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Nie lubłę okazjonalnej publicystyki. Myślę, że mało kto Ją lubi .
. l\'Iożna zresztą tę '!>Ublicystykę też nazwać rocznicową. Ponieważ
jt>steśmy młodym państwem, choć nie tak' dawno obchodziliśmy
tysiąclecie polskiej pa4stwowości. to cieszy nas kałde minione 5
lał I staje się ono okazją do jubileuszu. Dzieje sif tak dlatego,
:ie nasza państwowość miała liczne przer·wy ł ciągle \wszystko iar.zynaliśmy od nowa. W listopai1zie 1988 roku minie 70 lat, jak
po przeszłó 100 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. W
rrudniu 1988 roku m~r.l~ 40 lat od zjednoczenia pofskiego ruchu
i·obotnlczego. We wrz~niu znów minie GO lat od niesławnego nkir.du z Monachium i udziału Polski w rozbiorze Czechosłowacji.
Rocznic nam nie brakuje. W lipcu 1988 roku minie 40 lat od
zjednoczenia ruchu młodzieżowego i powstania ZMP. Wi9lu
d7.ia!aczy partyjnych i państwowych było kiedyś nic tylko człon
kami ZMP, ale też zaliczali się do grona aktywistów tej organizacji. Jest powód do fetowania w publicystyce tej rocznicy. I
tak można w nieskoń1JZt>ność. Takie okazje zdarzaja się co roku,
bo jakiejś instytucji. organizacji, przedsiębiorstwu mija kolejne
pięć lat.
Chciałoby się więc, łeby na.sza publicystyka więeeJ uwagi pojwięcała istotnym problemom współczesności, a nie obracała się
g~ównie wokół kolejnych rocznic. Jest czym się ptzrl'ież zajmować.

<Ho na 11rzyldad brakuje nam lekarstw. Co prawda ostatnio
w!-11.yscy uparli się zamiast ładnego określenia: lekarstwa, używać
nowotworu: leki, ale mniejsza z tym. Brakuje więc lekarstw. Sta..'1
taki zagraża zdrowiu naszego narodu. Z braku lekarstw i środ
ków niezbędnych w szpitalach przekłada się terminy operacji. Lud~ie chodzą po aptekach z receptami i czci:sto słyszą: nie ma!
Sprawa jest poważna i dl.a ratowania polskiej farmacji powoła
no specjalną fundacJl!. W ogóle zapapowała moda na fundacje,
jak by to był uniwersalny sposób na wsżystko.
Niedawno w. Biurze Prasowym Rządu odbyła 11if; konfercncj-i
w:a.4nie w sprawie lekarstw, Wiceminister przemy~lu - Stanisław Kłos połntormował na tej konferencji, że w ciągu osta'nkh 4 lał protlukcja lekarstw w Polsce wzrosła o prze do 'i')
ll•<'Cent. Wobec tl';;to z.ipytano' go, gdzie ISO\ e \ekarstwa? udpo·
wiedział na to, że u ludzi. którey dostają lekarstwa. za. darmo,
Mórzy kttpują je w du?ych Uo.~ciach, bo są tanie i magazynuj\.
~łowem chorzy są winni. że nasza chemia nie nadąża za społecz
n ymi potrzebami. Jest to sposób myślenia charakterystyczny dla
'' iełu urzędników, lthrym przeszkadzają petenci, J;Iiencł. łntere
sauci.
Często odnoszę wraienie, że na przykład MPK znakomlci.e funkl·J(Jnuwałoby, gdyby nie... pasa·i:erowie. Oni wybitnie przeszkad«aj;\ w spraw11ym lttll'sowa11iu a 1tobu&ów i tramwajów 'MPK.
l'a~ ażerowic tłn1·z·1 ,;~ brncl.7.ą, 11ie kasują bilctón wysta..!ą ni{!t i1·i pