli. S•upamiętni"
dZ4:, że każdemu
ste sceny 09aezern.ita Myezkłna
(WALERU ' MICBAJŁOWSKIJ)
pmez nieozułe,okrutine otoeze·lllle; iprzejmującego osamotniren,Ja Nastazjl Fillpowny (WALENTINA MOROZOWA); wewnetrmY"Ch 2JIDagań Rogołyna
(RUSTAM KUPRIEW); cierpien·l a mi'łO!!'DefCO Aria.I (OLGA
KALMYKOWA).
cz~ ogl~atimty
Romanowa'•
,.Pod])Oraozn~,ka

W dlf'Ul1ej

na motywach (in.ie2Jl1Mlel'!o mi)
oipow!iadain.i• KurpI'i111a. Ten balet przyjąłem z r>i~e<> mieszanym! uezuclam! · Zawiera on
wiele scen włetlkie1 urodv,
'!)l'7JemawDająeyeh silił wyirazu,
pdastydcą komipo.~ji ~Ull>. oood modlących 1!111'o~
BW!rn'l~h w kł~ kobiet 1
knyżaml w~. 'PO czym od
ram nut«>urje wojskowa muuln.. pollm-ywająca poizoraml
d~ankośoł ł klolle~ństwa 11tru-

I
*''
Jctóra
atkt.

brurtaill!llł

bezdn.ls7mM6,

tłamsi wnłJldwszą 1ednoeała rzecs 2lbudO'Wa'fta

ro?budtaną oirg!~a

I

taniec matczynej rozpaczy. Te
:llderzenla utrzymane w poetyce

~prresjoo!sty
PO'Wledzi.ra~bym
cmej składłają s·! e na cało6ć 111,!resłychandre efektorwna, ale :r; do-

.

mlinada eleim.einrtu W'idoowisrk<>ńaid dramatycznym. co
zres7lta ro&tało zaakceptowane
przez publńC2lilość entuz:la&t~
n_ie. Na słowa uznania zasłuży
li głównie: Romaszow - ANDRIEJ GORDIEJEW. Matka IRINA JEMIELJAN.OWA, Szuroczka - MARINA MIEL'lllKOWA, Raisa - WIKTORIA
GALDIKAS.

we~

Na pro~ram ~et, wvkonvwany ty]!lro ra,z, oczekiwali w
zwo1enmcv
naipięciu zarówno
tialenbu Ejfmana, jak i miłoś
nicy p!sM'S't'W'a Buithailrowa.
Ale najrpierw pokazano "Legendę" do muzyki T. Kogana,
o człow ielku ogairnletvm żądzą

po;,na.n.ia, zdobywającym wła
dze. zaznającym .pr.zeżvć milosnY'C'h, a wreszcie przekonują
cym s i ę. 2le drtoga wielki.e h
przezmaczeń trudna jest do 'POgod:zen'ia z zasJ>oka!ja111iem osob i.srtyeh pra,.,nień, z os·ią,gnię
ciem zadowolerl'fra t spokoju.
Uitw6r na.sycO'lly jest aurą i>rad,aWl!lej - ws~hodniej przypowieści, można by go nazwać
tanecznym moTali tet.em. Miłość
uos a biała pełna wd.zlęku MARINA MIELNIKOWA, d:vna.pos h ć \ ~a ·ra stworzył
m1 czną
RUSTAM KUPRIEW.
Przys2l!a W'l'eszci.e koilej na
„Mistrza I l\.lałgorzatę''. Enrtutej poiw?.eści, którzy
zjaśct
c:hcieL'iby odnaleźć w w·ek'taklu
j:aik najwiece':1 zna,nyC'h scen,
zadomowloin.ych w IC'h wyobraźni, mogli! jrui s piecdoosoboweeo tY'llko Sldadiu solistów
wywnioskować, 4ii s tak Mcznych, &plątanych z oo\bą wąrtk.ów
ZO"stało
niew'iele
powieści
przeni.a<iio111e. Zgodnie ze swą
ma;ks·Y'mą opad Ejfmarn ko.n cepcję również tej baletod,r amy na two-rze111iu i uzewnetrznapięć
vmiennych
nian iru
PSY'ChicZ1nych między bohatera. mi dlramatu, kltór:zy jakby
wchl-Onęlli w siebie cechy pominiętych tu post::i.ci powieś
ciowych, A jednocześnie posłużył eie itruPa ba'letową jako
nas,brojrowym: tłem a~cj 1i czy
nawet . jakby komentarz.em do
niej a w'ięc jak 1dyby anitycznym chórem.
Po jednorazowym obejrr:zen!ru
tego niezwykle b<><gatego d2liela. pe!nęgo Z1I1aczeń i „gęstego"
od scenicmych d,ziałań, czuję
sje bezsilny. w zami,!llr?:e zanali!J:zowania ,..sposobów" U\ŻY'tych
prze.z cho!l'eografa, oce1I1ienia
wszygtfkic'h pomysłów jeli(o tvwej wyobraźn,f, ezy choćby opisranta pr.zebieAu zd.arzel'l sceUjr.zełiśmy d-ramait
nie.znych.
bohatera, w k'tórego jami r~e
czyw!grtość przenike. sle ze zmitologi2i0wana przeszłośei4, a
„anocmalktórej
jednorS 1 tką
je.Jt w niewiadomym
n,ość"
storimiu przejawem n1edopasowarua „wrażliwości mo·r alDej
artys,ty do mało.sitkowych norm,
oWw'iąi:ziującym w fhlds,terSikim
z zaiparświatJkiu, śledzi•liiśmy
tym tchem ten C!iag n.l e zarwsu
wyitłulmaczalnych 1ud2!kich zachowań, z których wyin1i·k a prze.:.
ałanije, it w ka:tdej chwil!! na
pirawdiy ! ll)raa?JUJkającego
wydać
mot;e
Wiedliwóśei
kirzy'Wd'ząey wyrrzyk Jakdś Piłat.
Wielkim os!ą~n:ieC'iem artys-tvcznym w tym „Teaitrze Tańca"
WITALIJ
były role Mistrza WIDINIEJEW: Małgorzaty WALENTINA - MOROZOWA;
WALERIJ MlWolanda
CBA.JliOWSKIJ, Piłata - NIKITA DOŁGUSZYN l Je1Zuy
- IGOR JAKOWLEW.
'llen benet Elfmallla jest wed.ziełem wvbltnerrio
tale111w chol'eO~afa, k!tóreio

dlhl« mnie

wbi•

zpólki

recenzenta
W cyklu „Hi1Storyczn.e bitwy"

ukazała

1141

Biegańskiego „BOilonia 1945"
ksią?Jka WHo1da
oplrs em tej mniej
będąca U·d<:>kunnentowanym

znanej bi,t wy, w której brał udział 2 Korpua
brrygady AMtli
w rarmaoh wojsrk 15
Polski
sprzymiemornych we Włoszech l o<legrał kluczową rolę. Rozbił on doszczę·tnie niemiecką 1
dywizję spadochronową, która uprzed111io br<miła
Monte Cassino, a teraz obsadziła Bolonię. Bitwa
Polacy
trwała 12 dni i 13 nocy. ·21 kwietnia
wkroczyli do miasta. Tak zakoń~·zył się s ł awny
szlak bojowy 2 Korrpusu Polskiego.

•

Witold Biegańskl:Bolonla 1945. MON 1986. Str.
150. Cena 200 zł.
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W pokaźnym tonne zebrano wspomnienia 66
osób, które w czasach okupa,cji „przeszły" prze:&
Pawjak. Obejmują te wspomnienia cza.s od paź
dziernika 1939 aż do powstainia warszawslk:iego.
Jest to srwois-ta „·droga kuzyżowa" ludzi najrozspołecznej, którzy zos,tałi
mai1tszej kondycjd
pol"\vani pra:ez gesrtapowską ma chinę śled-0zą, 1
z.biegu
którzy albo - w · wyniku sz;częśliwego
byli zwOr!,niend, albo kafiU . do
okorlicmoś.ci obozów koncenitracyjinych. Teraz po latach da·
ją świadectwo prawdy o owych brutalnych, barbarzyńskich lata<:h. Ich rrelacje są nie tylko do·
kumentem, są takte przestrogą.
Pawlak
850 zł.

był

etapem. LSW 1987. Str. 530. Cena

DRUGA STRONA MORZA
z serii niesaimowi•t ych
Daniela Moyarno. Są t.o
o-powiadania bardzo dzi,w ne i bardZIO nie.pokoją
ce. Czasem wywołują - nas·trój niesamowLto5d,
tajemQ'lJiezości, ale autor nie wyjaśnia 111ioze,g o do
s·takońca, prze!l'ywa narrację przed pointą pozo1
wiają<: czytającego przed zaga.dką. Moyano zdaje się mówić: Miły czł()lwiekru, przecież masz
i:esz sobie każdą z tych historii
wyobraźnię I mo1
dopowied2lieć na co najmniej sto s.posobów.
Pr,zekład Rajmunda Kali-0kie,go.
Propoouję dzi§ prozę
argentyńskiego pisarza

Daniel Moyano: Po drugiej stronie morza. Wyd.
Lit. 1986. Str. 94. Cena 110 zł.

,.

KADEN PO LATACH
n

Dwie ks!ążlld w jednym wolumenie: „Miasfo
mojej matlkd" i „W cleniu zapomnianej olszyny"
JuliUSrZa Kardena-Barndrowskiego. Są to książikd,
które w oka.'esie międzywojennym były często
wznawiane, przekładane na języki obce i cieszyły się popularnością zarówno krytyk.i jak d
czyteJni,k ów. Dziś, odczytywane na 1t1owo, ti:ącą
przy,słowiową „myszką~',. chw.Hami są żenuj ą co
naiwne, 1>.nachroniczne, pełrne wzn iosłej, pomipauwderzy ć, że
Aż trudno
tyc~ej' moralności.
niegdyś utwwy Kadtna wywoływały polemirki,
spory, S'Prze.ciwy luib były zaczytywane.
Juliusz Kaden-Bandrowski: Miasto mojej matki.
W cleniu zapomnianej olszyny. Wyd, Lit. 1987,
Str. 304. Cena 260 zł.

POEZJ~

MAiN'DElSZTAMA

Na ws-tę.pie Za€adrka:
książki widnieje zdanie:

w tzw. metryczce tel
„Druk ukończono w listo.padzie 1984 r.". Ale ksiąilka dopiero teraz
t.rafrła do księgarń. O co tu chodzi? Osip Mandelsztam - bo o Jego „Poezje" chodzi - żył
zaled'Wie 47 lat I podzielił los wielu intelektuaepoki
wypaczeń"
lristów w latach „błędów i
&talinowsap~j. Pokaźny tom, dwujęzyczny, zawiera 240 wieTszy w prz~ła.dach różnych tłuma
czy, je.dn!llkże dla czytelnilków znających język
roSY'js!ki najcenniej.s zymi dostarczycielami przeżyć !nitelektruam.ych pozostają OTyginały.

wl)Jmma11:ała ~wiema. SoU·

gestywna ace:nagraMa Teimura.za Murwanldze t muzY'ka
(ltwórcv
Pietrowa
Andrl-e.fa
„stwo.r.zel!lda świata"), jest to
d1J!eiło o w:ielk!iej aHe .wewn'trmego llilrutJ>ienJia, wyrażarnerrio
oswzedtnvml
11: ~gultT łrodkaml..

Pomoiwne llPOltlkain~e 11: Boeysem EJłmanem objawiło nam
twól"cit doj.rzale l świadomie
k&1JtaMoując~o swoje sceniczne
W'!.z je, ł)rzenikniete szo,zerze
hrzm~acvm, budtzą.eym za,u fanie
•
human,j,z mern.
I

01lp Mandelsztam: Poezje. Wyd. Lit. 1984. Str.
580. Cena 550 zł.

CERKWIE

ŁEMKOWSKIE

Polecam kislą0kę szczególną: naukowe oipisanie
dTewnianej łemkowskiej arrchiterk tury cerkiewnej w Polsce, na Slowadi i Rusi Z<ikarpackiej,
starannie przygotowane· i wydane prrzez Ossolineum. Jak zwykle u· tego edyto,r a jest tu bardzo obszerny i wnikliwy opiis poahodzenia, nazwy Łemków, sposobu budowania obiektów sakralnych. Po,n adto pomieszczono tu 157 ilustracM
istniejących cerkiewek, z tego 69 :miajdujących
się w Polsce i będących nie ty1ko brwałym elementem naszego krajobrazu, ale także dobrem
polskiej kulbury.
Ryszard Brykowskl: Łemkowska drewniana
architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji l
Rusi Zakarpackiej. Ossolineum 1984. Str. 195+
· 15f ilustr. Cena 600 zł.

JE·RZV
KW1ECU"SKI
1

zd~l.a

m.oeno skon•
.s:vituacjt l nastrojów: lrywolny bal ł b.towanl•
flobl!--.. Smtaie saak! erotycm., • zutosowarniem wyuunnycm <taneczn.tel) DM1Te3ł.
jfft •

w·raz z

łłl'llstowanyroh

•

•

ODGŁOSY

9

•
"Ll~t z zagranicy. Czy to mote byc! 'Prawda!
Bywa1ą właśnie takie listy. Tylko weźmie sit
kopertę do ręki. a Już wiadomo, co w nim 1esit.
I jak tu dotarł? Przecież DOCzta nie działa. Na-

w~t z żetomierza do Miasta trzeba posyłać nie
w1-a~omo ~laczego okazją. I jakie to wszystko
g~u?1e, dziwaczne u nas, w tym kraju. Prze-

c1e7. ta. ok~zia też jedzie pociągiem? No to dlaczefo, 1eśl1. ~olno spytać, listy nie kursują, lin~. A własn1e ten doszedł. Nie ma sie co martwić, t!tkl list doidzie, zn'.l.jdzie adresata. War...
Waesz~wa. ~a.rszawa. Ale to nie Talberg pisał.
Jak n1eprzy1emnie bije i::erce".
. Choć lampa bvła przvkrvta abażurem, w sy~ · a!ll'i He!Pny zrobiło sie tak niemiło, zupehl.ie
Jal~by ktoś zenvał kwiecisty jedwab i ostre
światło uderz11 ło w oczy I spokój zmienił się w
chaos. Twarz He>leny zmieniła się, stała się pc..dobna do starej twarzy matki. patrzącej z rzeź
bionej _ramy, Usta drgnęły. ale utworzyły si~
pogardliwe zmarsoczk!. Poruszyła wargami.
Kartka szarego żlobkowanego papieru, wyjęta z
rozerwanej koperty, leżała w wiązce światła. •
:„ .. I><;piero t~raz dowiedziałam się, że się rozwiodłas z męzem. Oc;troumowowie widzieli Siergieja Iwanowicza w ambasadzie - wyjeżdża do
Parvża razem ?'. Hertzami: mówią. że masie że
n ' ć 1. Li doczką Hertz: jakie dz iwne r?:eczv di_ieją s i ę t'v tvm rozgardiaszu. Ubolewam nad tvm
że nie wyjechałaś. Żal mi was wsz.vstkich. któ~
rzv tostallście tam w tRpach u chlonstv:a. Tut~j
w gazetach piszą. iakoby Petlura zbliżał się do
Miasta. Mamy nadzieję, że Niemcy go nie puszczą„."

W

głowie

Heleny. mimo

ścian

I dr7..wl. na gta-

łe zamkniętych I zawles1..<>nych Ludwikiem XIV.
mechaniczn4e skakał l 11tukal marsz Ni-kołki. Lu-

- Nie, mog~, oczywl~c!e. Ja„.
głosem odpowiedział Nikołka i
czapkę.

- nieswoim
zaraz włoiył

-: T.ak, moH„. w tej chwili„. - włączył .się
l,ar!osik, chocla:! nikt go wcale nie prosił i
zaraz zacząt mrużyć oczy, wypatrując czapki.
„Co za nieszczęście, Boże„. co za nleszcze~
c!e" - pomy~lał Nlkołka I pośpiesznie, ~r
wawszy wieszak u 112o:ynela, wtykał ręce w rę
kawy.
. - N\e, Larion, niech Nikol odprowadzi, 1..it
l!!ę ubrał - wstał z klęczek Myszłajewski który zapinał guziki na szarych botach Iriny Nav
- zosta~, PI"?sz~ cię. Jesteś spocjalistą od do·prawlama 11p1rytusu. Przyniosłem spirytus.
- ~a? .Aha? Tak.„ - odezwał s i ~ zdum1ony
w nap.yy~zyn:i stopniu Lariosik, który ani r3zu w zyc1u me doprawiał spirytusu.
- Panowie. niepotrzebnie się martwicie ia
sama dojdę. Wcale się nie boję.
' "
- Ależ nie, tak nie można' - zamknął sprawę Myszłajewski w ten sposób nie możemy
pani puścić. A z Nikolem będzie pani jak za
murem obronnym.
Był jasny, silny mróz,
pusta 11llca. Skoro
tylk~ wyszli i drzwi odegrzmialy skomplikow:ln~m : :>:a~m\·ami ood. rękami Lariosika,
)CZY
I~ i n)r Nay zapadły s :ę
w czarnych pierście
niach .. a. twar:r. pobladła: potem trysnęło zza
r~gu sw1atło wysokiei latarni i m i nęli drewnia_n! i;:>łot. odgradzający ~osffiję numer trzynasc1~ 1 zaczęli !ść pod gorkę. Irina z zimna
wstrząsnęła ramionami I wtuliła podbródek w
futro. Nikotka szedł obok, męcząc się n&d
problemem straszliwym i nie do pokonanl;:i:
jak zaproponować jęj ramie. I nie potrnfił
Jakby mu położyli na język dwufuntowy clę-

Po raz oierwszy po polsku niezn0ns dotąd, pierwotne zakończenie znakomitej
powieści.

(2)

Riala gwardia
MICHAIŁ BUŁHAKOW

dwik _ śmiał się. odchyliwszy rękę s trzcinką.
i.pow1lą we wstązk1
W drzwi stuknęła rącz
ka laslti 1 Turbin wszedł, postukując. Spojrzał
na twan siostry, poruszył ustami tak samo, jak
ona i spytał;
- Od Talberga?
Helena milczała. było jej ciężko i wstyd. Ale
już po chwili zapanowała nad sobą i podsunęła
kartkę Turbinowi: „Od Oli.„ z Warszawy .•.''
Turbin uważnie wpił się wzrokiem w linijki i
pobiegł nim, aż przeczytał wszystko do końca.
Potem jeszcze raz przeczytał nagłówek:
„Droga Lenus1u. nie wiem, czy dojdzi.e„."
Twarz zaczęła mu grać . różnymi kolorami. I
lak - podstawowy ton w szafranie, okolice koś
~i 1Joliczkowych różowawe, a oczy z niebieskich
zrobiły się czarne. Coo podobnego rzadko zdarzalo·-sfę". do•l ttorowi Turbinowi, w ogóle był
człowiek iagotlny, nawet nazbyt łagodny.
~ '
- Z jaką rozkoszą„. - wycedził · przez zęby.„
skułbym mordę ...
- Komu? - spytała Helena i pociągnęła nosem, nad którym gromadziły się łzy.
Sobie odp<)'Wiedział, omdlewając ze
wstydu, doktor Turbin - Ul to, że się wtedy :z
nim pocałowałem.
W tym momencie Helena ro~płakala się.
- Wyświadcz mi tę laskę - ciągnął Turbin
- sprzątnij do diabla ten przedmiO't. - Dziobnął laską w portret na stole.
Helena, pochlipując. podała Portret Tuirbinowi. Turbin w okam~nieniu wyszarpnął 1. ramki
fotografię Siergieja Iwanowicza i podarł ia na
strzępy. Helena załkała po babsku, trzęsąc ' rarm•onami, i przywarła nosem do wykrochmalonego gorsu Turbina. Z ukosa, zabobonnie
i z przerazeniem spogladala na brązową ikonę,
przed którą cały czas płonęła lampka, osłonięta
złotą kratą.
·
„No pomodliłam się„. postawiłam warunek ...
no cóż.„ nie gniewaj się ... nie s:niewaj si~. Matko Boska" po-myślała przesądnie Helena.
Turbin przestraszył się:
- Cicho, no, cicho„. usłyszą, i t>O co'?
Ale w salonie nie słyszeli. Pianino pod palcam 1 Nikotki wyrzucało z s-iebie szalony marsz
„Dwugłowy orzeł", słychać było tupot nóg. Potem doleciał ich wybuch śmiechu.
- Pójdę do pracy - w pomiesza•niu mamrotała Helena dławiąc się łzami.
- A niech cię z twoją pracą - ochryple sze-·
ptał Turbin.

• • •

Helena, upudrowana, z podczernionymi, po-

blakłymi oczyma~ weszła do salonu. Wszyscy
rzucili się ku niej. Szerwinski wypchnął na śro
dek Piebkę Szcieglowa. Ten. oszołomiony świa
tłami, tańcem I obcymi wesołymi ludźmi, gotów
na wszystkie, wystąpił i wyrec.vtował Helenie
takim efektem, jakby mu było wszystko jed·no:

Tata tarł
Jodyną.„

-

(szept suflera.)

Jodyną bok, mama tańczy cake-\>talk,

Pano-wie!!

• • •

Chodzić można było do dwunastej w nocy.
Dlaczego? Nie wiadomo. Ale do dwunast~j.
Dlatego równo w kwadrans przed dwunastą podniosła się Irena Nay i zaczęła się żegna~.
$wieezki na choince dopaliły się, rozgrzane
igliwie wydzielało leśny zapach, na podłodl.?
błyszczała w dwóch
miejscach cynfolia po
cukierkach, pachniało skórkami pomarańczy
- Odwiedźcie, odwiedźcie nas znowu - mówiła Helena - tak nam było milo państwa poznać.

Zaraz panią odprowadzimy, proszę się nie
- mówił Myszlajewski, t•śmiechając
slf do Iriny i zerkając na Nikołkę kt.:>§
panią odprowadzi. Jr albo Fiodor
Nikołaje
wicz.„
Nikolka pobladł . i sapnął. „Co za świnia
- pomyślał płaczliwie. - Co on się lak do
mnie przyczepił I zatruwa mi życle?".
- Albo, powiedzmy, Nikol Waii:iljewicz
ulitował aię Myszłajewskl' Nikol, możeu 7
Czy będziesz 1pełn!ać obowil\zki 1<>5podarza T
-

martwić

10

ODGŁOSY

żar.

i~ć

nie można. Niepodobna. Ale ja;c
Pani pozwoli ... Nie, jeszcze sobie
A może będzie jej nieprzyjem
r.ie iść ze mną pod rękę?.„ Ech.". ·
- Jaki mróz - powiedział Nikołka. Irinr-i
spojrzała do góry, gdzie w niebie tyle gwi:lld
i z boku na nieboskłon i e księżyc nad ciemnym seminarium na dalekich wzgorzach i od- ,
µowiedziala:
- Bahdzo. Boję się, że pan zmahznie.
„Masz za swoje. Masz pomyślał ciężko
Nikołka nie tylko nie może być mowy o
tym, żeby wziąć ją pod rękę, ale nawet jest
J17j n!epr~yjernnie, że z nią poszedłem. Inaczej
me .da się wytłumaczyć takiej aluzji...".
Irina ~. !Ym momencie pośliznęła się, krzy-·
knęła „oj
1 przytrzyi;nata się za rękaw szyneła. Nikołka· a;or.się zachłysną!. Ale · takiej
~
kazji. już jednak.. nie · przepuśd. To już trzeba być durniem. Powiedział:
- Pozwoli pani, że wezmę pamą pod rę

"Tak

po·wiedzieć?
coś pomyśli.

kę?

- A gdzie ma pan
pan ... Nie chcę.

hękawiczki ?„.

Zmahzni~

Nikołka
pobladł
I
uroczyśc ! e
przyrzekł
gwieździe Wenus: „Wrócę i zaraz się zastrzelę. Wszystko skończone. Hańba".
- Zostawiłem rękawiczki pod lustrem„.
Teraz jej oczy malazły się blisko jego
i
przekonał się! te w tych
oczach jest nie tyl~rn czerń gwiaździstej nocy
i jut topniejąca
załoba po grasejującym pułkowniku, ale także
przekor" i śmiech. Sama wzięła prawą jeg0
rękę, przełożyła przez swoją lewą
I dodah
~agadkowe słowa, nad którymi Nikołka rozmyslal całe ' dwanaście minut aż do Mało-Prow3.l

nej,
- Trzeba być sphytniejszym ...
„Królewna... Na co ja liczę? Moja przy złość jest czarna i beznadziejna. Jestem
n ie*
zręczny. Nawet jeszcze n le wstąpiłem na un•w~rsytet.„ Jest piękna„." myślał Nikol.
A
Inna N~y wcale piękna nie była. Zwyczaj'la
swnpatyczna dziewczyna o czarnych 'oczach.
Prawda, zgrabna,
I jeszcze usta ladne prawidłowo ':"Ykrojone, włosy czarne, błys~czą::e.
. Koło oficyny, na pierwszym tarasie tajemmczego ogrodu, pod ciemnymi drzwiami, zatrzymali się. Gdzieś księżyc wyrzynał się przez
oprawę drzew ~ śnieg
układał się w plamy,
to czar~y, to fioletowy, to biały. W oficyni<!
wszystkie okienka były czarne, prócz jednego
w. którym świeciło się przytulne . światdko'.
.Irm~ oparła się o czarne drzwi, odrzuciła gło
wę 1 P'.łtrzyła na Nikołkę, jakby na coś czekała. N!kołka w rozpaczy, że „o, głupi", przez
~h~adzie~cia. minut
zupełnie nic
nie potrafił
.JeJ pow1edz1eć, w rozpaczy, że zaraz odejdzie
oC: _111.ego J?rzez te drzwi, wtedy, gdy właśnie
ja~1es wazne słowa układają się
w głow1e,
ktora je.st mpełnie do niczego, stał się desperacko śmiały, s.am włożył rękę w mufkę I \>Oszukał jej ręki, z wielkim zdziwieniem stwierdzając, ż~ ta ręka, kt?ra przez całą drogę byla
'\\ rękawiczce, teraz Jest bez rękawic;iki. Była
absolutna cisza. Miasto spało.
. - Niech pan Idzie - powiedziała Irina Nllv .
megłośno niech pan idzie, niech pan idzie, bo
papa petlurowcy aresztują.
- A niech tam - szczerze odrzekł Nlkołk~.
- niech.
- Nie, nie „niech tam". Nie „n!ech tam". Milczała chwilę. Będzie mi żal...
- ża-a-a.:l? ..•. Tak?„. - I mocniej ścisnął
ręk'ę w mufce.
Wtedy Irina wyswobodziła rękę razem !
mufką I z mufki\ położyła mu na ramię. Jej
oczy stały się nienaturalnie Wielkie, jak czarne kwiaty, jak się wydało Nlkołce, pociągnęła
go tak, że dotknął guzikami s orłem aksamitu jej palta, westchnęła i pocałowała w usts
- Możliwe, !e jest pan odważny, ale taki
nlezhęczny„.

Wówczas Nikołka, czując, te stal się odw'!tn~ d~ szaleństwa i niezwykle zręczny, objał
I~inę i pocałował w usta. Irina Nay przekornie wysunęła prawą rękę do tylu i nie otwle·
rając oczu, nacisnęła na dzwonek. I zaraz kro-

ki l kur.el matki

dały

•!•

1ły1zed .

w oficynie,

poruszyły
nęły się.
- Phoszę

1

się

drzwi...

Ręce

Nikolkl rozs 1-

/

przyjść jutho wyszeptała Nay.
A tehaz . ~hoszę odejść, phoszę odejść.
Po zupełnie pustych ulicach, skrzypiąc wrócił N~kołka I nie wiadomo dlaczego ~le po
cho.drliku, lecz po jezdnl, między torami tramWaJowyml. Szedł jak pijany, rozpiąwszy szynel, zsunawszy. cqapkę na tył głowy, czując,
że mróz 11zcz,tp1e go w uszy. W głowi~ i na ję
zyku huczały wesołe akordy z rapsodii a ongi szły same. Miasto było białe, oślepion~ <iw .atlem księżyca l miriady gwiazd błyszczały nf!d
głową. Za diabła ich si ę nie policzy. No I nie
n:ia ~otrzeby ich liczyć, znać z nazwy. Zdaie
się. ze była między
nimi samotna, wiec7orna
Wen:is past~rzy i skrzył się szaleńczo dakk',
złowieszczy 1 czerwony Mars.

-

• • •

z

Rana Turbina goiła
głych dziurek przestała

się cudownie.
okrą
toczyć się ropa. Potem
zaczęły się zabliźniać:'
Turbin już nie nosił
porozcinanych koszul, zmniejszył się bandaż, a

dwudziestego
czwartego
stycznia
Nikolka
zszedl po schodach, pootwierał wszvstk:e drzwi
i zdjął kartkę, zaklejającą tabliczkę, Tr-iblicr.ka
Wyjrzała na świat boży. W jasne,
jedno! cie
mleczne styczniowe dni. w gabinecie Turbina
ptonął niebieskim kudłatym płom i eniem .Jrymus; Turbin krzą\ał się po białym gabinec·e.
pobrzękując
instrumentami, przeglądając
i
prżekładając jakieś retorty. Wieczór 24 styct.n :a minął spokojnie i cicho. nie pojawił ,i::
ż~den pacjent. Turbin przechadzał się po salome, często spoglądając na kieszonkowy zegarek, o ósme.i wieczór ubrał si~ i wyszedł z
mieszkania, powiedziawszy mętnie:
- Wrócę o "'rpół do dziesiątej albo o jed~
nastej.
·
I w:eczór potoczył. się swoją koleją. Zrozumiał€', zjawił się i Szerwinski, i Myszłajewski.
Karaś bywał rzadko.
Karaś zdecydował
się
p~unąć na wszystko i zaopatrzywszy się w 1eg1tymacje studenck'e, a oficerskie gdzieś schowawszy, że diabeł by -i ch nie znalazł, wykoncypował sobie, że wstąpi do sztabu petluro;vskiego kwatermistrzo,stwa. Z rzadka Karaś poja_w lal się ~v Turbinowskim przytulisku i opowiadał, jaki to brzydki jest język ukraiński.
- ~akl tam ukraiński? - chrioiał Myszła- •
jewski. - Żaden diabeł nigdy nie mówił w
tym języku. To ten twój, jak go tam, Winn!czenko go wymyślił...
- Dlaczego mój?.„ - protestował Karaś. Nie życzę sobie m ieć z nim nic wspólnego.
- ~ nie miej - mówit Myszłajewski, wysm,·aJąc nog! na środek pokoju ten Winn;~7.Pnko ~o jakieś podejrźane indywiduum, a
~Y
Jesteś dzentelmenem,
.
1
. - W) baczajte. panowe mówił po ukralnsku N i kołka i mrużył oczy.
Jeś l i b.rl przy tym Turbin, mówił:
- Najpokorniej cię proszę, żebyś nie mówił
'\\' Lym języku.

-.

!'<

w~ b~c 7.aJ ·i~
t ~~

mianę.
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N ! kołka.
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Przestawał żartować. robił się poważny

i ..usuwał się do swojego pokoju; tam dlui.;.j
mz. zazwy~zaj robi! toaletę. tam zakładał palto
l . wychodził, starając się robić to niepostrzebme. Ale mimo to wszyscy doskonale wied7.ieli,
dokąd wybiera się Nikolka. I wcale nietrudno
było się tego dowiedz;eć. Nikolką
owładn"'a
m1miętność do krochmalonych kołnierzvkó~.v.
Szczotką c:;yścił łokcie, które zawsze były w
kredzie i raz nieoczekiwanie się ogolił. wziąw
szy do tego celu brzytwę Larios'ka. Uprzejmv
i uczynny Lariosik chętnie użyczył Nikol~e
wszys_tkich przyborów. potrzebnych do golen'a.
~le me wytrzymał, żeby nie powiedzieć, mruząc oczy:
' - Ty, Nikołka, jesteś jasny, właściwie 10
możesz się nawet nie golić. Nic nie widać.
A
poHczek wypychaj językiem ...
, . Nikolka, zezując w lustro, wypchnął języ
ku~m mocno namydlony policzek i zaraz
poP'.Ynęla,

mieszając

się

z

białym

mydłem

wiś

niowa krew.
Tak :Vięc b.racla Turbinowle w!eczorami byli
przewazme nieobecni. Myszłajewski zaś i Szerwinskl na dobre zadomowili się w przytul:sk_tt i nocowali prawie co noc. Dzięki obecno~
c1 ~yszt.ajewskiego wszystkie posiłki, I dzienne. 1 wieczorne, przekształciły się w pijań
stwa, podczas których dania gorące były drur.o:zędnymi dodatkami. W centrum staiy <\ledz!e w plkantn~rm sosie. ogórki l cebula i w
j~dal~i _z czasem utrwalił się na dobre zapach
niedu7.e1 przytulnej restauracyjki.
-. Wiktorze. pijesz takie ilości wódkł. 7,e rlristamesz sklerozy - mówiła złnta Helena, pł~'
wając w strugach dymu tytoniowego.
- _Szampana jeszcze nam Petlura nie zalat\v• ł chrypiał Myszłajewski , znikając w
obłokach gryzącego dymu cała nadzieja w
bolszewikach; teraz, może, onl dadzą nam pif'.

• • •
Póinym wieczorem albo nocą. kiedy jui
wszyscy się schodzili , I Turb in, tajemniczo p0grążony w swoje retorty i papiery,
siedział,
pok_olo~owan)' zielonvm światłem, u siebie
w
syp1aln1, z pokoju Nikołkl donos i ły się ghl.rowe akord.v-.z.awodzenia. i często, siedząc po
t~recku na łozku, sluch;:ił N ; kołka, jak Lario·
sik deklamował mu swoje wiersze.
I kapie CZM,
I kapie czas.„ czytał Lario.sik głuchym głosem wytrzeszczaj'ąc
oczy Jak w jask!nl kropl~„.
- Bardzo dobrze, Larion, bardzo - chwal'!
Ni kotka .
Tak, czas kapał zupełnie niezauwdenie. lllk
krople w jaskini. Przelatywały białe dni to
:r. wirującymi zamieciami, to zakute w b1<i!V
mróz, powoli prz~clekały gorące wieczory.
salonu cz~sto dobiegał miodowy śpiew Demona:
'
Co noc do ciebie przylecę...
Co wiecz~r i;>emon w bobrowej czapce I
futrze przyie:Mzał
tramwajem z dalek'ego
Dzikiego Zaułka. Jego głos stawał się coraz
lepszy i lepszy, nawet jakby z każdym dn!~m.

z

Ili tODZKIE ONI KULTURY
Rols'OTNICZEJ
POD patronatem Wydziału Kultury i Sztukl
Ul\'lL oraz l''e<teracji NSZ.:.6 l'rzemyslu
I,ekkiego od 23 do ·31 maja b.r. odbywały aiq
Hl Ló<tzkie Dni Kultur)' Robotniczej,
Stanowiły one okazję do prezentacji
pokaźnego dorobku Robotnicze,o
,:,towarzy11zenia '1'wórców Kultur7 oraa
zakładowych placówek upowszechniania
wartości kulturalnych.
Dzięki staraniom organizatorów, którym
należą się słowa uznania, łodzianie miell do
wyboru wiele atrakcyjnych imprez.
W różnych punktach miasta koncertował.7
amatorskie zespol)' działające przy
Zakładowych Domach Kultury „Harnama",
„Uniontexu", „Poltexu", „Elty", „Polanilu";
„Boruty".
Liczne brawa zbieraly m. in.:
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca,
\\I lókniarzy oraz kapela „Włókniarska brać",
pielęgnująca folkor miejski.
Do najbardziej udanych imprez
plenerowych - nawiązujących do pięknych
łódzkich tradycji robotniczych majówek sprzed
lat - zaliczyć należy festyn rekreacyjno-sportowy w Helenowie i „Spotkanie przy
altanie" w Parku Żródliska.
Zainteresowanie wzbudził również poka,z
wideo „Międzynarodowych Konfrontacji
Folklorystycznych Łódź '86", zorganizowany
przez ZDK „Poltex".
Wydarzeniem o ·dużej randze było
kilkudniowe związkowe forum działaczy
kultury.
Służyło ono wypracowaniu efektywniej-szych
niż dotąrJ metod i form, w działaniach
podP.jmowanych na rzecz aktywizacji
kulturalnej środowisk robotniczych.

W RAMACH Wieczorów Autorów Łódzkich
Oficyn Wydawniczych, 27 maja w Klubie
Nauczyciela Wydawnictwo Lódzkie
zaprezentowało czytelnikom bogaty i wielce
róźnoroiłny dorobek twórczy Tadeusza G'c"''"r3,
Ten 'bardzo poczytny i lubiany łódzki pisarz
(prozaik, poeta, tłumacz. oraz autor
znakomitych fraszek i aforyzmów)
często publikuje swoje utwory na łamach
naszego tygodnika.

JUBILEUSZ 42-lecia obchodziły dwie
wielce zasłużone dla naszego
miasta uczelnie - Uniwers~·tet i Politechnika
Lólzka.
Ponadto w tym roku przypada 3:>-lecie
Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowcó'"
UL i 20-lecie współpracy PL z Uniwersytetem
- ~trathcl_yde z Wielkiej Brytanii.
Podniosłym akcent.em uroczystości w Ul:.
było ą.adauie tytułu doktora honoris causa tej
uczelni prot. dr. Robertowi Aulotte'owi z
Uniwersytetu Paryż IV (Sorbona). Jest on
specjalistą z zakresu literatury renesansu,
uczonym o. bogatym docobku ,naukowym,
W trakcie uroczystości w PŁ godność
doktora honoris causa otrzymał prof. John
Francis Richardson z University CollePt> w
Swansea i prof. dr Jan Michalski z Polskiej
Akademii Nauk.
największe

~ .x~xn Między;'larodowych

Targach

Ks1ązk1 w Warszawie wzięło udział ponad
1000 nai~ardziej renomowanych oficyn
wydawniczych 11 25 krajów. Zawarto wiele

cennych kontraktów handlowych
W stoisku Latousse'a liczne rz~ze
zwie~zających podziwiały Kroniki ludzkości i
Kr_omki XX wieku (jedne z najgrubszych
obJę~ościowo książek na targach).
U umegQ francuskiego wydawcy . - Bordasa
- os<;>bom przynaleinym do brzydszej części
ludzkiego rodu trudno było wzrok oderwać od
pełnego Inwencji artystvcznej albumu
zawierającego zbiór aktów ze Swiato~ego
Muzeutl" Fotografii.
Z d_u~ym zainteresowaniem SPotkała się
róiyniez ek~pozycja targowa „MieżdunarodnoJ
Kn1gi" - prezentującej m. in. serię
wyda_wnfczą poświęconą gorbaczowowskleJ
„pieriestrojce".

C.D.N.
Przełożyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK
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Polemiki • Listy • Opinie
WIATO-STA!N, CZYLI S.P01S.OBV BADAN:IA RYNKU
K_
Mniej więcej dwa razy w roku otrzymuj• pocztłl - z Instytutu Rynku Wewnętrznego i Kon(umpcji w Warszawie, oddział
w Katowicach - ankietę do wypełnienia. Do pierwszej dołączo
wytypowany drogą
ne było plaemko informujące, że zostałem
losowani.a i obok kilkuset czy też kilku tysięcy (już dokładnia
nie pamiętam) mnie podobJlych, staję się reprezentantem 36 mlUonów konsumentów. Dołączono gratulacje i obietnicę, że pobędą każdorazowo Uczne
między ankietowanych rozlosowane
cenne nagrody. Ano cóż - pomyślałem - wolałbym być „trafiony" w Toto-Lotku, jednak szczęśda do gry ni.a mam i w
ogóle jestem pechowcem. Najl~pszy dowód - wyłowien ie mnie
właśnie przez Insty!ut Rynku Wewnętrznego 1 Konsumpcji. Na1rody, _ jak dotąd, również nie wylosowałem.
Pienti1ze ankiety cjotyczyly m.ln. : warzyw ł owoców, serów
twardych I miękkich, ryb, a także rzeczy bardziej trwałych n::t
ryby: telewizorów, lodówek, pralek, samochodów, Itp. Pytania
były 1?.Czegółowe i nie pozbawione dowcipu, np.: czy oprócz lodówki posiadam szafę chłodn i czą, ile mam telewizorów, czy w
tym kolorowy, jeśli nie, to kiedy kupię? Czy zmieniłem już samochód na nowy, a jeśli nie, czy zrobię · to w ·tym roku? Pozo'Jtałe pytania sformułowano podobnie. Na większość z nich odpoprze cząco i to nie z obawy o
wiedziałem, zgodnie z prawdą,
nie podejrzewałem
prawdziwe intencje pytającej Instytucji:
przecież Wydziału Skarbowego o zmianę azyldu. Odpowiedzi Bił
anonimowe, ankietę mogłem wysłać z Pabianic, Skierniewic czy
chociażby nawet li Wrocławi·a, gdzie jeżd~ę od czasu do czasu .
pociągiem.
U:kładając:yeh pytania
częściej kupuję pstrąga
nad konserwy, czy też

z tematu ,,ryby" interesowało il'lJP.: czy
czy szczupaka? Czy przedlkladam filety

odwrotnie? Czy wolę ryby wędzone od
domu jest najbliższy sklep
surowych? Jak daleko od mojego
•
rybny i czy obsługa jest tam uprzejma?
Już te wyrywkowo cytowane z pamięci pytania świadczą, te
specjallści z Instytutu Rynku twardo stąpają po polskiej ziemi,
rynkowej i robią wszystko,
mają znakomity przegląd sytuacji
by .nasz świetnie zaopatrzony· i jeszcze lepiej funkcjonujący handel doprowadzić do szczytów doskonałości. Minął, co prnwda,
rok z okładem od odesłania ankiet I nie widać poprawy „na odcinku" serów, ryb czy też kolorowych telewizorów (pow!edz!ał
•b ym, te odczuwa się wyraźne pogorszenie), ale to może mnie
tylko tak się wydaje, wychowanemu na serach szwajcarskkh
I 50 gatunkach ryb morskich, atlantyekich i słodkowod.nych,
dostępnych bez trudu w sklepach 30 lat temu i chyba bez udziału Instytutu Rynku.
Instytucja ta, uważając zapewne, że w wyżej wymienionych
asortymentach zaprowadziła wzorowy porządek na rynku, zadla każdego obywatela
jęła się kolejnym a.rtykułem, ważnym
...naszego kraju.
Otóż, 5 maja br. otrzymałem do wypełnienia kolejną ankietę.
Konsumpcji w
i
Tym razem Instytut Rynku Wewnętrznego
Warszawie, oddział w Katowicach, we współpracy z Centralnym
Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa - w Warszawif',
prowadzi badania popytu na kw i a ty. Kilkuset, czy też kilka
tysięcy szczęśliwców odpowiedzieć powinno na 30 pytań. Poś
ród prostych, zwyczajnych, o gatunki i kolor)'\ jakie preferuję,
są również następujące:

„Czy walory zapachowe kwiatów mają wpływ na Pani (Pana)
o zakupie kwiatów?". Do wyboru są tylko 3 odpowietylko kwiaty pachnące. 2.
dz!: 1. Tak, zdecydowanie kupuję
Tak, nie kupuję kwiatów pachnącY'ch. 3. Walory za.pachowe SI\
mi obojętne.
„Jakie wiązanki kwiatów woli Pani (Pan) kupować?". Jednogatunkowe, wielogatunkowe (odpowiednie podkreślić).
„Jakimi motywami kieruje się Pani (Pan) przy zakupie kwiatów?". 1. Po prostu lubię kwiaty. 2. Kwiaty służą ml najczęś
ciej do wyrażania wdzięczności, uznania, itp. 3. Kupuję kwtaty
presją środow:.ska,
. zgodnie z tradycją. 4. Kupuję kwiaty pod
wbrew swojemu przekonaniu. 5. 1 Kwiaty najczęściej traktuj~
jako zastępczy podarunek wobec utrudnionej do.stępnośc.l Innych
towarów. (odpowiednie podkreślić). Zwracam uwagę na propozycję odpowiedz! nr 4: świadczy ona, Iż w gremium układają·
cym ankietę jest tęgi psycholog.
kupuje Pani
Następne pytania: „Jakie rośliny doniczkowe
(Pan) najczęściej?". 1. Rośliny doniczkowe kwitnące. 2. Rośri-ny
ozdobne liściaste. 3. Rośliny doniczkowe egzotyczne.
„JaJt Pani (Pan) ocenia zaopatrzenie punktów aprze<idy w
dodattkł zielone, asparagus, liście itp.".
·„Jak Pani (Pan) ocenia zaopatrzenie punktów sprzeda!)' w
dodatki sztuczne: wstążki, papier, celofan?".
„PrMłmy określić (.szacunkowo) jaki procent udziału w rocznych zakupach kwiatów na potrzeby Waszego gospodarstwa doWiązanki
2.
mowego 1tanowią: ·i. KwJaty cięte pojedyncze.
kwiatowe. 3. Kosze z kwiatami. 4. Wieńce lub wiązanki pogrzebowe. 4. Kwiaty doniczkowe.
Najciekawsze wydają się propozycje odpowiedzi na ostatni•
już cytowane przeze mnie pytanie, które brzmi:
„Jakie jest miejsce wydatków na kwtaty w Pan! (Pana) budżecie domowym?". 1. W,,.atki na kwiaty są dla mnie wydatkami pierwszoplanowymi (nie licżę się z konsekwencjami finansowymi przy zakupie kwiatów). 2. Wydatki na kwiaty zajmuj!\
daU!ze miejsce wśród wydatków na cele bytowe. 3. Wydatki na
kwiaty tramtuję jako zło konieczne, wankcjooowane tradycj2', :&
którą nie potrafię zerwać.
Układający pytania uznali, t.e będą to najbardziej typowe motlłwokl odpowiedzi. Pierwsza nie budzi większych wątP,liiwMei„
trzecia zaś porusza ukrytym dramatyzmem aytuacji człowieka
wplątanego beznadziejnie w tradycję.
Po wypeltiienlu ankiety, należy podb'~lić odpowiednio, r:ą
miejscowość, w której mieszka ankietowany, to miasto do 50
tys. mieszkańców, od 51-100 tys., powyżej 100 tys., gmina lub
bez podawania nazwy. Wyobrażam sobie, że po usy<Jtewieś maty-zowaniu odpowiedzi (jeżeli ktokolwiek potraktuje serio t.e
dyrdymały), prawdopodobnie przy użyciu komputera, bo iruitytut taki ·musi go posiadać, okaże s i ę, że:
W miastach od 51-100 tys. mieszkańców preferuje się pomarańczowe róże, zdecydowanie pachnące, w wiązankach w!elogatunkowyeh, które są coraz gorsze; nie ma się zdania D!l
temat jakości sprzedawanych kwiatów, kupuje się zgodnie "
tradycją, w kioskach kwiaciarskich (o czym decyduje bliska odległość), tam zaopatrzenie w asparagu! jest dobre, a celofanu
często brak, wydatki na kwiaty zajmują dalisze mlejace w
na kwiaty roślin dobudżecie, udział w ogólnych wydatkach
niczkowych kwitnących wynosi 300/o, a wieńców lub Wi!\!zanek
i:iaja
pogrzebowych w zależności od roku od 10% do 450/o,
częstsze kierunkl przeznaczenia zakupionych kwiatów, to imie.
niny i inne okoliczności.
Już na pierwszy rzut oka widać, że tendencje w gminach I
miastach powyżej 100 tys. mieszkańców są zupełnie inne.
To musi być niezwykle: mieć tak pełny i drobiazgowy pniegląd sytuacji na rynku kwiatowym. Chciałbym choć pl"Zez kilka minut pobyć w skórze człowieka, który jako pierww.zy bę
pasjonujących badań.
tych
dzie się zapoznawał z wynikami
Mogłoby to być jedyne w całym żyeiu tak silne przetycie.
Trochę mnie niepokoi dopisek pod nagłówkiem: arudeta iłu.ty
te
wyłącznie celom badawczym. Czy to „wyłącznie" oznacza,
tylko wąskiej grupie uczonych b~dzle dane czy~ tych fascynujących opracowań, a dla reszty społeczeństwa nic z t.ego nie
tak
wyniknie? Ostatecznie wszyscy jesteśmy --zainteresow·a nl
istotnymi zagadnieniami.
(Na przysz.łość proponuję przebadanie rynku: znaczków pocztowych i skaTbowych, papug, biał ych myszek i rybek. kamizelek, apaszek i kapeluszy, słonY'ch paluszków, kapiszonów i pi'!toletów na wodę - wachlarz spraw wónyeh dla społeczeństwa
· jest azeroki).
decyzję

SzcizęAliwy powinien byd uród,
smartwleń, niż problem kwiatów I
wywallć kupę pieniędzy, zmarnować
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Wszyscy wiedzą jakle trudności wynikają z tego, gdy obarczone małymi dziećmi rodziny, w których oboje z rodziców pracują chcą ulokować swoje pociechy w przedszkolach~ Miejsc w
przedszkolach jest mało, dlatego powołane zostały komisje mające za zad-anie klasyfikowanie do nich dzieci potrzebujących
o.piekl Instytucji państwowych. Ale pomysłowość niektórych · rodziców w dziedzinie umieszczenia swojego dziecka w przedszkolu
·
nie zna granic.
Ostatnio modną stała się metoda na „rozbite małte1'11two"'.
Metoda ta jest pros·t a. RodiZice, którzy chcą „na siłę" upchnąć
dzieci do przedszkola umawloają się, te się rozchodzą. Mąż przez
pewien czas mieszka u rodziców bąd:f rodziny. Część zarobionej
pensji przesyła przez pocztę tonie jako „alimenty", resztę zaś
przekazuje jej osobiście. żona przy pomocy różnych układów
zdobywa zaświadczenia o samotnym wychowywaniu dzieci, załą~a Pł'zekaz „alimentacyjny", otrzymując prawo pierwszeństwa,
na podstawie którego dziecko zostaje przyjęte. Dopiero we wrzesię włdclwe powody przyjęcia dtr.lecf do przedśniu ujawniają
17lkala, kiedy tatuś i mamua!a w jSJk największej zgodzie przyprowadzają l odbierają dzieci z przedszkola.
Proceder ten ujawniła ml w tajemnicy jedna z wychowawczyń przedszkola, posądzając jednocze§nle jego kierownictwo o
cz,erpanie korzyści materialnych z te~o rodzaju kombinacji. Jest
mi wiadomo, fe np. jedna z matek samotnie wychowujących swoje dzieci, których przyjęcie zostało przez komisje odrzucone, otrzymała odpowiedź, te nie zostały one przyjęte ze względu n&
to, iż Istnieją rzekomo zarządzenia, aby matki, które pracują w
zakładach na terenie innych dzielnic lokowały swoje dzieci w
·
przedszkolach tych dzielnie.
MIECZYSŁAW

KOZAK
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Nadeszła pierwsza burza, pierwszy uięwny deszcz. Jak zwykle
bywa, przy krańcówce tramwajow_ej ul. Kurczaki nastąpiła powódź. Studzienki kanalizacyjne znów się zapchały. Na ulicy utworzyło się „jezioro". Wielka uciecha dla dzieci z okolicznych
bloków, brodzących w wodzie. Wszelka komunikacja zamarła. Au/ tobusy MPK, linii „52" stoją przed „jeziorem", ludzie wysiadaji brną dalej pieszo. Tramwaje kursują w „kratkę". Czym dostać się z pracy do domu? Z osiedla do miasta? Nienowa to
spl"awa, potwierdzająca się nawet przy niewielkich opadach atmosferxcznych.
Liczne zapewnienia ze strony MPK w sprawie realizacji wnio·
sków mieszkańców osiedla, dotyczących uruchomienia autobusu
pospiesznego, łączącego osiedle .i Szpital Matki - Polki z centrum miasta nadal pozostają na papierze. MPK wprawdzia
stwierdza w skierowanym piśmie, że „wskutek .zwiększenia potrzeb przewozowvc:h na osiedlu „ Chojny", proponuje w11cUttżvł
linię z Dw. P6lnocnego PKS do pętij autobusowej Józefó~ pr%f1
ul. Rzgowskiej - Hnła pospie.rzna a'ittobu.'IU „E", która bezpośrednio polączy osiedle ze śr6dmieAciem", ale na f;ej propozycji
w zasadzie się skończyło. Nic nie wiadomo, co dalej z projekt.em
połączenia ul. Szumnej .z ul. ~lts~ na Dąbrowie. Sprawa uw szwach.
dosłownie
cichła. Komunikacja tramwajowa pęka
Tramwaj linii „2" w okresie nasilenia ruchu wyjetdża z krań
cówki przepełniony.
Na osiedlu Istną zmorą SI\ wolne soboty. Komunikacja szwankuje, tasiemcowe kolejki w dwóch sklepach dyżurujĄcych. Stanowcro za mało, jak na tak duże osiedle. Natomiast nowa konstrukcja stalowa rdzewieje od kilku jut lat, denerwuje mieszkańców swoim wyglądem. Bµdowa pawilonu handlowego przy
ul. Rzgowskiej przeciąga się, natomiast taki sam pawilon handlowy na J>J>rzeżu osiedla został szybko wybudowan7 i... lwleel
pustkiami.
Część zieleni zmyły „powodzie", czędd zostało sabetonowanych
przez „bunkry", inaczej kioski betonowe, pergole, boiska aportowe i dzikie parkingi oraz gciełkl na 1krótY. Nlewątplłwie to
wszystko jest potrzebne, lecz czy kosztem miejskiej zieleni, nis:rczenia trawników I krzewów? Osiedle z dnia na dzień zmienia swój wygląd, na 1orsze. Betonowe kioski nie upiększaj11
osiedla. Najwyższy czas skończyć z wydawaniem zezwolei'\ na Ich
trafił.„ Dlaczego w dalszym
budowę gdzie popadło, na chybił ciągu zezwala się prywatnym wla~ciclelom kiosków, upstrzonych
po całym osiedlu na dewastację istniejącej zieleni 1 krzewów?
Kto wreszcie odpowiada a taki stan rzeczy?
Wł..ADYSŁAW

·„OBSERWACJE:- KTO 0 DPOWIE NA
1

BISZBWIKI

PYT·ANl·Eł"

Od,powia<!ając na pytanie pned.tawłon• w tygodnik\& m IO
na a.tr. 15 ,,kto odpowie na pytanie?" uprzejmie informuję, te w
budynku przy ul. Piotrkowskiej 260 ~zie otwarta naukowa regional:r:a biblioteka techn!cz.na, dla ś:rodowłflka technicznego ma'kroreg1oou centralnego.
Biuro projektowe „MIASTOPROJEKT"' Ł6d:f oipracowuje dotechn!C'Zną na remont adaptacyjny.
kumentację
Przeprowadzenie remontu wymaga dutych nakładów flnanaowych. Uczelnia otrzymując wyeksploatowany prawie stuletni budynek, w dodatku zniszcr.ony~ nie otr.zymała łrodik6w finansowych na remont. Przydiz!elona>- przez Mtnilłteretwo Nauki i Sdtolnictwa Wyższego dotacja finansowa na remonty pokrywa potrzeby Politechndlki Łódzkiej zaledwie w 40 procentach.
W wyniku wspólnych u74odnień kierownictwa Polltechnfkł i
Społecznej Rady Uc_zeln{ wyd·rukowane zoatały „cegiełki" o nominale 100.000 i !IO.OOO złotych, sprzedawane zakładom przemysło
wym. Uzyskane środki pr.zemaczone zostaną na remont kapitalny budynku.

dr

lnł.

EDWARD FILIPIAK

D7rektor Administracyjny
Pollłechnłkl
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ałafonnaejl t tak: Dlaezero pi9rA •14. te jeMem *'łlllll w
'
•UJtku do Michała Majchrzaka - ni• znajduje to atwłerłs
w oałym arttlrul•. ~ ._ międ~7 Hal1D4 Fluder• hlll' n
tu~a ojca M. Majchrzaka a Unędem Mła•ł&
Dlaczego c)'WJllC M. Majchrzaka wgeruje 1!41. te ,. . . . . . .
chołem? Warchołem nłe je.Item i dziallki M. Ma<jchnłllOWl •
10.brałem, prz)"llttlł mi ją Unąd Mluta WYJ>Owiada,,e I .....
sięcy W'C.Ześniej Maj~hrzaikowi ł4 d.z!erżaw1on4 prze& nie,so dsfłlł.
.._.,
kę. I cą w a9Pe1kc ie całej apr1JW7 jest w u~we •
autora?
Dlacz-10 plsr„ fill. .te cena th:iałkł u ut;rtkowanle ,_. ...._.,
azna, cą autor taik samo bę~ie ptsał o mnych cenach ,.......
wyeh, o cenach thj.ałflik., ja'ki• w Po'lsce otl1Zymujll weey•7 ..,.
watele bea wr.glttdu na -wykonywany •w6d w tym i da'v1 fy
. ne?
Dlaczego podb"ełlając asad7 wap6łtyeia lpołeeme1e ...._ . rałnle augeruje, te budowa na drz.iertawiionej zleml ułr._ .....
tącego apołeczeńltwu j~ nm~ej ważna, nit działka ~ ł11ko wyłącznie celom prywatnym, zapominając, te wczemi•j t..
ren ten 7.Mtał aikceptowan7 przez tutejsze łrodowi1ko. Jfatiomiaat Miejska Rada Nuodowa w Zgierzu pneznacąła ,..,.m...
·
niony teren na działalność handlowo-usługowi\.
Skąd u Pawła Tomaazewskdego tyle różnych informacji • ,..
Ilf;
C7ty pantoflowej lub nieoficjalnych :!ródeł? Dlaczego
:!e ,moja żona siedzi w sklepie? Ona w n!Jm pracuje od lMT 1'•
bez przerwy, a nie je:fdzi z całą rodziną za grani~ w eelaclł
handlOWY'Ch jak innt Jej han<łłem jest praca w •klepie. Csr
rz~ieślnłk, który pracuj' ponad 30 lat bez przerwy, ułr.nńez:ił
Szkołę Cukiemiczą, ~ roku 196'7 posiada Dy-płom Młetnowsld
i 20 lat prowadzi zaikład euklemiczy, w którym WTft}tolłł i Wf•
llWOUł a uc:mi6w, k:t6rz.y posiadają „Dyplomy Czeladnicze•, I
uczennice przystępujące do ••mi-n6w, 3 · ueznł6w obeenl• w
s7lkole, w tym 1 uczennica w krótkiim czasie przystępuje do ~1zaminu, 2 uczniów zatrudniam na drugim roku I I nalłęptM
-·
·
uczennice czekają na rozpoezęc1e praik.tykl.
Ozy taki n:emieślnlk z.na si~ - cytuję - jako tako na ...,
kiernlctwie? Cą wolino belikar·n le obratać do1b re imil~ człowieka
pracy? Czy praca rzemieślnika jest prac~ umysłow11. C'LJ ~-
n-, taką ja1k np. praca robotnika z „ll'resco"?
Dlaei.ęgo sugeruje się bogactwo mojej rodziny iptsząc, fil ....
ka prowadrii wła~y „zakład złotniczy"? Pnwda jest taka: e6rka pracuje w zakładzie rzemłeśln!.czym I nie je·s t włakicle1k1&
·
za'kładu złotniczego.
UTząd Miejski w Zgierzu wymówił Majchnakowi działkt" •
powieru:hni 242 m kw., proponując mu li !..nnych działek. Lecz
Pan Majchrzak tym się nie zadowala, tylko chce kupić cały
budynek wra~ z zakładem cukierniczym i tym samym pozbawi6
nas jedynego :tródła dochodu. ·
Czy rodzina Majchrza·k 6w zastanow.fła 1i.1t nad tym, lle takt
z11:kład koszt.1:1je? Czy Paweł Tomaszewski pisząc o tych „skromnych" oszc'Lędno~ciach rodziny Majchrzaków zadał sobie trtld,
b~.r sprawdzić z jlllkiego tródła pochodzą wymieni.one oszczędnokł
- to :nie jest warcholstwo.
Co dQ mieszka-n-la spółdzielczego to ,,kupiłem je za polskie · !łio
tówki, a nie za dewizy i co w tym złego i dziwnego, te -daTOwałem je dorosłej córce.
Paweł Toma-s'z ewski zapewnił mnie po wywiadzie, te da mi
do · autoryzacji ten wywiad i będę miał prawo wyi!azić 7.g()d4
opublikowane w tym artykule. W ogóle si~ nle
co ma być
pokazał i nie poinformował mnie, kiedy ukaże się dany art;r-

Ud1kleJ

P1••

kuł.

Napisał to, co przedstawiła Halina Fluderska.
Jest to tylko drobna c'Lęść pytań . na które chciałbym dMta•
odpow!edt w „Odgłosach". Tytko ~·romność ukrzywdzonego ctło.
wieka, załamanego i zadłużoneg-0 ze względu na budowę zakład!IS
·Wl'87! z domem nie pozwala mf zadawać dalszych pytań . t!"Plil -czy moiż,na bezkamie oczerniać uczciwego człowieka pracy?
Ozy wołno pisać o człowieku po rozmowie z nim. z kł6Hł
absolutnie nie wynikało, te taka będ·z.le forma utykuhiT
Czy "\Weszcłe zanim się kogoś oczerni nie warto za&l~"~ oipl...
nit o nii:n wśród współmieszkańców osiedli, jak l'ównieł ndeta~
łoby zasięgnąć oipinłl o t7ch samych omawiających?
Oczekuję sprostowania w tygodn~ku „Odgłosy", w p.neetwn,,.
razie będę zmuszony wystąpić na droe;ę prawną.
WŁODZIMIERZ ŁUCll?oi"JAK

OD REDAKCn: Do po.stawionych w !Ucie Włodzimierza Łu~
niaka pytań I zairzutów ustosunkuje się w jednym 1 najbli~
numerów . lu.t or „Za·kalca'· Paweł Tomaszew&ki.

INFORMUJEMY O KOfNiKURSIE
O NAGRQD~ „CZERWONEJ KOZY"

Klub Studentów Wybrzeża „żak" oraz A~ademickie B!UTO ltultury I Sztuki ZSP „Alma-Art" w Gdańsku ogłasz a ją XXVlil
Ogólnopolski Konkan Poezji Społecznie Zaangażowanej e n•·
rrodę „Czerwonej R6ży".
Mogą w nim wziąć udział
Konkui:w ma ehilrakter otwarty.
autol'ZJ' nie arzeszeni I członkowie związków twórczych.

I Wiereą lub poem.t (U°'c! ze&tawów jednego autora
dowolna), w ł ep. maszynopisu opatrzonego. godłem wrt1 a
autora, l\&lett
sapieoętowanll kopertą zawierającą personalia
nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 pa~dzlernt
ka 198'1 r. pod a-dresem: Klub Studentów Wybrzeża „Żak", I0-8!T
Gdal\ak, Dl. Diora lł'J.
Ee.ław

-

Utwory
kowane.

zgłoazone

na konkum nie

Jury konkursu przyzna

mogą być wcześniej

następujące

nagrody:

pubti-

~agroda główna

- 30.000 zł oraz 1tatue1ka „Czerwonej Róży"; I wyróżnienie .
20.000 zł.
25.000 sł; II wyrótnienie P~ane

llC4tan" takte nagrody tradycyj·ne „Czerwonej !t.6za najlepszy debiut poetycki roku - 30.000
za całokształt twórczości · P-Of!1tyckiej i:ł; „Piedcienla" !IO.OOO zł; „Pióra" - za twórczość krytyczno-literacką - 30.0H
a. twórozoś~ przekładową - 30.000 zł.
zł; „Pegaza" :!y": „Peleryny" -

Warunkiem uczestnictwa w konkursie o nagrodę ,,Peleryny"
jest nadesłanie tomiku poetyckiego przez autorów, wydawców,
związki twórcze, Instytucje kulturalne.
I

zastrzegaj" sobie pierwszeństwo pubMkowaft!•
nagrQd:z:onyeb utworów. Wyniki konkunsu zostaną ogłoszone pod·
ezu "Spotkał\ Jesiennych" w KSW „żak".
Organłzator.zy

-

W .JZWi'l?l'ku • artykułem pt. „Zakalec" jaki ukazał • w „o.t-·
r„ chciałbym prosić o uważne zapoznanie Ił•
.1 moimi uwagami do części zawartych w ntm informacji.
Oo prawda Mtl"kuł ten Amlast infotmaeji zawiera wh1.śclwł•
msy.nuacj• pod moim adresem i dezinformacje, kt6re n~e wiem
dlaczego ł za ja:ką kairę rriucają fał1zywe światło na całit sprawQ I na m.oj, roch:f.n" Uirioetmk<>'WU)łł lit do ~ t71rO d„
głosach" 9.05.1987·
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Wideonotes
p
o projekcjach teg<>.roc.zmych konfrontacja .filmowych czę
stlO można było u1Słyszeć taikle opinie:
„Ma<!lny jakiś
telil
film. W ogóle cale
t:lonfrontacje słabe". A przecie:!:
były w programie filmy nagro.
dwne Oscarami,
canneńskimi
palmami i ber1ińskimi niedźwie
d:2liami. Co więc di:z.ieje sifl z klinem? Czyżby rzeczywiście pnzedhodzilo g!ęiboki kryzys? Dlac::z.eg<> gusty fostiwal10wych jurorów
nie pokrywają się z gustami publi cz.ności ?

O<l.powiedr! jest dość prosta furorz.y są ci sami oo niegd.yś,

publiczność się amieniła.
Dziś
jest to publicroość młoda, wy-

chowana na innych wzorcach e1tetyc:znych i oczekiuJąca. od k.!na czegoś innego niż jej rówieśnicy jeszcze dmes!flĆ lat temu.
Oozek;uje
atrakcyjnej
f~buly,
wa!'tkiej a!roj!, krótlro mówiąc rom-ywki i relaksu. żaid•ne na.rrzekamia tego nie zmienią. To j\.I!
fakt spolec:z;py, a .z fak:taml trudno dyskutować.
.
Dzisiejsza pubHoC'2lllOŚĆ kinowa
chce oglądać kino
popularne,
speln.iające j-ej ocziekiwania. To
kimo nie zna pojęcia kl?'zy.s.u.
no stanowi tziw. ,,znam.stream ,
czyli główny nurt świato~ej ki•
nemaitog•ra:fui, ale na
wielkich
festiwalach bywa bard-ro rzadkim

q;

gościem.

FestiwaJ.e są ostatnimi balstl<>nam<i tradycyjneglO ki·na. „wysokiego". Ponieważ tam
wlaŚ<ll~e
wyjeżdżaj.ą nasi krytycy, kiwal!filkujący filmy do zakupu,
zaś
najbezpieczmjejszym
kryteil"lum
oowa.Jifikacji jest nagroda, mamy
.potem takie konf?'Qll.tacje
j".lk
w tym roku. Na jedenaście filmów zagranicznych tylko diwa z
kJ.na poJ>ularnego („Mona Lis~"
t „Po godziinach"). To są właśnie
proporcje fe.stiwalowe, w nocmalnym .ro:z.powszechnianiu
rz.a
granicą, rzecz się ma odwroitn1e.
Nasza publiczność posiada nieco
skrzywiony obraz światowej kinematografii, ponieważ nasi wyelannicy nie oglądają innych filmów poza festiiwalowymi.
Nut
znając zaś nowego k:lna poipul:arnego, ę. priori dysk1waJllikują, je
jako pozbawione walorów a.rtyety·=Ych (cokolwiek ma to znaezyć). Często wyrażają zre.ntą

o-

phnię, że przesooiflcie
KUstów
publiczności to chwi1owy o?led
i lad•a dzień wszystko WTÓci do

normy, tj. do kina spT'Zied lat
dwudziestu, które wkochaJ.i.

WNM#+A&i

FILM, TV, WIDEO ..,

Rzeczyw!stoś~ nie
potwie:xlza
tych nadlziei. Twórcy „festiwalowi" P<>&ZUkUj1' .formuły,
która
pozwoliłaby lm odzyska~ publiczność, za~ k.!no popu.!aa:ne coraz szernzą &trugą wlewa
się
na ekrany w!ellkich festiwaJ.l.
Dobrym tego przyklad€m był
ostatni LondiyńSki FestLwal Fil·
mowy, od·bywają.cy się na praełomde lilSbopada i ~u.dnia U•biegl€gl0 roku. F€~Uw-a.1 ten, Jeden
z n.aj.bardziej l'iczących się na
świecie, nie p.rzyzna)e
żadnych
nagiród. Wyróżmieniem j.est samo
zakwalif.tkowanie filmu do programu. Na o.statn1m, jubileuJS>zowym, bo t!'ZYdlz.iestym już festi. walu, kino popularne bylo reprezentowane dość licznie, głównie
przez swój
najatrakcyj>niejszy
n'Urt, czyU flllimową fantastY'kę.
Te wla.śnie ~ilmy nadawały ton
festiwalowi. Wyświetl.aine
były
na gal.owych spektaklach, mówiło
się o nich. Ich obecność d recepcja były wykladin]kiem
przemian zachodrz.ącyich w kinie świa
towym.
Byly to (w kolejności wyświe
tlania): „Va.mrp" R!cha.rda Wenka, „Crltters" Stephen.a. Hereka,
„ValhaJJJ.a."
Petera
Madsena,
„Short circuit" („Króbkie spię
cie") Johna Badhama, „The fly"
(„Mucha") Davida Oronenbe!'ga,
„Frog dr€aming" („żabie mairzenie") Briana Trenchart:l-8rruitha,
„Krysar" (,,SZ.CZUrola.p") Ji.ri Barty, „Gothic" („Gotyk") ' Kena
Russella i „Labyrlnth" (,,La.birY'nt") Jima Hensona.
Filmy te reprezentują
różne
odmiany fantastylki. Moma
w
nich dootr.zec nie tyillko doskonalą, techruikfl realilzatoreką, aJ.e
również
odbicie obalw i lęków
dręczaicych dziś 1'1.ldzkość.

Tematyka wampiryczna rz.nalazla nowe robicie w amerykań
skiin filmie „Vamp", .zirealirowanym prrez debiutanta Richa!'da
Wenk:a. Daleko odeszło kino od
modelu wampira typu Nosferatu
czy Drakuli. Dwuznaczniość tytułu („Vtrrup" wamp, wampir)
odpowiada treśct tihnu. Croło
wym wampirem jest tutaj Grace
Jones, rz:nana murzyńska
piosenk>arka i aktor~. Swoje ofiary przywabia wy'konując egzotycz,ny numer sbr.iiptirz.owy. Ojozy~ną, wampirów n.ie jest już Transylwania, lecz zaiu~ki wielkiego
miasta, gdzie w nocny·ch
klubach zwanych na przykład „Aite.r Da.rk Cl'll!b"
(„K.lu'P
Pio
Zmroku") ws.eystkie d7J!eiwcr.ęta
.są, wampirami, za.ś pokątnie handluje &ifl n.ie narkotykami. ale

m

±

6w1e!a larwil\.

w Transy-hvanld,
do ludowej RumU1I1!'1, nie ma j.uż mie}sca dl:a
wampirów. Zostało to dowiedz!one w komedii „Love aJt f!l!JSt bite" (,,MHiość od pierwszego ukąszenia"), .zrealizowanej w 1979
roku przez Stana Dragotl, gdzie
rządowa komisja wysierlla hrabiego DiraJrulę z =1ru prwdków, kitóry potrzebny je.-;t
na.
ośrodek spOI'Wwy dla Naddi Comanecl 1 innych
gimnastr-czek
artystyczn.ych. Drakiu'1a emigruje
do Stanów Zjednocwnych, gdzie
rzin.ajdlu.je praw>d:ziwą miłość (od
Swoją drogą
drz.iś należ.ącej

pierws~ ukąsze.nia).

os·t dzie ·ez kinem.?
„Vamp" z.robiony j.e:.<Jt równie~
w konwencji komediowej,
oo
film mocno u.rutrakcy}nia.
Dla
wzmocnienia zaś efektu
grozy
Wenk zaopatirzyl fa.bulę w żywe
trupy i
ml<»lz.ieżowe
gangi.
,. V.a.mp" jako film o wa.mpira.ch
daleki jest więc od orlodoksyjności, ale tym lepiej można się
n.a nim bawić.
.,Critters" to film tnnego arnerykańsk:iego dE"biutanta, Stephena He.reka. Repreze'Iltuje odmianę !anta.styki będącą polą.~zeniem
ho11I'Oru i science-fiction. Critter'S
są stwo!'lkami przY'byłymi z kosmosu. Wyg>ląidają jatk uiz.~bione
klębus"iki d u.sposobione są wobec ludzi calk.iF ni€prrzyjaźnie.
Nic dziwnego, są bowiem zibieglymi z 1nnej planety kryminal istami, ściganymi przez tamtejszych
przedstawicieli
praw a.
Miejscem akcjJ jest odludna farma zamieszkana przez typową
ame.rykańską, rodz.Inę , która
pr:z.y pomocy owych kosmi=ych
policjantów - likwid uje zagrożenie międzyplanetarne. Fjlm zrealizowany jest - jak poprzedni
- w koilwencj.i komediowej, z.aś
oj.cero duchowym ·reżyse;ra jest
ni-ewąbphiWie Joe Dante ze sv.;y- mi Gremlinami.
„VaJhaJ.la" to duński ~ilm rysunkowy, 7lrealizowany prz.ez Pet~ra Madisena gtównie dl? mło
dzieży. Bogowie nordyckiego Olimpu animowani są tu z precyzją przypominającą n.aj1epsze filmy Disneya. Film opowiada o
pr.zygodach dwojga dzieci, które

W'EE'W'1

za,p.raszam!

- Cieszę się, a oo masz do
oglądalllia?
- Troch~ malo, wies~ wyprułem się na sprzęt, na razie
mam jednego Rambo,

Mimo iż „Terminadora" można zaliczyć do science fiction, to
jedtiak nie ma on nic wspólnego z klasyką gatunku i brak ·w
nim charakterystycznego dla takich widzów czy książek bełkotu cyfr, nazw ętc.
.
.
Zazwyczaj miałkość intelektualna autora sprawia. ~ prz~:~.
tna powieść science fiction to zlepek surrealistycznych WIZJI,
niekiedy z całą pewnością pięknych, ale nie kontrolowanych i
bezmyślnie rozpasanych.
Recenzenci straszydeł fantutyczno-naukowych określają w większości grafomańskie wyipoclny mianem „zmagań człowieka z kosmosem i samym 1<>bą". Tymczaaem prawdy o człowieku jest tam tyle, ile 1łońca na biegunie w
noc polarną, zaś o kosmosie więcej można dowiedzieć się z
naukowych dzieł z dziedziny astronomii l to bez specjalnych
wzcżerbków estetycznych.
Przeciętny mm tegQ gatunku broni się o tyle, te z natur1
rzeczy jest widowiskiem i od ilości zużytych
petard oraz poległych statystów w odpowiednio przystosowanych plenerach i
wnętrzach zależy atrakcyjność takiegoż spektaklu.
W Terminadorze" element fikcji naukowej to jedynie podatek ~d wieku maszyn, tech·n ologii i zagrożenia nuklearnego, a
cał0ść można uznać .jak chce tego Zygmunt Kałużyński, za
tragedię dorównują~ą największym osiągnięciom teatru. „The
Terminador" jest właściwie filmem sensacyjnym l tylko postaci
glów'nych bohaterów: Arnolda Schwarzen~gera jako Terminadora i Michaela Biehna jako Kyle Reese'a powoduj" trudności w klasYfikacji.
.
Za pół wieku, ·według przemyśleń refysera ł Kenarzysty, Jamesa Camerona, świat będzie rządzony • przez roboty, a ocalała
garstka ludzi op'. erać się będzie w ruinach miast zniszczonych
na skutek wojny nuklearnej (sceny z bunkra, w którym gł~
dni i obdarci ludzie trwają już tylko w Imię t~ania. nale~ą
do najlepszych w filmie - mimo woli nasuwa śi.ę porównanie
z powstaniem warszawskim).
Dwóch męż<:zyzn, w tym jeden
cyborg, przenooi się z tego okresu w nasz wymiar czasu do Los
Angeles i walka .o życie kobiety, która ma być matką przywódcy przyszłego powstania ludzi przeciwko robotom, znów zaprząta uwągę widzów. I chociaż Kyle Reese eliminuje crbor~a,
wystrzeliwując w niego kilkadziesiąt kul I zużywając kilka litrów nitrogliceryny, to jednak nie wiadomo, czy owo pows~a
nie nie będzie wyłącznie spektakularnym epitafium ludzkiej
cywilizacji I egzystencji człowieka w ogóle.
Arnold Schwarzenegger, były mistrz świata kulturystów, tC\
wymarzony odtwórca roli Terminadora, a jego twarz, na której
inie drgnie żaden muskuł, każe uwierzyć, że to maszyna, a nie
człowiek.

Michael Biehn faseynuje determinacją i brakiem jakiejkolwiek skazy moralnej. Bez reszty przejęty misją, ze smutną
t-warzą, na której wyryta jest tragedia przyszłego półwiecza na
długo zostaje w pamięci.
Wyszedłem z filmu oszołomiony i jest to jeden s tych niewielu filmów, które potrafiły wyzwolić we mnie spory ~adunek:
emocji. Bo i film ogląda się z wypiekami na twarzy, 1 dramą.
turgla jest tak odmierzona, jakby maczał przy niej palce jaki
grecki tragik. Wydaje się, że wobec coraz skutec:zmiejszego zagłuszania wsżelkich prawidłowych przebiegów moralnych
tak
drastyczne rozdzielenie dobra i zła działa jak orzefwiają~y
prysznic na naszą skołowaną i pozbawioną trw,ałych punktów
zaczepienia świadomość.

TOMASZ KUBIK
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wypos.atony }est w śmiercionośny
laseir. Zbieg jednak ukrywa się
przy pomocy życzliwych
ludzi.
Przeprogramowuje si~ sam,
uZYISkuje świad1>mość zbliżoną do
ludz:kiej l brond sifl skute=iie
przed ponownym w.:1elemem do
wojska. Doskonale efekty specja.lne są najmocniej~ą 11troną
filmu, rz.aś sam robot, z.wany Numerem Piątym, m:a 'z.ansę stanąć w historii k!ina obok robola
C3PO z „Gwi·eronych wojen" i
samego E.T.
Film Davndia Cronenbe.-ga ,.The
fly" jest dziełem LOanego twórcy hoJ:Torów
psycho!'.J<gicznych
(zn.ainego, ale niestety me u uas).
Poprzednią worsjf; t~~o tematu ,
f ilm pod tym samym
tytule.m
zrealizowany przez
amerykań~
&kiego reżysera Kurta Neumanna
w 1958 roku, poka<'.:>·-.vała przed
kilkoma la.ty nas.za
telewizja.
Chodziło o teletransmisję u::zonego, który na skutek fatalnE-gO
przypl'ldku rz.ost.al polą:?.on:v
rz;"'
zn ajdującą si ę w tele-tr:insm \te rze
mu.chą. Z maszyny wyszed ł potwór z głową muchy i skrzydłem '
zamiast jednej rę.ki.
Crnnenberg nie zmbił j'2.dnak
ziwykłeg'O remake'u. Wykorzystał
tylko pomysł. Jego uczony jest
genetykiem, rz.aś przemiA'l8
w
muchę zachodzi
stopniowo
i
przebiega przede w;zr.s '.klm
w
dizied.z.inie 1J5ychi'ki. W dodatku
uc::oony - już posiadając molekuly muchy nawtązuje romans z pewną
dzienn i k~rką,
która .zachodzi w cią,żfl. Co Slfl
'fłiWU'*M·WF# !1J«ti E

Przyjaciel zameldował
mi
dUJmnie: - Mam witleo, &tary,

Termina or

przypadlkiem dostały sifl do Walhalli ~ wprowadziły tam sporo
zamieszainla.. F.a.ntastyk.a m1tologiczna.
,.Short Cl!rcult" je.st
komedii!
Johna Ba.dhama, reżysera doś
wiadcrnneg'O, iznanego naszym widiz.oan ja.ko autor „GorąC1Jk.i s<>botnlej nocy", „Blękitnego gromu" i „Gier wojennych".
W
swoim nowym filmie
Bad>h.am
sięga rz;no\VU do !antastykl t~l!h
nologiC1J11ej, wiprowadzając
postać robota skoMtruowanego dla
celów wojskowych, który
na
skutek 7lW.aroia w obwodach wym)"ka się spod kontroli. Zarw,d.wny 2J0staje pościg, bo
.robot

komedię

włoską

kryuninalną

i p0rnosa - „Nero.n i rzY'mskle kur ...
kurtyzany". Mówię cl, dzieciaki oglądają w kółko, po pa.rę
razy dziermie!
- Pornosa te:Łf
- Nie, Nea-ona
IClhowałem,
ty·1ko dla gości. StaTa i tak się
Q:.Żyuna„.

- A prqpos. Wldziałe.ł „Hollywood" a Gajosem? Ka.pitalne!
- Może. Ja tam teraz tych
róż.nych pie.rdćł l!ll!e oglądam.
Co mi tam będą wciskać ki:no-oko czy Inny tygodnik gospo·
darczy. Pus7Jczam :t0bie Rambo
albo kryminał i cześć. Niezależny jestem!
Rzeczywiście,

tyczną.

„Frog d·ream!ng" Australijczyka Briana Trencharo-Sm~tha adiresowany jest - j.ak „Valhalla"
do widiza młodego. Zgodnie z; dobrą tradycją k!ina au&tralijsikiego, fantastyka od·woluje się tutaj do magi.i Aborygenów. Miody bohater (grany p.rzez Henry
Thomasa, ZJI1aneg10 nam z „E.T.")
odkrywa tajemne siły drzemiące
w malym jeziorku. Brian Trencharo-Smith czel1Pie pełną garści11
rz. doświado:z.eń Petera Wei•ra - w
jego filmie pobrzmiewają echa
„Pikniku pod Wisza,cą
Skalą"
(n•! esamowiba ]ll"ZYTO<la) 1 „Ostatniej faLi" (tna~a Aborygenów).
Jiri Ba.rba, czeskri. reżyse.r, 7ln.any jest naszej publkznoścl ja:ko
autor świetneg'O krótkometrażo
wego fi.JJmu animowanego „Wymarły śW'iat rękawiczek",
pokazywanego dwa lata temu na festiwalu krakowsklim. Tym raz.em
mamy do czynienia z filmem godzinnym, zrealirrowanym w k!oprodukcj.i rz; RFN. opartym na znanej historii! S=urolapa z Hamelinu. Pr.redmiotem animacj~ są
figury drewniane,
wyrzei:bi<one
w stylu gotyckiim 1 fotografowane z zachowaniem prawideł gotyckiej perspektywy, co daje i·l,ltrygujący, niesamOfWlity
efekt.
Fantastyka baśniowa w najlepszym wydaniu.
„Gothic" Kena Ru.ssella
ma
natomiast ze stylem gotyck!im
tyle wspólnego, że tym termdnem przyjęło sifl w Aingliii określać powieść grozy,
bowiem
jej alrej.a rozgrywała S'lę za:r,wycza.J w stacych gotyclcich zamczyslqlch. ~n RU&Sell,
reżyser
niezwykły,
znany naszym widz.om jako twórca
.,Diabłów"
(prezentowanych
niegdyś
na
konfrontacjach), „Boy frienda." i
„Odmiennych stanów świadomoś
cl", poważył Slfl na temat wielki
- anaJ.i..:z.ę aktu kreacj.i - kreacji
boskiej i ludzkiej. Słynny wieczór 16 czerwca 1816 roku w willi Diodati, gdrz;ie poeta Perey
Shell€y, jeglO żona Mariy, loro
Byron I dokitor Polldorl po.Joży
H podwaliny pod W51Pólczesną
fantaistykfl
grozy,
wymyślając
monstrum
Frankensteina oraz
wampira - stał się u Russella
kanwą filmowej bar<l'acj~ przypominającej zmorę senną lub tirans
narkotyczny. Fikcja w tym filmie rodi;i, fakt, wymysł staje się

a

dzie korzys-tal z wypożyczalirti.
Będzie ze swojej „wideobiblioteki" ko.rzystał normalnie, wyrośnie z dziecięcej choroby „wi•
deowiwośd",
znajdzie
czas
1 na ciekawy program w tv i
na kino, może nawet na teatr i

rzec:zyW!etośo!l\,

BRONIStAW

f
zującym sprawę

obiegu informacji, propagandy
i wymiany
kulturalno-artystycznej, Tak jak
żaden cen:ror nie 7ldoła nic wyciąć
z programu tv
odbieranego z, satelity, tak 1 żaden
urząd celny nie będzie n.a tyle
normalną, papierową książkę.
spraw.ny, żeby nie wpuścić w
Posiadaczy wideomag!1etofonasze granice żadnych
kaset
nów U.czy się podobno na setniosących tziw.
niepożądane
ki tysięcy, krążące wśród nich
treś\:i.
Dwa akapity
wyżej
kasety - na miliony chyba. Są pisałem o ludziach, którym wiludzie, którym to zjawisko sen
deo spędza sen z oczu to
z oczu spędza, a ja, proszę pań
właśnie ci (niek01nie01JI1ie instwa. ja się cieszę. Bo stairam · stytucjonalni) celnicy i cenzosię pa:brzeć w przyszłość i wyrzy. Ci, lctó.l'zy wymyślili, że
obrazić, jak 1lo będ•zi•
l2'J8. te
antenę do odbioru sa·t eliitarnej

Wymyślone

p.o-

twory ożywają. Jei:eM k;toj ~
te kino j~ snem, film Russella
musi go przekonać.
„Labyrinth"
Jim&
Hen.ona,
twórcy Muppetów, rostał wy1bre.ny na „Królews~ Premierę Dobroczynną, czyli a-pekJtakJ w obecności członków rodrzliny · królewsk.iel (tym re.zero był c>becny
ksiląię . Karol z małżonk~). Bilety
na taki sipekta.kl są odpiow!lednio
drogie (od 30 do 100
funtów,
przy nonnalmej oell!le biletu oko.Jo
4 funtów). zaś ca1y doc'h.ód pm.e:i:nac:z:ony jest na jak!iś S7Jlachetny
cel (w tym przypadku budowa
muzeum filmu).
Jim Hen.son zreall!7Jował .wóJ
~!lm z Olgł'Olillllym
rotzmachem.
Jego fabuła, z rodzaju ,,herodo
fantasy", cz;yll! „tllmów mlecza ł
czarów", przypom~na nleoo ,.AMcję w kira1n1e czarów"
~
pootać
bohaterki,
drzll.ł!W07lyn.ld
wkiraczającej w świa.t fantastycz•
ny by odnalefć brac!S2lka porwanego przez gobliiony. Gobliny. jak
Wliad10mo WSJZYstkilm czyitelnilrom
Tulkiena, to bardzo niesym.patycz.ne st-wory. Ich królem jest vr
filmie Daviid Bowde, w odrpo\viednich proporcjach pr"T;erażający I
atrakcyjny, na doda.tek śpiewają•
cy pięć swoich piosenek. Boha.·
terka Sarah, grana p!'Ze'll młodą
aktorkfl Jenni!er Connelly, nie
ma łatwego zadania, ale pr,z;y
pomocy pozyskanych w królestwia
gobHnów przyjaclól
polronuja
wszystkie trudności i odzyskuj•
braciszka.
Jim Henson polaiaz;ył 91ły s
Georgem Lucasem, któcy jest
wlaścioielem najłepszego na świe
cie s·t ud!a efelciów s·pecjalnych.
Rezultat jest napra.wdfl zadziwiający. Akcja zywa polącwna jest
w filmie z animacją, w ta.ki sposób, że nie widać najmniejszego
szwu. Prawdziwie k·rólewska uczta dla miłośników fantastyki fll·
mowej.
Kin<> faintastyczńe prezientowane
na londyńskim festiwalu
było
wysokiej próby. M<>żna by zadać
pytanie - dlaczego taden z tych
filmów nie zootal dotychczas zakupiony? Przieoież były pokazane
na wielk.im, prestiżowym fes.ti•
walu. Uchylę rąbka tajeminicy1
fest!.wal londyński nie daje akredytowanym krytykom
tadnyek
diet. Naszych kwaliflikatorów tam
po prostu nie było.

PUŁASKI

•

nych i bluźnierczych dzieł. A
są to w ogromnej
większości
ludzie, którzy nic wspólnego .i
żadnym podziemiem nie mają,
przeciwnie należą do partii, a
nawet do odrodzonych 71Wdąz
ków zawodowych!·
Wreszcie jeszcze jeden zysk
z rozpowszechniania wideokaset: autentyczna, na wet nieco
nieuczciwa, bo z określonym
handicapem, ko.nikurencja
dla
państwowej telewizji. Jej programy informacyjne i publicystycZl!1.e muszą tak ppd wzglę
dem zawartości
jak i formy,
być ikonkurencyjne w stosunku

•

ziecięca· choroba

niezależny.„

Mój przyjaciel je~ jak~
cza-s będzie oglądał Rambo :a
pornosem na mnian-.. Nit na·
le!:r do zamo:fmych, Iron.taktów
z fllm:rmi wddeomanaml nie ma
na razie, więc l wymiana mu
nie z:agraia. I j& ot6i, proszę
drogich czyteLni:ków, wcaJe nie
piszę o tym, !eby się z mego przyjaciela nabijać. Cóż bowiem jest wideo? Ani), rodzajem biblioteki.
Ktoś zaczyna
kupować ksiąiki i ma na początek właśnie trzy tomy. Cieszą go, polubił je.„ Pierwszą
~po różnych „Ko.ziołlkac.h M<\tołkach" Ltp.), pi!T'Wszą ,,praiwdzirwą" klsiążlką, którą dostałem.
na gwLazdkę był
„Robinson
Cruroe", drrugą
„Duch puszczy" a trzecią jaka!
pow!e~ć
Przyborowskiego. Pamiętam do
dziś, choć miałem wtedy osiem
czy dzie.więć lat. Dlacze~I) pamiętam? No, bo to były wielkie, niezapomniane przeżyda.

my

A także dlatego,
te te
książczyny
zaczytałem
na
śmierć. Chyba po pięć,
sześć

razy je czytałem. Nieco półm!ej
w kóMto pierwszy tom
„Ogniem 1 mieczem".
Tylko
pierwszy!
Czymże r6mt 1!ę ode mn ie
mój przyjaciel? Ano, różni, la
miałem wtedy dziesięć lat, on
ma te~ przeszło czterdzieścL
ale meohanlozm jest ten
tam.
Za ~ilka lat mój
przyjacl,el
będzie miał klllkadziealąt kaset, będllle je W11In!enial, . hęczytałem

urodzi T Atmosfera filmu preywodrz.i na myśl „Przemian~" Kafki, jeg'O wymowa zaś j~t
ostrzeżeniem przed sku~kam1 eksperymentów z inżyo.lerią gene-

lat parę czy paręnaście,
będzie już normalnie,

kiedy
z:naozy kiedy zjawisko pt. wideo
nie będ:de sensacją samą w sobie ..• Pewnie nastąpi to wtedy,
kiedy syn innego z moich przyjaciół przestanie gra·ć
w gry
ko.m,puterowe i zaC2lllie po prostu grać w piłkę, a komputer
będzie mu służyl qo odrabiania
zadań domowych ozy
nauki

to

jęzY1ka.
Piszę

to wszyist.ko po to mię
dzy tnnyuni, że.by zaprotestować przeQiw
przedwczesnym
oohom i achom, że to. panie,
rewolucję macluhaino.wską przeżywamy. Rewolucji
doloonali
braeia Lumiere i cl (anooimowi chyba?) faceci, którzy wymyślili telewi%ję. Aa.li kolor w
tv, ani ogromny ekran wideokina ani wreS220ie wideomagnetofon to nic !mrn.ego, jak tylko
d<>skonalenie tych wynala7Jk6w
PodstalwOWfioh ery macluhan.owskiej.
Natomiast my tu, w Polsce
przeżywamy całkiem inną, rzec
moim.a „małfl rewolucję". Oto
wideo do 1P6łk! s telewizją satelitarn!l etlllllie się - już 5i~
1tajel - fakitem., rewolucjo.ni-

może sobie zainstalować wyłącznie posiadacz bliżej
nieokreślo.nego świadectwa moral-

tv

ności politycznej.

Ze co, że ja
to piszę z pozycji wroga ustroju? Uchowaj Bóg, właśnie jako
człowiek przekonany· do socjalizmu mam do niego wię!ksze
z.aufrunie, niż amatorzy-cenzorzy i .amatorzy-celnicy. którym
wydaje się, że dziennik Tv z
LondY'nu albo film o Jamesie
Bondzie rmalczającym agentów
KGB wstrząśnie
podstawami
socjalizmu.·
Przykład naszych południo
wych i zachodnich sąsiadów oglądających bez przeszkód .. iimperialistycme" programy może
kogoś nie przekonywać - niechże zatem przypomni sobie, że
wielu Polaków słucha stale bądt
sporadycznie Wolnej Eu.ropy i
Głosu
Ameryki i... i nic praktyrimie - z tego nie wy-·
nika. Że wreszcie
nie mam
wfród swoich znajomych nikogo, dosłownie nikogo, kto nle
miałby w domu choć paru eitzemplarzy tak straszliwej bibuły jak „Umysł zniewolony",
„1984", „Doktm'a Żywago" czy
innych, niesłycha.nie dywersyj-

do programów odbieranych ~
satelity, a ich programy artystyczne (w najszerszym rozumieniu tego sło\va) żeby były
oglądane, muszą być konkurencyjne w stosunku. do tego, co
telewidz może z;naleźć na rynku wideo. Ciężko będzie... ży
czę jednak na·szej
telewizji i
kinematografii. żeby sobie poradziła. Musi sobie Poradzić!
Własnymi siłami, bez wsoomagania działaniami celników i
cenzorów amatorów i innych urzędników. którzy znajdą sobie bardziej pł<>dne zaję
cie, niż bezskuteczne za•k!ejanie uszu i oczu
publicz.noścl.
Co daj Boże. PRON-ie i prezesie Roo2lkowski. A.mem.
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94 koniec kwietnia 198T r. odbyło
się plenum Zarządu Związku Pisa• rzy ZSRR. W dyskusji zabrało głos
46 mówców i skr6cone stenogramy
Ich wystąpień zajmują w „Lltleraturnoj Gazietie" 9 kolumn. Wszyst•
uwarę. ale
lle łe wystąpienia zasługują na
nawet Ich pobieine om6wlenie Jesł wodne i zajęłoby dużo miejsca. Nikł 1 występujących nie
mówił o sprawach nlewainych. Niektórzy pisarze występowali bardzo emocjonalnie i namiętnie. Spotyka się nawet opinie, że zbył emocjonalnie I namiętnie.
Głównym tematem refleksji była oczywiście
przebudowa i literatura - co przebudowa moprzebudowie.
że dać literaturze a literatura
Podjęto wiele problemów trudnych, w łym JiacJanalizmu. Jako przykład tero niech posłużą
fragmenty dwóch wystąpień: białoruskiego pisarza Nila Gilewleza I ukraińskiego Borisa Olejnika. Obaj podejmują problemy trudne dla
kultury radzieckiej, Jak te:i dla kultur narodowych obu republlk.

P

ważalna prawda, 1:1
mołe byd literatuey.
zalety bezpośrednio

WVSTĄPl;ElNIE N1ILA GM.'EWICZA
vru ., „ 3 HfiM
R .ci595 " i „;r.„._ tWFiecń
Przebudowa, przede wszystkim twórcza, idzie
na raz.ie u nas na Białorusi słabo. Nie tylko nie
czy
.nabiera iily, ale jakby się zadumała: a
warto? Czy warto wychodzić z apatii, obojętno
ści i niefrasobliwości? Kilka modnych i ostrych
- ubrzymanych w duchu czasu - włel"&'ZY Pimena Panczen~ to zbyit mało dla upra~nej
antytezy,
Jeden p~konywajllCY przykla.d. Równo rok
temu na Polesiu zdarzyła się wielka bieda. U·
płynął cały rok i nie widać, aby paruszyło tĄ
wstrząsnęło nas7;ych pisarzy, żeby w apoeób wyiraźny przydało ich słowom zatroskania. bólu 1
trwogi. Nie chodzi o rozpacz i pani·kę. Ale nie
wolno nam również po Czernobylu pisać tak,
jakby liię nic nie :zx:lareyło, jakby nie nastąpiła
lekcja o najgłębszym sensie i;połecz.no-socjal
nym. Po pros~ - nie atalo Ilię dla nu wielekroć jaśniejs~ co takiego godność, a co takiego
hańba, jak powinniśmy prowadzić nane sprawy
i jak tego robić ro. wolno.
W związku z tym krótko o takiej „drobnostce" w naszym życiu twórczym, jaik llUDliEIDJ.„
Pięć lait temu W' książce publicyitycznej ,.Zew
życia i cizasu" wypowiadałem Ilię na t.erl temat
i pro&Zę wybaczyć mi autocytat:

.woje~ języka można aqdrlć nie tylko · o jego

po:i:z?mze kultuiralnym, ale r6wnid o jego wartofo.ach obywatelskich. Prawdziwa mil.ość -do
-BWojego kraju je!<t nie do pom11śleni4 bl!IZ milona
ści do swojego języka. Czlowiek obo;ętnv
wZasny język to dzikm. Jest 0'7l a~kodliwt1 pe>p~ze~ ~mą SW<Jją fJstotę, ponieważ jego zobojęt
~tenie ?ęzykowe tlumaczv 1Jię najpelnil!J,ną obot
3ętnością dla przeszlości, dnia dzisiejnl!go
przyszlości swojego narodu".
A przeciet my, na nieszczęście, ciągle jeszcze

płodzimy bardzo wielu właśnie nihilistów narodowych. Iluż moich młodych współplemieńców
wchodzi w świadome życie nieświadom~h nar<?dowo, nie. zną.j_ąc swojego języka rodzinnego,
me InteresuJąc s1ę narodową literaturą piękną,
kulturą I historią swojego narodu. Jest rzeczą
naturalną, t.e w_łaśnie ci bezpkioiwi narodowo
młodzi lu<lzie tworzą środowisko w którym łat
wiej przyjmuje się wszelkie zl~ ideologiczne
ł1l;twie~ rozkwita bezduszność, trywialność, cy~
ru z~ l kształtują się nastroje antypatriotyczne.
Miesiąc temu w Związku Pisar-zy Białoruskiej
SRR podsumowaliśmy wyniki „Tygodnia Książ
k i" i niemal wszyscy zabierający głos goście
wypowiadali się na temat jednego bardzo Laoni,
smucaj ącego ich odkrycia. Dowiedzieli się
że ani w stolicy Białorusi, Mińsku, ani w żad
nym z ośrodków obwodowych, jak też w żad
nym z miast. a nawet w osiedlach typu miejskiego republiki nie ma praktyC1Jlllie Ml.i jednej
szkoly białoruskiej. Są angielskie, francuskie l
h i szpańs kie, 'a białoruskich nie ma.
T aka jest dzisiejsza sytuacja językowa Biało
rusi, uks:zitaltowana przez obiektywne I S'Ubieksą
tywne, wolu ntarystycme przyczyny. Takie
f akty przęd którymi - jak wiadomo - uciec
nie można. choc my przywykliśmy do omijania
ich du żym :łu kiem .Uwierzcie mi, iż nie ma nie
ci ężs zego n a duszy niż mówić o tym w obliczu
naszego wspaniałego braterstwa. Jednakże n.i•

bezsiln-0ści t kapttuluje przed stworz<>nll prz8'
siebie machin" Państwowego Komttetu ZSRR
do Spraw Wydawmctw, PollgrafU i Księgar
stwa. Poprawić sytuacji, nawet w waru111kach
pl"Zebudowy, nie Jest w ·stanie. Wydawnictwo
państwowe nie patraft w ciągu ~ miesięcy
przekszta.łdć maszynopisu w lai!lżkę, a .samodzielne czy też spółdzielcze, może I Zbiurokratydo
zowano wyda.w anie książek do absurdu,
śmiesznego stanu. żeby wydać garść wiei::szy
najlepszym
młodego poety, trzeba czekać w
przypadku tm, a nawet pięć, albo I całe siedem baśniowych lat. Czyż nie wystarczy być
pośmiewiskiem w oczach innych? Czy nie czas
już zacząć szanować siebie, swój wielki kraj i
jego wielką kulturę?

WVSTĄPl·EIN~E

B01R·ISA OLEJNIKA

Cza.sami myślę z obawą, czy nie zagada.m y,
nde ,,za.paplemy" wspanialej idei? Bo przecież
na.zbyt już wiele pojawiło się u nas, obok sło
wników, również kogutów przebudowy, dla których najważniejsze zapiać, a świt może sobie
nie · przychodzić. Na szczęście i chwalę wszystkiego, co zdrowe i aktywne w naszym społe
czeństwie, słowa juź przekształcają się w konkretne czyny.
Najlatwiiej dostrzegalne są pozytywne zmiany
w sferze gospodarczej. Mniej wyraź.ne są one
w sferze zarządzania, nauki i twórczości, gdzie .
puste miejsca i luk.i moma zakryć plakatem
albo ekwili'hry&tyką semantycmą. Ale wd~tr od-

Dwaj pisarze z Białorusi I Ukrainy m6wili na niedawnym plenarnym poslenarodowej,
dzeniu Związku Pisarzy ZSRR o trudnych problemach kultury
o tym, co i kto przeszkadza w jej rozwoju.

Pierestrojka, literatura
i koguty postępu
wspaniale, a lOGY twóraze poety w pellllym tego słowa znaczenilu tragiczne. Tak wd.ęc, publikacja ta nie należy do zwykłych. Po lłier'WS'LJC,
już prawie 60 lat twórczość Ałesia Ganma jest
piizemilczana - od końca lat dwudziestych na
po
Białorusi n1e wydano ani jednej książki;
drugie, u nas, w ojczytnie poety, nie mog]dśmy
zorgani-zować uroczystości jub!leUS'ZJOWych z dkazji setnej roazin.!cy jego urodzin. A ws:z~o to
z powodu, ciule jeszcze nie przezwycięŻO!n.Ych,
gnuśności I dogmatyzmu (...).
Zwracam rię z prośbą i chcę teb)"Ście mnie
dobl"IZe zrozumield - miejcie do nas większe
zaufanie w rozwł~aniu problemów, nie uważajcie, że wy lepiej ZJnacie ludzi i sytuację w
republice. I prestiżowe wyjazdy jednych i tych
ich
samych towarzyszy, szczodre obda·r zanie
wszelkim! moźl!wymi nagrodami, I jarmarczna
karuzela jednych i tych samych trzech-czterech osób z całej wielkiej literatury, a z drugiej strony ostra krytyka w prasie, bądź przemilcza.nie innych, nie mniej, a niekńedy bardziej
wszystko to, jak pokazuje
utalentowan~h życie, nie Sil niewinne żarty. Bo przecież jeśli

„Literatura nasza stoi na progu nowego, &na·
cznie poglębiooego rozumienia swotch powtnno11ci. moralnych. Dojrzewajq wa!l'unki, w których
niż
niedatWno,
znacznie więcej, niż jeszcze
wczoraj a nawet dziś, będzie mówić wmtenie.
Symptom11 tej dobr~j przemiany już aif czuje,
już wyraźne sq jej oznaki. Wszystko zmierza do
tego, do bardziej odczuwalnego panouxinia ludzkiego, obywatelskiego i komuni&tJfc»neoo IU·
mienia w calym życiu duchowym naszego apoleczeństwa, przede wszystkim zaś w literatura:•

i sztuce".
Taka przemiana nie odpowiada ~iście,
tym, którzy nie rozumieją, co znaczy żyć i po..:
stępować w życiu zgodrue s sumieniem. Nieszczęście, jeśli wśród takich właśnie są opiekunowie procesu hterackiego i wydawcy książek,
k t órzy mogą wpływać na losy książki, a nawet
na losy autora. Znacz.nie jednak gorzej, jeszcze
większe nieszczęście, kiedy sam pisarz idzie na
kompromis z sumieniem, .zdradza swoje przekonania i awoje zasady moralne. Kiedy świadomie
mówi i pisze nieprawdę. I o tym, jak mi się
przede
myśleć
wydaje, powinniśmy dzisiaj
wszystkim.
W dokumentach partyjnych ostatniego czasu
lronieczność
na
słusznie zwraca się uwagę
tinternacjonalistyczwzmocnienia wychowania
nego w naszej wielonarodowej ojczyźnie socjalistycznej. To wielki i skomplikowany problem
we
internacjonalist~zne
wychowanie
ale nie mawarunkach współczesnych
przed nim uniku, bowiem
my prawa robić
stanowi on część składową ogólneg~ zadania
przebudowy życia duchowego spo1eczeń.stwa.
Mówić o tym jest zawsze rzeczą nieco ryzy>Jrowną, bowiem wszystkich aspektów tematu w krótkim slowie nie da się ująć, a powiedzieć o jednym tylko, to stronniczy towarzyme mogą oskarżyć o wąskie, jednostronne poglądy. Nieelk!oń
czoną ilość razy zadawałem sobie pytande czy
może być prawdziwym internacjonalistll ' i w
ogóle pełnowartościowym obywatelem, nihilista
na~dowy, który nie sżanuje kultury i języka
sWOJego narodu? Zwracałem się myślą do nejm~drzejszycll i najbardziej wykształoonych ludzi, ale przytoczę jedy,n ie słowa jednego z najbardziej kulturaJnycli pisarzy rosyjskich epoki
radzieckiej - Konstantego Paustowskiego:
„Na podstawie stosunku każdego czlowieka do

też

! nle rn6wM. Istnieje pm:ecle! niepo&.
nie
bes języka ni• ma l
Po7iom artystyczny utworu
od mistmostwa jęeykowego
pisarza, od bogactwa, l żywotJnoścl Jel<> lelasyki, od
naturalności jego tnay. Gdrzle I w jaki apos6b
pisarz białoruski może ~bogacic! l doskonalić"
1Wój język roboczy? Przecie! Język narodowy
rozwija aię w nahm:'alnyc.h warunkach w fyclu
eodiziennym, w rodzinie, w stosunkaclt produkcyjnych ludzi... No a jeśli tych warunków dla
jego rozwoju nie ma? Jakat jest perspektywa
kultury
wielkiej liiteratury narodowej I calej
białoruskiej, jeśł! język jest praelementem kultury? Jest to dla nas dziś koronne pytanie. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ukształtowaną na
Białorusi sytuacją językową. Ale czy nasza troska t.o tylko na~za troska?
Wzajemne z.rozumdenie ł poszanowanie wza.
3emne, a jeśli zajdzie potrzeba, to irównież pomoc wzajemna wszys1lldch na.rodowycll oddziałów lit~atów zwią'llku, łlo praW'O naszego życia
pi11arze
ł naszego braterstwa.. Niedawno, my
białoruscy i wszysey pe.trlocl bia.łon.!5'kiej kultury przeżyliśmy moment, kiedy nagle z · przejjest
mującą jasnością odC2lllliśmy, jak piękne
nasze prawdziwe Internacjonalistyczne 7JroZU·
mienie wzajemne. Mam na myśli skromną puGaziety"
„Litieratumoj
blikację na lamach
poety-demowierszy wielkiego bLaloruskiego
kiraty Alesia Gall"'UllQ i artykułu o n1hi w rubryce: „W 100-lecie UTod~n". Zakładam, że więk
szość ,z wa. nie pl'zy'Wiązywała większego znaczenia do tej pwblikaejl., bo przecie! to natU\"alny po;1.7.ądek rzeczy, tym ba.rdzlej, ~ wlensze

wolno

ktoś wyikoiizyM;a,

na

przykład,. prasę og~okra

jową

do negatywnej, subiektywnej oceny swojego niezbyt mianego kolegi z republiki, t.o pok.rzywdzony raczej nie będzie miał możliwości
odpowiedzieć z równie wysokiej trybuny. Zaś
krzywda nie l"Odz.i niczego oprócz złości i wroto
gości. Nasuwa 15ię więc pytanie, po cóż
wszystko? W imię czego, bracia, jesteśmy tak
gorliwi?
Teraz o pewnych szczegółowych, ale bardzo
kweważnych dla rozwoju naszej literatury
stiach praktycznych. W 1988 roku na Białorusi
poe-,
ukaże się druk.Iem jeden jedyny debiut
tyoki. Jedyny w całej 10-millonowej Białorusi.
wiers?.:e minimum
A mogłoby wydać swoje
dziesięciu młodych. Niewykluczone, iż z tych
wyrosłoby na prawdziesięciu dwóch-trzech
dziw~h poetów. Ale nie ma miejsca dla tych
dziesięciu pierwszych, rozpoczynających. NieS>tety, żeby zrobić dla nich miejsce, trzeba by ograniczyć dziesięciu znanych albo nawet &lawn~h.
Ale czy coś takiego Ilię zdarza? I to pneciet
też nie rozwiązanie problemu. Dlaczego młodego
należy obowiązkowo wydawać kosztem kogoś innego,' Jeśli właśnie na jego nowłl książkę OU!kaj ą czytelni cy?
Już 2!5 lat temu zrod7jl się u nas pomysł, by
wydawać biblioteokę p.lema „Molodość"
dwa!Il.8kie maleńldch debiutów poetyekich, prozatorSkl!ich i d:ramaturgicznych rocznie. Wydawałoby się, :te wseys.ttro proste ł tanie. Niestety
od 2!5 lat nie było jednego zjazdu ezy plenum
pisarzy republiki, na którym nie mówiłoby •ię
• o ·koniecznoścd takiego wydawnictwa, na którym
nie podejmowano by uchw~ - zwrócić się z
prośbą do odpowiednich l~cjL A biblioteczki jak nie było, tak nie ma.
lat temu
Albo inny fakt. Jakieś d'Zleeięć
~ejszono objętość n.a&"ZYoh pism wydawanych
przez Związek Plsamy Białorusi (były kłopoty
z papierem). To, rrecz 'l'll"OZUmiala, odbl~ się
negatywnie na jakoJcl druku I IZB.cle graficznej
pism, eo z kolei pociągnęło za BObl!l spadek nał
kładów, bowiem małe litery czytać trudno
nieprzyjemnie. Obecnite problem papieru zogtał
w kiraju rozwiązany, ale w taden apcl!6b nie
rozwiązuje się problemu powrotu do poprzedniej objętości pism. A przecież nam od> da.wna
potrzebne jest nowe pl&mo! Liczebno~ć Związku
3S lat
Pisanq republiki w ciągu ostatnich
zwiększyła się trzykrotnie, a pism literaolro-artystyeznych w języ«w białoruskim za te 33 lat
nie przybyło.
Po tym wuygtkłm. oo powled%!.elem, at&nle
się I'Zee'Zl!l m-ozumiałą, że również U,teracl białOll:'USCy wpadli w emocje u1łyna~zy o stworzeniu w Moskwie Wydawnktwa Spółdzielczego,
=r nam
Pisa'l"lle stawiają otwM"Ci• pytanie,
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p07JW0lą zrobić to aamoT
Chciałbym powied~e~ rmcz nast.ępująclł: j~
lł nie ma Innego wyjścia, t.o równiet je&tem za
Równ~le
spółdzielczym.
wydawnictwem
jednak odczuwam c~ w rodzaju obraizy, a być
może nawet wstydu. Obraizy I wstydu za na!J!Ze
rod1J0Y1e państwo. No bo przede wszystkim po-

wiedzmy sobie otwarcie, eo t.o oznacza? Oznacza to. ie państwo przytzlll8~ li• do swojej

nowy odczuwalny jest !l"ównież i tam. Nie taki
dynamicz.ny, jakby się chciało, ale mimo wszystik.o ...
I tu od raizu łapię samego siebie na inercji,

bo

jakże silą rozpędu przenosić

jeszcze

gorącą

matrycę gwałtownych zmian ze sfery gospodarczo-politycznej w delikatną tkankę kultury jako takiej i literatury w szczególności. Prtecież

Lenin

ostrzegał:

,,Zadanie kulturalne nie mou .iootać rozwią
zane tak sz11bko, jak zadania polit11czne i wojskowe.. Sama istiota rzeczy wymaga dlużsugo
okresu i tTzeba się na ten wydlużony okres nastawić przy planowaniu pracy oraz przejawić·
a11stemat11cznajwiększy upór, lwnsek-wencję i
ność".
Choćby

dlatego, dodajmy, iż decydującym, rodzajow:ym wyznacznikiem literatury jest kontynuacja. I wszelkie najbardziej szlachetne zamogll
miary najbardziej postępowych zmian
doprowadzić do smutnych następstw, jeśli zostanie uszkodzone bodaj jedno ogniwo w systemie kontyinuacji. Przecież nowe myślenie, którego ~awcami jesteśmy obecnie, jest zało
żone już w samej biologii każdego utworu, jeśli
jest on napisany na.prawdę z talentem, bowiem
twórcze spojrzenie jest róWillC>znaczne z praewito
dywaniem. W przeciwnym wypadku jest
tylko ilustracja rzeczywistości.
Jeśli pod takim kątem widzenia spoj.rzeć na
proces literacki nawet w ostatnim dwudziestoleciu, porażonym przez -wi rusa zastoju, to oczywiście n ie wszyscy, aie prawdziwi pisarze zawsze walczyli uczciwie o odnowę społeczeństwa,
o demokratyzację stosunków społecznych, bronili świętego prawa do mówienia całej prawdy,
występowali w obronie przyrody i zabytków historii, czystości źródeł historycznych, walczyli o
przyWrócenie norm len.Lnowskich, o publikację
utwo;rów nieslusimie ograniczanych lub po prostu zapomnianych pisarzy. Wydawałoby sdę, te
Przecież
obecnie nadszedł czas ich triumfu.
walczyli oni o to w warunkach nie najwyższe
go uprzywilejowania i często brali w nagrodę
cię~.
Zdarzyło się jednak tak, iż wywal~y przez
nicll mechanizm demok!racjd i tuby jawności
zaczęli usilnie wykorzystywać ci, którzy w lataeh zastoju nie od7Jllaczali się szczególną aktywnością. A i w twórczym aspekcie nie nazbyt
&!ę „wychylali". Wygląda t.o na paradoks, ale w
się
ich zgodnym chórze stopniowo zatracają
w
głosy szermierzy przebudowy. Nie byłoby
tym nic nadzwyczajnego, ale niektórzy soliści
wychod'ZI\ na trybuny, stają przed mikrofonami radia i telewizji, z taką miną, jakby przyby'li doslOW1Die z innych św:iatów, by zaprowad:z.M porządek w naszym systemie sloneoznym.
przełomu,
Posługując się frazeologią okresu
zadając razy wszystkim i wszystkiemu, często
posuwają się tak dalece w prawo bąd:f w lewo, te traci się ich w ogóle z pola widzenia.
Najdrobniejsza nat.omiast uwaga na temat oczywistych pą:'Ze@!ęć, przy-noszących szk~ę saspekulatywn!e
mej istocie przebudoiwy, jest
I
traktowana jako zamach . na demokrację.
natychmiast, bez jakiejkolwiek pauzy, bardzo
demokratycznie zastrasza się oponentów, grożąc
wojny".
im niemal wypowiedzeniem „świętej
Jeśli dotyczy to, powiedzmy, mnie orob!ście, to
elementarny
mogę zarzucić moim oponentom
brak profesjonalizmu, bo straszyć szeregowego
sekretarza komitetu partyjnego, „kannionego z
ostrza kopii", dla którego zwiększona gotowość
bojowa jest natm-alnym stanem ducha i ciała,
to strata czasu i amunicji. (...)
Ja, grzesmy, myślałem, że podobne zjawiska
W,Y1Stęp1.11ją tylko w naszej okolicy. Niestety, myliłem się, bo olkazuje się, iż to samo jest w RoObawę
sj! I w innych bratnich republikach.
bud'Zi pl"Zede wszy&tiktlm określona prawidlobije się właśnie w wybi>bne jednostki.
WIOŚĆ Być moł.e dlatego, te widać je z daleka? Element µwiścl, mecz oczywista, istnieje. Od początlru świata przeciętność nie przebaczała, i nitalentowi.
gdy nie przebaczy, prawdziwemu
Przeszkadza on jej jako tło, na którym szczetym
gólnie wyratnie odbija się szarość. W
przypadku jak raz bat"dzo 'Xłpowiada sytuacji
azare wygrywają".
fOrmuła „bi.a.le zaczynają Gdyby jednak działał tylko mechandun zawiści,
to wcześniej t:tY pótnlej wazysflko wróeiloby na

swoje m iejsce, bowiem w kaźdej przebudowie
stale pozostaną sobą, a braku talen.
tu nie zrekompensuje nawet UNESCO.
słę
Obawy budzi oo innego - domagając
słusznie przywrócenia brakujących ogniw linii
duchowej, to znaczy opublikowania niesprawied·
liwie przemilczanych, próbujemy czasami wymientć te warto§ci lub zastąpić nimi t.o, co zostaro zgromadzone przez d2liesięclolecla, nie zad
włączyć je do jut istniejących. Czasami próbujemy nawet przeciwstawić jedno drugiemu. A
włączyć?
czy już koniecznie wszystko trzeba
nadmierne
„Stamtąd" krytykuje się nas za
kompleksy ideologiczne. Ale to przecież nie oni,
a my, przypomnieliśmy, !ż są wartości dominujące nad ambicjami klasowymi ... Są dominanty
ogólnoludzkie, a wśród nich najważniejsza życie, dla którego zachowania k!raj nasz wysunął szlachetną ideę wkroczenia w trizecie ty.
siąclecte bez broni jądrowej. To samo dotyczy
zresztą zachowa.ni.a. środowiska natqralnego.
Tak, mamy obowiązek włączyć do naszego
potencjału duchowego wszystkie nie zagospodarowane jeszcze wartości u siebie w domu, jak
i te, które znalazły się za granicą. Każda republika może sporządzić smutny rejestr. My na
przykład już w latach sześćdziesiątych próboniektóre .utwory Władimi ra
waliśmy wydać
Winniczenki, człowiek a o skomplikowanym, niejednoznacznym i politycimie nierównym życio
niejednoznacmy
rysie. Ten wielki pisarz jest
również w sferze twórczości, ale nie.które jego
utwory, zwłaszcza z okresu przedpaździe:rn.iko- _
wego, są w dutej mierze postępowe. Ot, choć
by jedno z jego opowiadań, które pmedstaiwia
za Ukrainę.
pewnelQ człowieka cierpiącego
natLbyt
Znalazh!zy 1ię w więzieniu za swój
że
się,
wojowniczy i;eparatyzm, dowiedział
wraz z nim w Instytucji tej znajduj ą s-ię również Rosjanie, więc zorganizowal demonstrację
ukraińskich
pod baslem „Precz z kacapami :i:
więzi eń". Bardziej mordercze ośmieszanie nacjonalizmu w jego najcięższej, żelaŻnej form ie,
trudno znaleźć.
Tak więc, po pogłębionej analizie, odrzuciwszy wszystko błędne, pisarza tego wal.'to wydać.
Podobnie jak prace akademika Jawornickiego o
historii Kozaków zaporoskich, podobnie jak zbiory kronik 1 wiele, wiele innych ~czy. Wdele,
ale nie wszystko. Przeclet kat.dy &Zanujący się
kraj posiada bazę światopoglądową, która stała
się częścią samej natury społeczeństwa. I to,
co jest mu organiC2lllie wrogie, społeczeństwo
t.o odrzuca, jeśli nie chce zdradiić samego siebie. (...)
Są przestępstwa, których nie spłaca się waluzdrada
tą talentu nawet najwyższej próby ojczyzny, naruszenie samej istoty ustroju społe
cznego, jego wiary, świętości narodu.
Niezależnie od światopoglądu i stopnia industrializacji. Skąd biorą się u nas te wybuchy
lokajskiej psychologi!, owa służalcza chęć pokazania się jako l\ldzie o szerokich poglądach jak.lmś przyjezdnym trzeciorzędnym obcokrajowcom? Niekiedy, by zasłużyć na familiarne poklepanie po ramieniu i wyniosłe „okay" gotowi •
jesteśmy iść na m;tępstwa wobec tych, którzy
domagają. się od nas wyzbycia się kompleksów
ideologicznych, podczas gdy sami ani na milimetr nie odeszli od swojej ideologii i bro nią jej
z talentem. Prze cież elementarne poczucie godności powinno nas ostrzec, iż przesta ną n as szanować, i to nie tylko jako oponentów, ale również jako równoprawnych kolegów. Trzeba powiedzieć o tym głośno. Bowiem jawność powinna być wobec w.szystkich i we wszystkim taka
sama.
Na nieszczęście, bywa ona niekiedy wybiórcza.
Na przykład każdy plsa·rz z dowolnej republiki
w sposób naturalny głosi miłość do swojego
narodu, do swoich korz~. l bardzo p ięknie,
bowiem nasz radziecki patriotyzm nie wyrasta
na wilgotnej wacie, lecz na realnej glebie narodowej. Jed nakże kiedy z ta k ą samą naturalną
ziemi
miłością synowską kłan i a s i ę rodzinnej
nasz rosyjski kolega, często pojawiają s i ę szepty i aluz.je na wszelkie• możliwe wielko- i po
prostu mocarstwowe „izmy''. O co tu chcdzi?
Kto dal prawo wątpienia w internacjonalizm
wielkiego narodu, który w swojej bezinteresownej szcrodrobliwości pomógl po Październiku
wielu narodom w stworzeniu własnego piśmien
nictwa, w stworzeniu w każdej republice akademii, nie posiadając do tej pory, ze skromności, własnej ?
Zgodnie z tym samym narzuc{)nym stereotypem naturalne dążenie Ukra i ńca do rozwijania
języka ojczystego wywołuje niemal tradycyjną
reakcję: „O, już się ruszyli", po czym idzie odpowiadające tradycji określenie. A przecież Lenin w „Rezolucji KC RKP (b) o władzy radzi ec-.
za
klej na Ukrainie" uznał język ukra i ński
najważniejszy środek komunistycznego wychowanil! mas pracujących i wzywa! do wszechstronnego przeciwdziałania próbom zepchnięcia
go na drugi plan. Tymczasem w niektórych nauszych ośrodkach obwodowych ilość szkół
kraińskich jest coraz bliższa zeru. Stało się tak,
rzecz .ocz!Wista, nie z czyjejś tam winy, lecz z
nasreJ Winy... Choć doskonale wiecie, komu nasi wrogowie przypisują ten stan rzeczy. Dla tego
tet prosimy naszych rosyjskich braci, by poporządek
mogli nam zaprowadzić leninowski
również w tej sferze. Jeśli zaś idzie o język
rosyjski, to bez niego nie potrafimy sobie wy0brazić sam~h siebie. Da je on nam możliwość
porozumienia się i wzajemnego poznania w naszej wielonaropowej ojczyźnie. Dlatego też chronimy go od dzieciństwa, podobnie jak mowę
ojców.
VV:szystk.ie te problemy winny być ujawnione i w~wanie to kieruję pod adresem przede
wszystkim prasy centralnej, która niekiedy robi
uniki przed nimi. Ja na przykład od kilku miesięcy nie mogę się przebić na jej łamy, z poatomowej,
elektrowni
wo~u czei;nobyls~iej
g?z1e zamierza się (teraz mówi ą, że zamierzało
się) zbudować kolejne bloki. Obecn ie w czasie
tej smutnej rocznicy. należy głębi ej ~iż do tej
pory zadumać s i ę, czy rozważyliśmy wszystko
'
podejmując ten ryzykowny krok?
Zg_odnie. ze świętym prawem „poczuci.a jednej
rodziny" Jesteśmy od siebie wzajemnie uzależ
nieni. W jednakowym stopniu odpowiadamy za
własny, jak I mi każdy inny naród. żyjący pod
niebem leninowskiego braterstwa. Tego nas uczyło ż~ie przez wszystkie s iedemdziesiąt popaździernikowych lat. Tak nas wychowała nasza radziecka literatura w ielonarodowa.
wielkości

Wybrał i przetłumaczył:
JOZEF RZESZUT (PAP)
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Prezydium

afpierw

Zarządu LKS uka·
karami
ich
rało
po
pieniężnymi:
50 OOO złotych kaNastępnie

żdy.

Krzysztof Baran I Grzegorz Wię
zik zostali wycofani z kadry: ten
pierwszy z narodowej, ten drugi z olimpijskiej. Później wydział dyscypliny PZPN ukarał
ich: Krzysztofa Barana, Sławo
mira Różyckiego I Grzegorza
Więzika trzymiesięczną dyskwalifikacją z zawieszeniem 'jej na
okres p6ł roku. KomunikatY, o
tych karach ukazały się nie

Ale prucie! macie jeszcze

-

dodatkowo premie n

Znów

patrzą

po

Owszem - móW! Grze.gon
;ak mec.i wvgramy.
Więzik Koledzy obliczvzt, ' ' średnio
miesięcznie otrzymujemy 1aktd
60 tysięcy złotych. No t na poJ)lacimt1
każdego roku
czątku.
podatek od wynagrodzei\ za
rok u.biegly.

-

Nie b,yllicle karani?

-

Owazem -

-

się, że piłkarze

Okazuje

ją pretensję

so>błe.

mecze?
mówi Sławo

mir Rótycki -

ale n.ie placiUAm11. Ja przynajmniej nie.

zwracam się
- A pan? do Grzegorza Więzika. :- Dlaczego na przykład nie pojechał
pan w ubiegłej rundzie do Katowic, na mecz z GKS?

ma-

ŁKS, że muszą
płacić. Takie jest

do

Na skutek niesnasek w
i nieporozumień z
drużynie
trenerem - spokojnie wyjaśnia,

ten podatek
prawo, płacą wszyscy. Ale ponoć w innych klubach podatek

-

KONTYNUUJEMY CYKL ARTYKUŁÓW O POLSKIEJ PIŁCE NOŻNEJ. Obecnie

•
Wie

Co·WIDDI m1e
BOGDA MADEJ
tylko w prasie s•portowej. Sprawa w ogóle stała się głośna.
ukarazapytać
Postanowiłam
nych: - co oni na to? Przecie!
nawet oskarżony w sądzie ma
prawo do obrony.

MOŻNA ZA
SAMO KARAĆ

CZY

-

że

po\vó<l

m6wi
premie - to nieldedy przychodzi nam czekać t
Um6wililmy się, że
mie~iąc.
premie po !obotnim meczu bę
dą plaeone najpófo~e; w ' środę.
Ale nikt tej umowy nie przestrzega.

mówi Krzysztof Ba-

:ostalem odUXJlany z
kadry narodowej ł t"az mam
zawieszenie na pól roku dyskwalifikacji. Czy można za to
samo karać trzy razy?

ran -

noć

A wy? -

pytam -

wtrąca się

- E Baran -

- Przeżułem
nerów w ŁKS -

jaż kilku trev\•yiaśn i a Sła

iestem t>t ocl
Różycki 1 lat, 5 i p::il roku gram w
pi erwszym zespole i nikt tak
nie uważał . Teraz ostatnio tak
dlatego, że
się uważa, · może

womir

wy po-

podpisywaliście zobowiąza
że pić nie będziecie?

O~wiadczam

myślę.

mówię

Wię

!)ani - powiada Krzysztof Baran - że
nłczego nie t10dpisywalem. Roz-

Tyle tylko, że mnie odwołano nie z kadry narodowej, ale
% olimpijskie;.

mowa byla. Prz-yrzekalem, że
pic' nie będę, ale . nte podpis11walem. lnni może podpisywalt.

DRUGA STRONA

Ja jestem w J>Odobne; 311-

-

-

dodaje Grzegorz

zik. -

- Słyszała•m - pytam Kri:ys:r.tofa Barana - że chce pan
klubowe. Czy
zmienić barwy
kara panu w tym nie przeszkodzi?
-

nić

Sądzi:, że nie.

- R;~tr,ąkt .mf. w·11ąa~a. A
po!a ty,w,., ~ chtiaHnJm trafić do
takiepo klubu, w kt6rum m6glbum pokazać .~ii: 11a za11rrmicz11.uch bofakach. W T-.KS nie
m11m tn1dej smnsu. Chuha. że
zdobędziemy Puchar Polski.
!IO tysięcy '1.łotych to \l\·cawma. Czy
~e nie taka mała
rzeczywi~cie ~ pytam piłkarzy
- 7.~m-ibiade tyli- piPniP.-'l!y. fe ·
""'olaci~ tAki't ę-11mą, to dla was
taden "'yd a tek~
-

mnie

z lekkim

- Wcale tak dużo nie <:ara.biamy - mówi Krzysztof Ba-

ran.
- No, dobrze, a ile wynosi
wasze stypendium?
- 19 ti1sięcv miesięcznie wyjaśnia Sławomir Różycki -

i trzeba pamiętać, że w roku
mamy przyna;mniej 4 miesiące
puste, kiedy nie ma !ezonu i
bierzemy tylko te 19 tysięcv.

nft'.

Ja

podpisytoalem Różyoki.

Sławomir

- Widzę, że nie jestekie zachwyceni z pracy w LKS, czy
moglibyście wymienić przyczyny?
Mogli. I wymlen!li. Postaram
się ująć je w punktach.

I ja nit - m6wl Grzegor:r.
- ale t tym piciem, to
11.fr jest takie proste. Jak do
mnie na przyklad rodzina przy-

Błelska

z

~tamtąd

Bia?ej, bo

pochod%ę,

robitl' Nie 1Dll1'i~
Hazka z rodrlnttl'
-

co

MEDALU

Więzi.k

jed~ie

A dlaczego pan chce zmieklub?

na
Patrzą
zdziwieniem.

-

dodaje

Krzysztof

gdyby tak było, to
dawno by się go po-

drużyna
zbyła.

nia.
· Patrzą po sobie.
-

tuacjł

był

- O panu mów i ą - tym razem zwracam się <lo Sławomi
ra R6życkiego - że · jest pan
złym duchem kolegów i druży
ny. Czy to prawda?

te

Na

słyszałam,

z u.pełnie inny.

Sławomir Różyck·I

Zaplacilem w klubie 50 OOO

%~otych

choć

ł„KS trudno tego wymagać. kiedy wiadomo, te klub ma długi
i w klubie zjawia się co i rusz
jakiś komornik.

-

TO

TRZYKROTNIE?
-

piłkarzy . płacą . .. kluby. Ba!
wszystko inne, od
Pomijając

za

Albo ;ak

;11

to co mam
Mwet kłe

;q· imi!nf"1f -

Sławómiit· Ró'Zyekl. Nawet we własnym domu nie
mogę iię naptt, bo zaraz zjawi

dodaje

sii: prezes i trener...
- Piłkarz to ;e,t wuyl!tktm
n.a oku - mówi Krzyszto:f Baran - Jak rcu poszedlem do
Grandki n.a obiad, to już byl
telefon do trtnera, ie bylP.m w

1. W ŁKS jest :r;byt wielu
dyrektorów I kierowników, a
nie ma komu solidnie zająć gi!l
~rac1t i piłkarzami. W Zarzą• dzle ŁKS jest TUI. przyldad
· '20 osób, ale jak wezmą zawodnika na pos1e<lzenle, to on zna
z nich najwytej trzy osoby.
Zdarza a!ę i tak. t.e przed mecza ml pierwszoligowym! boisko
nie jest dobrze przygotowane
do mecru.

knajpie ł ptlem. Przecież każ
dy może zadzwonić t donielt.
choć to będzie nieprawda. Ludzie potrafią być złośliwi i zawistni.·

Niegoy~

w l..KS, a obecnie
klubach ułatwiają
,;awodnikom i ich rodzinom :i:aopatrywanie sil! w dodatkowe
produkty. Na przykład sprowadzano kurczaki i Jajka, Teraz
tego zaniechano. A przecie± zawodnik. abv d-obrze trenował I
dobrze ttrał. musi s~ dobne odżywiać. Nie może podczas treningu myśleć ' <> tym, gdzie eo
kupić, albo co ma k,upić tona.
2.

w Innych

Przed meczem i Ruch.em
po Łodzi plótka, że
dodaje
sprzedaliśmy mecz: Sławomir Retycki. - Jechaliśmy i tr~mer nam się prz11glq- !. Zarząd ŁKS postawił zadadal. Którv to? Jak bym na bonie, aby zająć w lidze 8 miejisku kilka ra%71 źle podal. c~v
sce i zdobyć Puchar Polski. Dla
źte zagral. to już podejrze-nie
spełnienia takiego ~adan!a popadloby n.a mnie. Ale mecz
-

poszla

zremisowaliśm11.

- Nigdy przetltem nie płacimele za picie?

JIIIUIIllmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmm

i ". Uwag~! I

4. Drużyna piłkarska nie jest
zła, ale musi być wzmocniona,
już . niedługo
inaczej
gdyż
znajdzie się w drugiej lidze.
Jeśli więc drużyna jest dobra,
ale nie potrafi osiągać spodzie-

wanych wynik6w, to kto ponosi za to winę? Zdaniem piłka
rzy ŁKS - działacze ŁKS. I
to onl teraz próbują zwalić cnłą winr: na piłkarzy, wi<lząc, że
ich działanie nie prowadzi do
oczekiwanego rezultatu. - Oni
poo siebie
się
boją
jeden z moich .rozwiedział
mówców.

prezentujemy poglądy trzech piłkarzy ŁKS: Krzysztofa Barana, Sławomira Różyckiego i Grzegorza Więzika, ukaranych ~a niesportowy tryb życia przez ŁKS
i PZPN. Czego boją się i o co dbajq sportowi działacze?

• • • •

a1e pieniądze uzyskane za te
trans!eTY su.tyto na ratowanie
innych 1ekcji. W'bnw pozorom
1Pibkarze nie odczuwaj11, te ukcja pił'ka.rska jest najwalniejsza.
Uwataj~, Ul piłka n<>tna mogłaby aię sama utrzymaó, al•
ni• utrzyma całego klubu, któ-·
ry musi sdę tro.szezyć o hokeja
na lodzie, koszykówkę, 11latk6watletyk41 i
lekką
kę, zapasy,
tak dalej.

e ~
§~

s
~~

uiytkownicr samochodów

§ DAIHATSU CHARADE §
§ MITSUBISHI GALANT ~

-

-=~

SUZUKI SWIFT

:~

§ SUZUKIALTO

=

I

§

=

1·

uruchomiliśmy sprzedaż

stać,

akceso·
informujeiny, ie
5 riów i części zamiennych do wymienionych samo· :;
:S
5 chodów.

Wysluchalam tych pretensji !
jeszcze moich rozmówców.
- Czy inni w ŁKS też piją?

Polecamy ponadto najwyiszej jakości znane i §
~ stosowa~e na całym świecie oleje silnikowe i 9
:: przekładniowe produkowane w Pensylwanii (USA} $
E na bazie zielonej ropy naftowej, a także inne ~
akcesoria podnoszące .standard każdego samo· 3
S
5 chodu i komfort jazd}•.

5. Do LKS łatwo jest si>ę dotrudno stąd wydostać, Trenerzy potrafią je<lnych stale
chwalić, innyC'h stale ganić, a
czasem tit> i bez uzasadnienia
zdejmują z boiskz podczas meczu.
zapytałam

każdy mówi za słeodpowiedział mi Sławo

Niech

bie -

mir R6ż~;cki -

nie

ja o· tym mówić

będę.

Myśmy się

po prostu dali
dod;;ł Grzegon. Wię
złapać zik. -· Ale to absurd, aby prezes i trenerzy jeździli wieczorem po mieszkaniach piłkarzy
- uzupełnił.
-

Dowiedziałam się .tet, te w
innych klubacli, jak złapią pił
karza na piciu wódki, czy choć
by tylko piwa, to sprawę załatw i a ~ię w drużynie i wie o
tym tylko trener. Mądry pił
karz powinien wiedzieć. kiedy
i ile wolno mu wypić. Na trzy
dni p rze<'! ważnym meczem nie
powinien pić. [ że właściwie to
trener powiniPn oceniać, czy
piłkarz dobrze sprawuje się na
treningu i na meczu, a nie
sprawdzać go, co robi· wieczorem w dmnti.

- Ale to było przed
meczem z Widzewem?

=
=
~

=a
=

a
=
=
~
ZAPRASZAMY
§
=
=
6 {tel. 32-55-23) :::
= do !;klepu w lodzi, pl.
S w godz. 11-19. Sklep prowadzi róvm1ez ·sprze· 3
Wolności

: doi pralek, lodówek, zamrażarek, kuchenek mi- ~
§ krofalowych, grzejników olejowych oraz innych
3
artykułów wyposaienia mieszkań.

9

S
::E

a

1400/K :;

=

=

11m111111111111111111111111111111111mm 111111mmmm11111111111111111m

ważnym

w Łodzi, ul. Kilińskiego 159/163

Jakbt1 trener powiedział,
jak tylko zremisujemy, to
wszystko p6jclzie ·w niepamięć
-

że

- odpowiedział- Grzegorz
zik - to i mecz: byłby

Wię
może

ZATRUDNI NATYCHMIAST

inny.
- Prz:tcict gdyby nie f>vlo
tego telefonu - dodał K.nyntot Baran - to nikt by się o
tym nie do'Uńedział t nie byloby całej tej !prawy.

Ale sprawa jest. Rozeszła lllę
na całą Polskę . J jak się okazuje, nie jest to tylko sprawa
Jednego wiceprezesa ŁKS i
trzech zawodnik6w tegoż klubu
i nie jest to sprawa tylko tego,
czy piłkarze piją wó<lkę, czy też
wszyscy są aniołami, bo nikt
ich za rękę nle złapał, jak podnosili kieliszek do buzi t nikt
Im nie kazał chuchać w balonik. Przyjdzie mi zatem odwiedzić działaczy l zadać im kilka
pytań . Odpowiedzi postaram się
przekazać Czytelnikom.

odpowiedmch waruntrzeba
k6w, których Zarząd t.KS nie
patra.fi' iapewnlć. Na przykład
s,przedano kilku zawodników,

• szwaczki do zakładu konfekcyjnego
pracowników do wytwórni watoliny

•

bel owa·

włókienniczych

nia odpadów

#- szwaczki do szycia błamów oraz kuśnierzy do
produkcji wyrobów futrzarskich i kożuchów.

i

f

1

Wszelkich informacji udziela dział kadr Łódi,
Kilińskiego

•·

159/163, tel. 74-18·40.
J

Przedsiębiorstwo

,_: ceniu pracy.
1

nie zatru'dnia osób po porzu2S06/K

.
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PRYWATNY
GABINET

RENTGENOWSKI
tODt, ul. NAWROT 2a

33 - 26 - 79

~
~
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S:
§~
S
~
S

, S:

OFERUJE
PEŁN~ ZAKRES BADAN RTG

czynny w godz. 9-JS
oprócz sobót 'i niedziel.

~

s
~

57-55-55

~

~

57-55~55

I PRYWATNA POMOC LEKARZ1
~§

I

rok

WIZVTV

~
S
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S
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S
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SPECJALISTOW

~

§

~

-

-

-

-

-

~

rałoienła 1958

DOM~:'k!!i~,NSIJLTACVJNE

ogólnej oraz: laryngologii, chłmrgłf, neurologfl,
kardiologii, okulistyki, dermatologii i ortopedii dziecięcej
interny oraz: kardiologii, hematologii, pulmonologii, endokrynologii, gastrologii
chirurgii miękkiej i ortopedii
1 gil
uro 0
.
neurologii ł psychłatrll
dermatologii, alergologii, reumatologii
okulistyki

pedlatrlł

głnekologił

,.

EKG u nacjenta
Zlecenia przyjmujemy w dnl powszednie 8-21, w dni wol·
ne od pracy 9-21, tel. 57-55-55.
Honorańa stałe bez względu na dzień tygodnia i porę dnia.

.

.

PRACOWNIA

§
§
§S

33·- 26 - 79

sS:

§

§

~

PRYWATNEJ

I
§~
§~

s

ULTRASONOGRAFU

POMOCY LEKARSKIEJ

S
'"'
S:

s

~

I

tODt, ul. NAWROT 2a

~

WYI<:ONUJE BADANIA: wątroby, pęcherzyka ł dr6g żółciowych, trzustki„
nerek, gruczołu krokowego, narządu rodnego, owulacji, ciąży, rozwoju cląty, trotkó
fii ł0 d t
P u, arczycy, su }V·

Informacje ł zapisy telefonicznie:
33-26-79 (9-16).

~s

tel.

Badania codziennie w godz. od 14, soboty 10-12.
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'!lnJeba byłlt aławał
llW!pszego ndł jesteił - WJnUoała mu to b;rłnw ~
Vd jak ludmlel
I n1ewlete 114 tu shJba o4
tamtJych la.t mmilenlło., llroro
praiW'Jie 'W\ISJ!lq koled'sy
11 podstaw~. któr&y dobl"l).t·
lt co najwytej do maitur:r. feł·

pend.

Obserwacje

.„.

dżą

miś w'łaenyml nmochospędzaj, U:I'IOIP'Y sa lft'l.nicą, a zakupy rob~ w •.Pe-

da.mi,

taki •taindMdowy
u nas prze}aw dobrobytu!),
Podlcizas gdy mój ch~ak po sbudliach llllrońcizcm.vch w
termAlillie - ml.Moi pożyczać ode
mnie, alby móc zaibrad tonc i
dzieci na miesiąc na Mntlll"Y.
~1• daj41 mu pJ«iią
dze, a po urlopie za'Wlla uma.rZ'am pożyczke, dhod mus~
))11ZYiZl!lać, że i mnie Drzeoież
s~ę n.fe pr.zelewa jeś~ nie
l:iozyć
ostatni~o
wypadku z
zeipsiutym kranem ! zatkan11. umywa!Jką, bo wtedy jednak
si~ p~alo. , We:ziwam.y na.zaj·uitrz hydiraul!ik na wieść, ile
dostade za felieton w „Odgło
sach" zaiproponowal mti od razu. a•b ym rzu~.fł to ?Jll4anl<e w
cholerę I PMen1~ł sil: do niego na po-moonika.
Na początek dlootB«1,1les2
pan, pow.iedlzmy, c.2'berdzieśol zaiprO!P(Jn0<wal żairtem.
Dzliękuje za . propo:z:vo:ił.
a•l e chY'ba nie sko1'zystam o<lipowi;ed~i•a.łem też tairtem. bo
pomY\Ś'}atem.
ie gdytbym był
mlodSr.ey, -to kit.o wde. Późnie~
jednak przysm ml. do głowy, ·
że mimo wsziyis.~
to ja jestem w lepszej od nie~ sytuaejti. O ile bOW11em mnie
prizy <>dirobiniie d&bre1 woM i
fto

wexde"

Zawodowa
lista przebojów
Gdylby przecdetna wysodrość
zairobków miała
być
wskami!kiem SIJ)c>leozne.l
wailności i użytecznośd! poszczegóLnyoh zawodów, to oka~
łoby S<ie. ie w POtJs.ce najważ
niejsi i naj,po•trzebnd.e.isi są ogrodnicy
szk:lairnioWli
oraz
drobni i jeszcze d•robnie1si
produoenoi różnych po.t rzebnych i niepotrzebnych przedmiotów z plastyku, dlrewna,
gumy C2lY żelaza. Pl'!ZedstaWlicieLe tej bowiem 11'UJPY &Połecmo-zawodlOwej O'Si·ągają od
la·t najwyższe rejestrowane r
nie·re}es·trowaine dochody, biją,c
n~ głowę wszysitkJ:ic:h P<"zostałych z minis·tramJ, ;premlierem
i przewodni<ezą,cym, Rady Pań
stwa.
Tuż za badyila.rza~ i dirohnymi wytwóreamli w hderarohia
zawodów znajdują s,i e r.z emieślin,icy niekltórych
specjalności
(znClilly mi iedlan z taGtich maWlia, że za mnriej niż sto tvs:ę
cy na miesiąc nie ma T..WYczaj•u w ogóle wstawać z łóż
ka), niektórzy rolnicy oraz po;noć
jeszcze do niedruwna,
ale już nie dz:iś - wlaśoioieie
sklepików, różinych budek i
kiooków z pietruszką, którzy z
kolei mawiają, ile nde po to
kończyli studia. by kleipać biedę p.o plecach. W1Patrując Slię z
masochisty-cznym
zadowoleniem w opraWliony w złote
ramki dY'plom ukończenia wyższej uczel:ni z wyró:il!lierniem.
W górnych re.io.n!!JC'h n aszej
tabelii '!)lasują siię też s:rerowie
przenośnyoh kanto,rów WY'mian.v Pl'e nied1zy SPOd sklepów
„Pewexu". de'Wliizowe ipan ienkd
do towarzystwa. które nie sfyszały ieszcze o AIDS, tudz.ież
co oard2liej obro·tn.i pracownicy
prywatnych biUtr ha.ndru zagranicmego,
skupi0<nych
w
nieobli ga toiry.in:vm
M2leszeni u
„Przemvtex". ajenci i właści
ciele eiksklluzywnyc'h loka,11 gastronomic:m.:voh, k.opi śeli kaset
w!Jd-eo (to no'W()ść na 'n aszel liście!) I o~o,wo roboitnicy pracujący na ko'llitraktaoh
zagranfoznyeh w stre~ie dolarowej. a nawet rublowej,
I d'O,p iero za n'iomi są górnicy
pod'ziemni i naziemni. rybacy
mo·rscy, skrromne racze1 przedstawicielstwo attystów różnego
auto·rarftentu. hutnicy, Sltoczniorwey. marynarze. s:pora ~ru
pa robotników ako,rdo-wych.
maszynliśoi, kierowcy, itd.
D<l,Jine rejony naszej „zawodowej listy t>r7.eboj6w" OlkuipujlJł w w~zośd talk zwani umysłtoiwi,
czyli na r>mi:v<kład:
na,u czyciele 12Jlrollnt! ł akademiccy, b'l1bliotekairze, Instruktorzy w dom.acll kulitury, l)Nleown!cy śreod,ruego dOZ!OT'U technkZ111ego, przeoi•i lekarze,
1edlziowtie, prolkua.-atm-zy, dziennikarze (?JWłas:zCza młodzi I
miesięcMych

Foto: Grzegorz

MAJOWY

Galasińskł

„AKCENT'~
AWSAM&WWA

Mienane uczucia wśród łodzian budzą ustawione w centrum
miasta metalowe konstrukcje obłożone materiałem z napisem
Sródmiejsiki maj". Przechodnie nie bardzo orientują się c.zego
ta reklama dotyczy zbyt to bowiem enigmatyczna .informacja,
a i jej symbol do ~ikogo n ie przema wia. Zaś „obiekt" widoczny na zdjęciu, usytuowany tu ż obok sknyżo:"~a ~l. M!~kiew >
cza i ul. Sienkiewicza, na domiar złego z:naJdUJe s ię , ~ehkatn!e
mówiąc w fatalnym st anie technic:myrn J;'odziuu:aw1ona,.
1tząca w strzępach materia doskona:e. ~o prawda
harmomzu?e
z resztkami murów fabryki na sąs1e amm roku, też artystycznie
szpecących ten rejon śródmieśc i a.

W!-

OB. SERWATO'R

Na twój telefon czekają redaktorzy:

4 czerwca -

ROMAN KUB,IAK -

8 czerwca -

BOGDA MADEJ -

11 czerwca -

PAWEŁ

godz. 1_0 -16

godz. 10-16

TOMASZEWSK,I

godz.

10-16
W ubiegłym tygodniu nasi Czy,te.tni~y sygnalizowali nam il'lajswoje problemy mieszkaniowe. Jest to zat~m
kolejna
pot'W\erdzenie smutnej prawdy, ie sprawy ~es.zkamow.e są bodajże największym problemem rodaków.
N1ew1ele mozemy pomóc, ale sygnalizujemy odnośny m władzom bardzo U'udne sprawy: Eugenii . Kot)ńskieJ, za m. przy ul. Sterlinga 14 m 25a w
Lodzi, która pięć lat już pisze p ro śby 1 podania o jakieś .rozdzi~
lenie jej i )ej chorego dziecka z - na zwijmy to eufem1styczme
- kłopotliwymi wpółlokatorami. Czyte1nlczka prosiła _nas o ~n
terwencję w sprawie remontu domku przy TatarczaneJ 3. Szesć
dziesięcioletnia, drewniana chałupka, w której mi~szkają rodzice
naszej Czytelniczki podobno nawet nie bardzo się do remontu
nadaje - raczej do wyburzenia„. Szczególnie g?'r;lco polecai;iy
władzom Sródmieścia sprawę Ewy Gawryszewsk1eJ - oso~y mepelnosprawnej, która już 28 Iat (tak, 28, to nie bfąd drllikar~k1!) stara się o zamianę mieszkania. Także ma pecha do 1ąsJedm-wa .•
Mieszka przy ul. N"arutowicza 74 m 6 w Łodzi.
.
Zbigniew Maciaszczyk z ulky Fil."anciszkańskiej 58 pirzyipomniał
naszą pubiJkację o wybuchu gazu w tym domu. Wybuch
miał
miejsce w giru<lllli<U 1986 r., a mieszkańcy do dziś nie mogą korzystać z gazu. Rozumiemy ostrO'.iność i rozwagę, ale pół
roku
to chyba dość czasu, żeby coś w tej spraw.ie pos~anowić?
O skandalicznej sytuacji ekologicznej M'ódmieśc1a Łodzi przypomniał nam Włodzimierz Nawrocki z . ulicy Nawrot la m 36.
Stężenie tlenku węgla w jego mieszkaniu przekracza dopU5zczalną normę o 220 pro<:! Efekt ciężko chore trzyletnie dziecko.
Na trudności z utrzymaniem jakh~j takiej trawy na cherlawym
trawniczku przed posesją Piotrkowska 204-210 narzeka mieszka-.
niec tego bloku. Sam prQWadzi swoistą działalność „pedagogic:&ną" z , miernym raczej skutkiem. TiI'awę depczą przechodnie, ro~
jeżdżają samochody, wydeptuje dzieciarnia.
Taksówkarz z Bełchatowa, pan Kukliński 1,n focmuje nu, t.e
miasto ma kłopoty z dostawami mleka w piątki i pieczywa w
dni ~zedświąteczne. Swoista hierarchia
painuje w bloku elektrowni na nowym osiedlu: postawiono tam 3 kanały najazdowe •..
ale tyllk:o dla pracowników elektroWIIli. Nad Czytelnik wskazuje
jeszcze, że permanentnie rozgrzebana jest ulica Wojska Polskiego. W Bełchatowie jest tylko jeden postój taxi.~ telefone:m.1
Czytelnika (nazwisko i adres vnane TedakcJ1), wyrazaJącego
niezadowolenie z dotychczas stosowanych metod wal/ki z alko·
holizmem zaipewniamy, ie poświęca.my i nadał
będziemy poświęcać sporo miejsca tej tematyce. Dziękujemy takie za rozmowy o naszym tygodniku panu Kędzierskiemu z. dzielnicy Widzew
i przedstawicielowi Spółdzielni „Czystość" . W sprawie łatni na
Rzgowskiej proponujemy napisanie do redakcji sprostowania na pewno zamieścimy.
Dwóch Czytelników (111a2lwiska do wiadomośCll. redaiklcji) sygnalizuje nam „urzędowe" absurdy: żeby wywieźć na zagraniczną wycieczkę dziecko z rozwiedzionego małżeństwa, trzeba ur.yskać pisemną zgodę tego z byłych małżonków,
ktocy pormłtaje
w kraju. Może i słusznie, tylko kiedy ten W'Spółmałżonek n:ileszka w drugim końcu kraju, musi przyjechać i oso.biście I.łożyć
podpis w „przytomności" urzędnika! Czy nie można tego za~at·
wić korespondencyjnie, składając podpis z notarialnym potw1ttdzeniem?
Jeśli ktoś liikwiduje książeczkę mieszkaniową PKO co lł4
zdarza nader rzadko! - otrzymuje tylko sześć procent od ao1zczędzonej sumy, choćby pieniądze były
nienaruszone prZH
dziesiątka lat! Taki przepis, tylko, czy sprawiedliwy i
uczei"."Y
w kraju kilkunasto,p rocentowej inflacji? - pyita nasz czytem:1k„
Temat sygnalizowany przez emerytowaną lekarkę , - inwałld
k~ wziął „na warsztat" .jeden z naszych reporterów.
częściej

REDAKTOR

poedi.

Dalej w i!asad~e Sl!ł j1uł tylM n1eWJ"kwalilfikowan.I r<>bOltnicy, salowe 1 piele11Jnlairk!, dozorcy, w>ńcy , i lenilwe IPPt'Złł
taiczk.!J„ Oczywiśele zda,r za tię,
:!ie jakdś Mtel'81t, aroh!itellot, P:ielro,?og pracujący tylko w ua11»łeezn1ioine:I słułble ll<l't'IOWia, ciy
as'YS'tent w uczeln1 O!!liią!ra dochody jek mawia pewten
mój znajomy - da,lekio <><!biegające
od Pr!ZY'ZW01ltok!L. a.le
generallftie ' l«ldencja jest tab,
ie:
.

hydirau.Mka

sipt"awttć Wliększe1
wątpi~

by

nie

pcrwtin:no

trudno~ci.. to

on

lrledlvkó'1wileik
Bie-

roo'lał zosta.ć ~l<ietcmistą.

dao:relk!
I to jesrt wŁaśnie ów ooozvłJY'WlnY alkoont, któr:Vm powil'lna końezyć si~ każda ~ryitvcz
na. bądź co bądź, piub1Jikacja.
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Piąte

zdziwienie
Pan Dareozek stał w otwaf'oknie i liłr:Y2ł bulke z we-

tyrn

dliną. Przełkną.I •P<>ry kęs i
zwrócił ~ie do pana Zenka:
- Spójrz pan, białe pasy małlldą

na skrzy2lowamul
- A co pan w tym wid2lln
nadzWY'Czajnego? Malują, bo
będą w Lodizi miQdzynarodowe
targi i papier! pmyjedzie.
- A j.ak>by tairgów n,i e było
to by pasów nie trzieba w:yma~
lować? A gdyby tak pa,l)ie.t
nie przejeżdżał, to l1lO'Że wyry.
sowaliby pasy zielone a,Lbo niebieskie? Nde o to ch<>dzl. Tera.z malują, o pół do jedein.a•tej pr.zed włudnl«n I. Wymalują i zamklną ulJICł, przynajmn~e,J w połowie 1zerokośet.
alrurait w czasie P<>łudniowego
szczytu ruc'hu I Bez sen&u„.
- Pan, pame Darec2'llru jaIdił frnd:vwddualliata :le1teś lllbo
i eo IO'l'S~ pan Zenek
P<>Orawa iara'Wat. teby n&dad
llWOi!lft 1Jowooa

-

'Wfi...

•

kan.,. „- •i•

pan!• Zenku. po raa trze:1:
o.n! tie paay supfinle nłeiootrzebnie mal'lld'll teraz, 0!114 je
powdrm~ matowa~
wieczor-em.
W nocy ruch niedruży, do raina
paay bee!., 1uche.
- To pan nmile wcale n'i e
zdtZlfiwiłied
wła~iel
Te fairby
panie Dareczku, to one zupełn.~ ni• dhell 9clmąd 'PO el.emku. To jest w:vt.za szkoła chemiona, l>M1 tefr,o nie zr-O'ZUmies.z, To lllł naizyw& foto„ foto... terapia czy coś ta•k iego.
Po ciemlk!u nlie s~hmHl l j~!
_ To ja pana lldtziwię, dajmy na to, czwarty ra:z: O'lle
schną. te fa.iiby, po ciemku tak
samo dobrze jak przy łw.letlel
Ren><>rter a telewb:j.i, ten '!)Olieytjny, eo· tillk: przeałuchliwał
róilnydh facetów, iprzeiprowad7Jił śledizlnvo at w Kdelcach.
Przyła.pal asfaltoiwych malari:v
w nocy. j.a<k ont te paay malo- ...... ł ni-. ł . h
j ikż
wa.l! · P ~_,,.. Uupa ie • a · a e,
halogena im w oczy wścił i
W'Y'ŚPiewaJ!l.. jalk na łwietej B'P<>wied'm, · ~ fartba schnie i że
prod™U!ją j~ w Lodzi, ria 22
Ltpca !
- li* dostaną? - zmartwił
•14 ,p an Henio.
- Ndc &ię PM o n·icll n'l e
mal'tlw. Za to. żie sie bez bida przyznali pu~koiwnik Płuciennicza'k objął i~h amnestią, a
kiełecld ma.g !skat Z8fPlaci im
za godziny nocne.
- To mort.e właśnie w tyrń
płaceniu
nadgod~in jest cała
sprawa? Nie chod.zl o farbę,
ty,llko o deficyt maz!straoki?
- Pa.nt Lalu, trafiasz mnie
pan.I w samo sedno, dajmy na
to, odznaezaaz 1ie pani wskażnikiem Inteligencji niespOtY'kanym, te ta1k P<>wiem, u kobiet,
:riwła&·zcza tych, które zajmują
się apraWO!Zdaniami statystycznymi.
- No talk - dodał 11>arn Zenek ...:.. mamy, prawda, deficyt
w mle1slrlcej kas ie, są p.rawda,
kłO!pOty i dlatego musimy s ię
po.god.zid z o~ranlozen iarnd. na
aktualinym etaipie refor„.
- Zoataw \Pan, 't>ande Zenk:u,
te etapy i reformy, Deficyt s i ę
zmniejszy w najbHis?;ym czasie, zdro·z aly bilety na tramwaj. Tyl'ko pan mi wyUuma cz,
dlacizego - skoro 1 tak za pait: miesieey znów zd.roie;.ą, nie
tatala 1!ę ..fen 'CelllY , na jakieś
. Olb'Ułe sumy. Na l)rzyk}ad :· 10"
zł noirmaliny, lł ulgowy, 20 pośp;l~y? Pmeciet ~ już żad·
na różnica. a 'Pl'ZY cenie ul~w~ 4,5 złotego dodatkowa
niewygod·a?
- Władze miasta, panie Daree2lku, myślą kategoriami społeezno-eikOlnomiczny>ml. Otóż 50
groszy to d'l a pana pestka. a
w rocznym budżecie .emeryta
z tych J>ie6dziesie<:i.oJ1iros.zówek
mkłada a!~ aumka !
- To l ipaina zdz1w~ę. dajm.y na to, Pll!łtv raz: etLY zauważy~ pan, t.e we ws·zYStkir.h
mlastaeh wład-ze dOl!lzły do takiego meao wn:ioisku, źe biJ.et pod9t1tWMVY ma k~ztować
ł zł !itd.? Spójn p-an na bilet.
Jest ta,m napisane, w jakim
ml~C'ł• jest wa:lmy? N•ie. bo
druku.1' je dla ca·łego Itraj1u. I "' całym lm'aj1u samo·r:r.ą.d:ne i
samowyatare.zaline władze wvmyśliły, ie cena
biletu musi
byc! wie'lokiro·tnościl!ł tirzeoch złołyloli ł aua.„

KAROL Z.

•

wan

ot, ohodby te!ras: mówin
pan - ,JP6ł do :l~emaste:i ł>1'TAd
połudn.fern". A to i.-st ndepnwidłOW'O, m6wł 1ię „jedenuta
tmzydzieścł",
a właŚCl!:wde to
,,trzydzl!•ll'l dwie". lTaiwidlo1) wteoed Hrabia •ił pracuwo i ttJ• 'PO'tneba dodawa6
jĄc
prywatnie (najlepiej na
,,/Pned ,południem". Dat4 teri
wlas.ny raehunek) nH: na triw.
pan wczo,raj na,'Pl.sałeł na
pańs,twowej posad~!•,
111praiwozdanlu I
Po
proabu
2) Ie.p iej . w;-nal!)ra.dza.na Jest
wstyd I „d>Wadmieki·a 1fedem"
praca m1ęŚ1nfi nit sza,r ych lw- potem „ V" a .potem dopiero
móre!k, eo zda.le !tie łwladczyć. • rok. To feet bł.S. Me rasy
że d1aieklo nairn JesZOZ& do W'Y'Jmam Po!Wtanad. te naflplerw
jcia z~.
•ił pis• rok, J>Otem młettl•c
3) 1Mlll nie mama aarobid · a n• końeu dzi'eń. I bes ład
nych „V" am „X". l!llJtelłgenbny
dlt.Lżo legallnlie, to robi •ił to
1.
I
nijelegalnllie - 1"NJY pełnej ak- ozłowiek a taildel pr.JSi.J llHczy„„
W ,,Pruł• Polskiej„ - piś
ceiptaeji własnego 6rodo'Wlittk:li
l nie tY'1!1ro,
- Panie Z94ftlku, czy pan W • mie Stowal'Z71zenl.a Dziennlkarą PRL, dostępi;iym w kios4) wSiZelkiiego rodzaju dodat- na PKP pracował? Nie? No to
kowe :iajQOia q zqwyczaj lekach. ale raczej mato czytanym
mówie panu, te nonnalny
pi~j <pła1me o<! pracy etatoiweJ,
człoiwllek mówi „wa nadrains
- ukazał •i• „Ti:aktat o kryptoreklamie" pióra Floriana Dłu
co spraJWda. żeprawd211'\w zdolósma wdecJ'JOII'em" a tylko w
łAlka, będl\c:r polemiką 1 artyno~J i pracoiwiitoi§d obmuje 11'
~·adlzle juxły pleze 1ił 19.411.
najczęściej
Ponadto mam zaazmyt za......_ kułem Władyaława. Ma1ł<lwsk.iego
dOpiero DO fede„ltryptoreklama w prasie" zadomid, Ile do.pótld j111k!ił faeet
r.am.eie.
Tendencja ta llłe je.t 'Pft1 nte wymyśl!ł tie«o d1l11Wac:rn~ r ml•11csonym w , eałkiem już
1pecjiali1tyeanym
czasopiiśmle,
łJ'm wcale
nowa, allbowiem a,<poe0bu p.leaftla dat kafldy
kwartalniku „Zea)"ty Prasojvł w latacll llO-Wh. ld'Y monormaillly piaał •km'at odw.rotmawne". Nie ••Przlłtałbym ofetCO lll!IW&e'• awanS6rW-ano ae nt• I ni• tmikeł „ V" Uli ~
atainowl9ka mi9łna w llR4- bo llO lll tet ~ry. M&fle to paarwtkłe
uwllłi
czytelników
wymian, po1lądów na temat
d~11n.ł . n• lriierown1lka WYddana ~I. •
one
łacfA
łu. flona ehclała IO na amen
daienni.bt'llldej kuchni, 1dyby
ałcd•.
wymeld10wad 1 dbmu. ooin~
- Jfo wła*i.leł Po eo Mii\
nie falR, t. eała 1prawa w zawał
atraicil aa t.rm awansł•
łaelńsikte!
Nio leoleiJ
bawny IPMdb wiłłH Ił• I 17'·
łulliCJlł ftUMIO rynkui
IDIMd 1"4ałlll j.cl~ traoł•

Spojrzenie
znad

Kryptoco, proszę?

„
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piszący),

p11zelkwałif,i1.towani<e ~Q

UfPOII"tl

na

.Ja pma dslt!a! ai.'W'łe
lll ta~• J>Olsld• 1* ja j•tem turealli. Ot6i one •• uablkł•I
- Hlemoftnt - wiktQkllłła JMllllla Lala ł
I&·kir'lltullłl4
Araibowi. &Il Pl'Z1Sto.tnł - dodał•
n,i w pł'6 nl w dz(~ i anerw.le:aUa 914.
- To teraa ja pana lidztwie.
-

fflM:ICM ns: - .
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Nie tak dawno pewna młodla
dama wyczytala na l>ri7'1da4 W
jednej • łódzkich 18119\
„Central" cą „Untwmal", Jał
dobrze nie pamiętam,
rzucić na lady pnłllll
buwniczego rarytasu, w ktdtr7'm
prof. Aleksander ltrawczuk r-.
poznaliby bez Wlłtplenla vąw..
ne jut przez RZ)"lllian. • nawet
przez starożytnych Gre'k6w • •
dały. Nie 'myśląc wi•l• nana
dama udała się pod w11ruafo'
adres t po walce przypominającej zaciętością szturm lecionów Tytusa na Jerozolimę ldobyła co mil\ła zdoby'd i odbyta
nawet należny triumf oka&Ując
gapiom raz to sandały, ras to
urazy i okaleczenia;

„
„na..
...„„„

2.

Zakup zakupem, a wedle n,teriów przyjętych przez Wład,...
slawa Masłowskiego wyj"1owa
notatka była wszakże kryp'°f
reklamą, stanowiła bowiem ma•
teriru prasowy . nie opłaeon1
przez zainteresowaną firm„ ·nie
oznaczony w żaden 17.Czególr17
sposób, wre.szc.!e - cytuję „„.zachęcający cz11telnik4 do ,.,.
akcjt przynoszące; z111k Pf'OC!ucentowi towaru lub w11~
c11 uslugi".

Kryptoreklama z kolet J,eał
nagannym wedle nastt-

czymś

puJ·ącego rozumowania. żaden

producent nie zezna z własnej
woli, iż wytwarza sery pod
sześcioma nazwami, ale o jed•
nyril smaku, do tego obrzydliwym. Spro'kuruje rac~j ogłoszenie, że jego .sery są wręcs
wyborne, dają szezęścle w ml!ości, wzmagają P?tencję i dobrze wpływają na intelekt. Czytelnik zna się jednak na takich
kawałach, więc chętnie zawt&rzy dziennikarzowi, który napJ„
sze niedbale, że zjadł ser takt
a taki, odmlodniał o lat trzy.
dz i eści i był szczęśliwy z ton,
aż do rana. Za usługę zaii zgadujemy, że rzecz rozgrywa
się we Francji, gdyi my nle
wyznajemy się na serach - i nie
wypisujemy takich głupot ..,..
· plugawy ten żurnalista otrzyma
ileś tam franków, które natyehmiast wyda na kokoty.
Rozumowanie to przeniesione
na grunt . rodzimy zakazuje
kryptoreklamy, zresztą słusznie,
gdyż za wyrządzoną gi:zecznośd
nasz brat mógł1by zostać nakarmion y sześcioma serami w jednym smaku i zaraz potem
pójść na chorobowe. Tu jednaJt
otwiera si ę pułapka, czytelnik
bowiem chc iałby wfodzieć, gdzle
nabywa się \vspomniane wyżej
sandały, albo tak sławne wynaJ azki XX wieku j&k opony sa•
rnochodowe czy kolorowe · telewiz01"y. Handlowiec prźy ·zdro-wych zmysłach nie da wsżela~c
ogłoszenia zachwalającego towary, po które ludziska tak (:ZJ'
siak skłonni są steć całą noe
kolejce. Dziennikarz moż;; co
najwyżej chytrze owego handłowca podpytać, wówczas jednak nieszc:tęsna kryptoreklama
przeobrazi si ę nagle w oczeki:.
waną przez czytelników,. a więc
cenną dla redakcji informację.
Granice .są tu trudne do wyznaczenia, płynne, z.ależne od
stanu nasycenia rynku l prawdę mówiąc do podobnych wniosków d-Ochodllł urówne autor raportu z11miesz·
C;>pnego w „Zeszyta.eh Prasoznawczych", jak i jego polern!sta. Ale jeżeli tak, to po eo bY·

w

ło napoczynać
skądinąd żabę?

tę

ekspórtowę

Dyskusja będzie
o cale niebo bardziej smakowita, gdy doczekamy się półe!t
sklepowych zapełnionych towarami. Obecnie bowiem o reklamę (a i o kryptoreklamę również) zabiegają niemal wyłącJnie firmy polonijne usiłUjl\c•
przebojem wejść na rynek. no
i może jeszcze) „Pewex", ale to
dlatego, te w „Pewexie" trieba
l'ladć dolarami.

3.
Zaś

na marginesie

całej

spra-

wy przyszedł mi do głowy olśniewający pomysł, wobec którego muszę zastrzec Jednak pra„
wa autorskie, w przypadku jego realizacji wyleją mnie bowiem z prasy jak amen w pacierzu I chcąc nie chcąc będ'
musiał żyć z tantiem.
Florian Dłużak pine: „ ...gazetę,

która by pewnego dti!a
przestala zamie&zczal! program
telewizyjny nte dajqe nic w %1G·
micrn, czytelnicy b11 „rozszarpa•
li", chociaż repertuar tim m4
niewątpliwie oharaktn kryptoreklamowy".

Zaraz, ;i:araz, a dlaczego nfoe
krok dalej? Dlaczego telewizja nie mogłaby zażądać 1ute) opłaty za prawo druku programu, oczywiście od każdej s
gazet z osobna?! Zdziwtą sic
moi sympatyczni koledzy, poawanturują, może nawet popła
czą, ale wreszcie zaczn" bulicł
- da'ę na to słowo honoru. A
ja wezmę tylko 10 procent ed
całego -Interesu, bardzo mało
jak na człowieka, który sprawi.
że miast płacić za kryptorekla·
mę na kryptoreklamie zacznie
pójść

się zarabiać!

JERZY P•

•

ODGtOSY ·15
/
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„Z Witkacym łączy .Jacka Krakowsklep
do filozofowania na włam1 rachunek
1 chyba r6wnle mało nabomy stosunek de
akademickich I w og61e oflc;łalnycb fllozoftL
(.„) Witkiewicza stać na gwałt, karykaturę I
sadyzm w stosunku do Intelektualnego
Języka (. .. ) W SODOMIE parodiuje się
filozoficzną oficjalność, nie naruszając w
niczym ~ałoień językowej fntelektualnoścl
pows1ecbnego użytku, konfrontując :ł1'
xewnętrznle bądź z niskim językiem
wuhrn.m:9m, 'bądź z WYSOklm językiem
1kłonnołć

n~tchnlonym",

<18)

JACEK KRAKOWSKI

Rys. Janusz Sz11ma11ski-Glani:

Wmawialiście nam" cały czas, :tę to niemożliwe,
Laurenty. Straciliśmy już nadzieję.
To bardzo dobrze się składa, rzekła Atanazja.
Nadzieja nie jest tym, za pomocą czego dokonuje się porwań, uprowadzeń I tym podobnych
kidnapingów. Prawdę mówiąi:, to my podsunęli
śmy Hieronimowi myśl o wyprowadzeniu stąd
naszej całej· rodziny. Początkowo był zupełnie
nieprzekonany do tego projektu, ale kiedy wmówiliśmy mu, że to jego pomysł, ustąpił. Zresztą
nigdy nie miał dobrego OB nie mów~ąc jud: o
WR, co ostatecznie przypieczętowało jego klęskę.
Myślał stary pierdoła, że się nami wyręczy.
Atanazjo, nie powinnaś wtajemnii:zać kh w
nasze rodzinne sprawy.
Słyszeliśmy dobrze, jak anonsował nas lokaj.
Czy to prawda, że jesteśmy waszymi nieślubny
mi dziećmi?
Prawda, zaśmiała się Atanazja, je:telt w ni:\
wierzycie, nie mamy z sobą o czym gadać. Kto
wie, może I jesteśc;ie, ale nikt nie potrafi tego
udowodnić, Grzechy młodości. cóż, każdemu mote się coś przytrafić, chociaż ja nie przypominam sobie, żebym mi:ała jakieś nieślubne dzie<:ko, ale n.iewykluczone... W moim wieku pamięć
już nie bardzo dopisuje. A ty Lancelocie odbywałeś stosunki przedmałżeńskie, c:r;y nie, i'rzypomnij sobie.
Trudno mi stwierdzić z całą pe<Wnośdą, odparł
po chwili namysłu. Być może, być może ... Czego
to człowiek nie robił, kiedy był młody. Ale w
Porozmawiajmy
końcu czy to takie ważne?...
lepiej o tym, jak stąd wyjechać.
Tak, tak, absolutnie się z tobą zgadzam, choclaż nie wiem, czy Xenia i Felixa będą zachwycone takim obrotem sprawy. Ich narzeczeni to
ludzie jurni ! prości. Trudno przewidzieć, jak
1ię zachowają w takiej !ytuacji.
Bez przesady Atanazjo. Narzeczeni mogą tutaj zostać, przecie:! nie wyznaczyli nawet daty
ślubu, a Hieronim o nich w ogóle nie wspomiodez.wał się

nał.
Możemy zabrać
Laurenty. Więcej

tylko citery osoby, zauwa:Łył
nie pomieści się w samocho.
dzie.
To starcze skąpstwo Hieronima może człowie
ka doprowadzić do szału. Tyle razy mówiłam
ipu, że pieniądze straciły wszelką wartość: Chodzi w piętnaście razy cerowanych skupetkach,
ciągle przekłada podkoszulek na drugą stronę
1 żywi się wyłącznie kartoflanką. Trudno, mam
potencja, zdoła zaspokoić
nagzieję, że wasza
nasr.e córki w czasie podróży. Potem będą musiały już same sobie radiić.
Zapominasz kochanie o nas, rzekł Lamt;elot.
W końcu nam się też coś od życia należy. a poza tym nie powinniśmy zasklepiać się w sobie.
Sama widzisz, czym to grozi
Dlatego tylko zdecydowałam się opuścić to
miasto, ale pod jednym warunkiem: muszę być
nikt nie rozpoznał.
przebrana tak, aby mnie
Z.dajecie sobie chyba sprawę, że gdybym ot tak
ludzie rzucaliby tni się do
wyszła na ulicę,
stóp, błagając, aby m nie opuszczała ich _w potrzebie. Nawiasem mówiąc, chętnie wydusiłabym
własnoręcznie ten czarci pomiot. ale przy mojej
pozycji tego rodąaju działania nie są mile widziane. Raczej rozdawnictwo, filantropia i otwiera.nie ~staw. No i te dyplomatyczne k?ktajle,
Wynośmy się stąd
oczywiśeie ... Jebał je pies.
Lancelocie, bo się za chwilę wścieknę.
Jak sobie życzysz, moja droga. To już postanowione. Należy tylko opracować dokładny, minutowy plan naszej ucieczki. Bez tego ani rusz.
Mam nadzieję, że będzie to pierwszy i ostatni
plan, jaki uda nam się zrealizować w tym mie<.lcie. A więc tak: z wybiciem dwunastej zgasną
wszystkie światła.
Nie, nie, to wykluczone, zawołała Atanazja.
N~ po to krawcowa szyła mi przez miesiąc ten
W$paniały kostium, żebym teraz nie mogla się
w nim pokazać. Nikt mnie w nim n°ie pozna, ~o
jasne, co nie świadczy, żeby nie zachwycali się
jego urokiem.
A za co się przebierasz, serduszko?
Za skałę, niew~uszoną opokę. czy coś takiego. W każdym razie wyglądam jak słup soli caLudzie nie będą
ły !skrzący się diamentami.
mogli oderwać oczu ode mnie, a ty chcesz giilić światło. Myślę, że w tym przebraniu łatwo
wywieziecie nu1ie z miasta razem z moimi bry0
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lantami. Dobrze to wymyśliłam, nieprawda?
Nie wiem, czy zmieści się pani na tylne siedzenie, powiedział Laure.nty.
Co za problem. Położycie mnie na dach l
Tego rodzaju tworów
przywiążecie sznurami.
okolicznych grotach i
przyrody jest pełno w
nlkt nie zdziwi się tym, że zabieracie ze sobą
coś na pamiątkę. A ty Lancelocie, zastanawiała
moim wi&nym
się przez chwilę, mógłbyś być
służącym. Oczywiście czarnym. Jak myślisz, chyba nie zostaniesz przedwcześnie rozpomany?
Swietny pomysł, odparł Lancelot. Zaraz katę
natrzeć się sadzą i pociągnąć woskiem. W turbanie I kolczykach bQdę wyglądał dość demonicznie.
Słupy soli nie miewają raczej słu:tących, zauważył Sylwester.
Dlatego Lancelot będzie słu:Łącym naszych córek, przebranych za dwa stare kurwiszony. Powiecie, :te zabieracie je ze sobą, bo dobrze wam
wygadzają, czy coś takiego. A poza tym nikt
się nie zainteresuje dwiema starymi babami.
Ale cza.rny służący może wzbUdzić za:nteresowanie, rzekł Laureinty.
szofer, odr.zekła bez
PoWliecle, :te to wasz
chwiH zastanowienia Atanazja. Póki nie znaleź
llkie odpowiednich dla siebie kobitek, trzymallścde go w ukryciu, używając zastępem.
Moja droga, wtrącił się Lancelot, wszysfJko
jedno co powiedzą i tak to nikogo nie będzie
się stąd wyobchodzić. Ważne jest tylko j a k
dostaniemy.
Oni, wskazała na nas Atanazja, będą mnie
nieść jako „pamiątkę z Sodomy". Nasze córki,
ledwie powłócząc rozkraczonym! nogami, będą
wlokły się za nimi. Ty natomiast, zamykając
ten pochód, będziesa; nas wachlował wachlarzem
ze strusich piór. Nie powinno to wzbudzić ni. czyjego zainteres<>Wania. Zresztą jest zupe1nie
ciemno.
Nas jednak wszyscy znają, rzekł Sylwester,
i mo:temy mieć trudności :& opuszczeniem miasta.
Błądzicie po okolicach rzeczywistości, przypasowując do niej jedyny pogląd na świat, powiedział Lancelot. Wasze pojmowanie f.dzie w jedną
stronę, a wasza obecność w drugą . Zapewniam
was, że wiedza na nic tutaj się nie zda, l!czy się
tylko umiejętność zachowania w danej sytuacji.
Jeżeli poddacie się jej, ona sama pokaże wam
wyjście z siebie.
A jaka sytuacja jest tera.z, spytał Laurenty.
Czy to co jest, jest właśnie tym, co być po,
winno?
Lancelot ! Atmazja zaśmiali się głośno, patrząc na nas z politowaniem.
Jacy wy jesteście młodzi i naiwni. Wiedz:lałam, :te o to za.pytacie, a jednak myślałam,. że
okażecie nam więi:ej taktu, odrzekła Atanazja.
Widzę, że Hieronimem kierowała przede wszystkim wasza jebliwość, a nie wasz rozum. Cóż,
mówi się trudno i kocha się dalej. Owszem,
możemy wam co nieco wyjaśnić, ale pamiętaj
cie, że będzie to tylko jedn<l z możliwych wyjaśnień Sodomy i wcale nie wiadomo czy prawdziwe.
Najlepiej zacznij od początku,' Atanazjo, rzekł
jej mąż, inaczej nic z tego nie zrozumieją.
W tej sytuacji to bezsensowne, odparła. Powiem im raczej cokolwiek, co przyjdzie mi na
jak to
się martwią
już niech
myśl, a oni
zro~umieć, jeżeli w ogóle są do tego z.dolni.
Dalszą naszą rozmowę pnerwał dzwonek telefonu. Atanazi\ podeszła do aparatu i podniO0

sła słuchawkę.
Słucham... Nie, jeszcze nie, ale chyba nied1u~ dadzą się przekonać. Tak, są zatrzymani
do wyjaśnienia. Robimy co moiemy, ale sprawa nie jest taka łatwa. Tak, &ą dość oporni.
Perswadujemy oC"zywiście I rozmawiamy, ale

sam wiesz jak to z nimi jest ... N!~. nie uważam,
trzeba był>o uciekać się do homoniz;acji.
Próbujemy im p<> prostu spokojnie wyjaśnić.
Jasne, :te w os.tatecmośc! chwycimy 1lę ostatecznych środków... Wiem, :te w~zyrey się niecierpliwą. Niech wezmą na wstrzymanie.
Odłożyła słuchawk~ zapaliła papierosa ! usiadła przy st<>le.
Hieronim pragnął nas zawiadomić, powiedziała, że ukończył właśnie trzy podstawowe tTaktaty filoz.ofiCZllle, które będą przypisywane w
żeby

swoim czasie trz.em rói'nym autorom. Ponadto
naukowcy stwierdzą, ie powstały na przestrzenl tysiąca lat.
Nie ustaliliśmy w końcu planu wyjśc:a, rzekł
Laurenty.
A o czym prz.ez cały czas mówimy, jak nie
o planie, spytała Atanazja Trzeba tylko uważ
n ie ifluchać i rozumieć, co się do nich mówi. Zabierajcie się stąd, bo nie mamy czasu.
Nie wiemy, gdzie i kiedy mamy ilę sp-0tkać, rz.ekł Sylwester.
Ciągle .z.awTacacie mi głowę jakimiś głupst
wami, krzyknął Lancelot. Sto razy oma wialiśmy
tę sprawę! Jak długo • moi.na gadać w kółko
o jednym. Wynoście mi się stąą, bo sam was
najpoważniejsi

wyrzucę.

SkonsternDwani siedzieliśmy przy stole, nie
wiedząc, czy wyjść, czy jednak spróbować dogadać się z nimi, gdy otworzyły się drz.wi i wąź
prowadzonycll.
przebierańców
roześmianych
przez Gniew v..-padł do pokoju.
Twoje krocze ma smak pomarańczy, zawoła! Gniew do Mściwości.
Ciast1l na plerogl byki zbyt twarde, przekaizał Mściwość Ufności.

Zapnij rozporek, bo ci wYskoC"Zy amorek, o-

striiegła Ufność Okrucieństwo.

żona jest bardzo zadowolona, bo ią buty cisRozpacz.
Druk fałszywych pieniędzy nie sprawia ml
najmniejszych kłopotów, rzekła Rozpacz do

ną, poinformował Okrucieństwo

Łagodności.

Kocha mnie, ale miesiączka doskwiera ml już
drugi tydzień, zwierzyła się Łagodność Przera-

żeniu.

Broń gotowa, ciotka zdrowa, wrzasnął Przera-

do Tchórzliwości.
Do zachodu słońca pozostały jeszcze trzy go. dziny, ZJWróc!ła się Tchórzliwość do Trwogi.
Nad?JWyczaj'Il.a radość opanowała masy zgromadzone na placach i ulicach, krzyknęła Trwo'ga do ZgrY"ZOty.
O kurwa, o kurwa, jak! piękny walczyk, umważyła Zgryzota, uśmiechają.c s!ę do Współ
czucia.
Wypełniliśmy swe zadania z godnością I poświęceniem w Lmię wspólnego dobra, którego
domagała się opinia społeczna ódrzekł Współcz.u
cie, całując w p<>liczek Życzliwość.
Obyśmy tylko z.drowi byli, stwie'.rdziła życzli
wość, znacząco ściskając dłoń Oburzeniu.
Odbijany, ryknęło nad naszymi gł>owaml Oburzenie i nim z.dążyliśmy się zo.rientować. zostaro21tańcz.onych
liśmy porwani przez korowód
się Grze-cznośt,
gości. Między nami znalazła
podrzucająca obnażonym biustem, ta n.ami zaś
Ambicja recytująca półgło-sem jakieś zawikłane
teksty filoz,oficzne. Obiegliśmy dookoła stół, przy
którym siedzieli La.ncelot I Atanazja I wraz z
roztańczonymi go.śćmi wpadliśmy do skąpanej
w ciemnoczerwonym świ<>+Je gali balowej, lecz
zaraz potknęliśmy się o· dwóch leżących osobników ! padliśmy na posadLkę. Na plecach mieli napisy „Przecenianie" i „Niedocenianie"
Pani Sympatio, usłyszeliśmy za sobą głos Lancelota, pani Sympatio, niech pani będzie taka
uprzejma i zaopiekuje sit; tymi dwoma idiotami. Oni naprawdę niczego nie rozumieją.
Z rozkoszą, z prawd:lliwą ro21koszą, usłyszeliś
my za sobą miękki, aksamitny głos i po chwili
w
podeszła do nas niezwykle piękna kobieta
cielistym trykocie. Długie, :z.łociste włosy przerzucUa przez jedno ramię, a maleńką maseczw
kę, przypominającą koci pyszczek trzymała
szczupłej, delikatnej dłoni. Jej oczy w kolorze
świeżej trawy wpatrywały się w nas z uprzejmością i chęcią niesienia pomocy. a usta rozchylały się w zniewalającym uśmiechu
Ach tak, powiedziała, leciutko przeciągając ·
z.głoski. Kretyństwo ! debiH7lll1 ... To smutne, ale
nie pozbawione swoistego wdzięku. Tu.taj, moje dzieciaczJki, do przodu.
Chwyciła nas za ręce I pociągnęła w głąb sal! pełnej tańczących par w kierunku estndy
pokrytej szkarłatną draperią.
Usiądtcie sobie cichutko i nie przeszkadzajcie moje chłopask!-kuta.skl. Zaraz tam, o, tam
panie i panowie będą wyprawiat różne śmie
szne rzeC"Zy. Tylko bądźcie grzecuil I ni-c nie'
mówcie. Ciocia przyniesie wam lizaczki. Dobrze.
Posadziła nas przed estradą na podłodze, pożenie

ODGŁOSY

głaskała

1

młknęła.

Orldfftra .,...

ic*:ł• zacąll ł'l'Qmachlił

„.

114 ,..,,

podw)'ineniu.
łwi!adkamt ~
Tak oto etalilmy
przed9tawlerua, ohydnej parodii, kt6r• d~
strowano zapewne ni• bes wiedzy LllnCe!IO'ta ł
Atanazji. PrzypuszC"Zamy, te Hierooitn teł b1f
zamieszany w te wstrętne I :!:ałosne podryrI.
Zarłocmo~ć: Swin!e I sprzeda wczykll Lliydu„
PY I płatni agenci! Kretynki I pierdzlst<>łkil Za
chwilę robaczycie wstrząsającą i nlewarygodn'
historifł o mi1zcz.eniu G<>mory, połąOZO«tą z tań
cami i stosunkami. Zapamiętajcie ten obru i
postępujcie, jak wam serce dyktuje, all»w!em
drugi ru powtarzać tego nie będzl~. ~11.śmy IJllto opłaceni, teby mdo'W()l!ć waeze sbl.a·
zowane \limysły roZi?'Y'W'ką pikantną a Jrlerwy.
ll}Yślną, dlatego bądźcl• łaskawi me J'Z7łał W
czasie przedstawienia, nie podcierać l'l.ę 1 w ogóle :ziaehoWY'Wać się w miar11 romsądnie, u
tyle na ile pozwalalą wasze zdegenerowane
umysły. Motecie trzeć w.asze kapra~· oc211d i
szczerzyć spr6C"łmiałe pieńki, możecie klHlkaci
w brudne łapki z poobiryzanymi pamokciamd
ale na Boga, nie pusz.ozajc'ie w czasie spek~
taklu smrodliwYch bździn ! nie jedz.cle kiszooej
kapusty. Uwaga, zaczynamy! Dzieci I dziew!.ce
proszone są o niesikanie z uciechy w ezas!e
trwania występów. Kurtyna! Akt płciowy, oczywiście, pierwszy
Pijańs.tw<>: Oto wysłani prze-% Hieronim«, ate.
by go szlag tram i paraliż pokręcił, Idziemy- w
kierunku Gomory, tej obrzydUwe-j mieściny,
pełnej spermy I alkoholu, aby wywlec l'tamtąd
jego zasraną rodzi,nkę.
Lubieżność: Wydał na nas O.!!-tatinle onczęd
ności, tylko dlatego, :te spodziewa się forsy 1
biżuteri'i, które t'rz.y'"wiezie zie sobą jego ra.
dzinika. H!ronlm Q. jest w tej ohrw'ili bez grosza, a potrzebuje sz;malu jak chole.r a, żeby zapłacić pięciu swoim kochankom, które od miesiąca za darmo ciągną mu druta.
Pijaństwo: Zagroziły mu te kurwy, te je:tel1
Im natychmiast nie zapłaci, wykastrują go i: .
pogryzą. Od raZiu dostał sraczki z.e titrachu, polec ił przysłać do siebie dwóch pedałów i zWYrodnialców, którzy nie cofn~ się prred niczym
i powiedział do niC"h tak.
Zarł<>czność: Made po stówie i lećcie mi w
te pędy do Gomory, ale tak, :tebyście rię pięta
mi po tyłkaC"h klepali. W G<>morze mieszka moja rodzinka. Powiedz ie jej co cheecie: :te umieram nieodwołalnie, :te nadchodz;i zaraza, :te chce
im zapisać milionowy s-padek, :te Ich cholera
wydusi, jeżeli na.tychmiast do mnie nie przypowiejadą. Zresztą wszystko. jedno, co im
cie. Macie ich tu przyprowadzić i ju:t. Dostaniecie wtedy po tysiącu na łebka i możecie zerżnąć moje wnuczki. Aha, powiedzcie tym skurczybykom. iźby wszystko ze sobą zabrali, bo
wojna wisi w powietrzu.
Lubieżność: Gówno nas to wszystko obchodziło. Liczyla się tylko jego forsa, bo ostatnio
interes nam nie szedł, a nawet ci, którym d~
godziliśmy domagali się od nas zapłaty.
Pijaństwo: Ostatnie meble spnedaliśmy na
wódkę, zastawiliśmy mieszkanie i ciągnąc za
sobą wózek, u(ialiśmy się w tę nęi:ącą podróż. ·
i;,ubieżnośt: Gdybyśmy wiedzieli dokąd nas
\Vysyła, nigdy byśmy się nie zgodzili Upał był
nie do wytrzymania. Potencja uderzała nam do
głów. Gwałciliśmy po drodze wszystko co tyl'
ko miało dziurę.
aby trochę
Pijaństwo: Piliśmy całe noce,
dojść do przytomności i mowu szliśmy dalej
tą pieprz.oną drogą. Naprzód, naprzód, wołaliś
my jeden do drugiego, aby d-0dać sobie trochę
otuchy.
żarłoczność: A ja tymczasem chichotałem lubieżnym starczym chichotem I zacierałem ręce
z uciechy, bowiem wysłałem ich na pewną
śmierć.

Pijaństwo: Od początku było jasne, że wysłał
nas na pewną śmierć. tym bardziej. że zamiast
wody mineralnej do popijania, w butelkach był
spirytus.
łatwo,
Lubieżność: Jednak z nami nie tak
jakby się temu staremu chujowi wydawało.
· Przez całą drogę bluźniliśmy1 pieprzyliśmy I piliśmy. Po~woliło to nam przetrwać najcięższe
chwile .
ria
Pijaństwo: A kiedy wreszcie stanęliśmy
a prawdę
przełęczy Sabaoth I zo·baczyliśmy mówiąc, le-dwo patrzyliśmy na oczy na skutek
kurewskiego kaca - w dole tę brudną mieści
nę, z radości kopnęliśmy wózek pełen pustych
butelek, który stoczył się do jeziora
Lubieżność: Od tego czasu jezioro to naliwano Morzem Martwym. bo naszczaliśmy do
wszystkich flaszek, myśląc, że będziemy sprzena
balsam
dawać w Gomorze zagraniczny
sztywnienie kutasów. Pół litra za tysiąc dwieś
cie. Ale co tam ...
Pijaństwo: Więc puściliśmy się biegiem, bijąc się po tyłkach piętami, jak nam przykaz.al
Hieronim Q„ śmiejąc się i płacząc zarazem, bo
mieliśmy 'tladzieję. że wreszcie napijemy się
wody I wyśpiimy porządnie w jakimś burdelu.
brudem,
Lubieżność: A śmierdziało od nas
szc~nami i wódką, że aż strach Kiedy jeden
nie mógł j.uż iść, drugi wlókł go za sobą i tak
wreszcie dobrnęliśmy do opłotków.
żarłoczność: Należy zaznaczyć. że wleźli do
pierwszej lepszej napotkanej chałupy, w której
mieszkała moja nieślbbna córka Aurora trudniąca się kurewstwem i meliniarstwem.
Pijaństwo: Otwieraj po.krako, bo drzwi wywalimy.
Lll'bież.ność: Zęby cl wybijemy, jak nie otworzysz. ..
Aurora: Widzę, że prawdziwi męi<:zyźni zawitali pod mój skromny dach.
Pijaństwo: Odepchnęliśmy ją od drzwi, aż się
kulosam.i nakryła i od razu zwaliliśmy się w
jej bety.
Lubieżność: Przedtem poprzestawial i śmy trochę me·ble i rozbiliśmy zastawę na dwadzieś
cia cz.teiry osoby.
Pijaństwo: Był tam też jakiś facet, ale daliś
my mu w łeb radiem i wyrzuciliśmy przez okno.
Aurora: To mi dopiero C"hłopy jak się patrzy! Od razu zorientowałam się, że przychodzą
od Hieronima, bo każdy miał wytatuowan·ą w
kąciku lewego oka !Lterę H. Zadzwoniłam natychmiast do Questów i uprzedziłam Ich, co jest
grane Przynekll ml. :te zrobią wszystko, aby
pozbyć się jak najszybciej tych dwóch śmier
dzielL
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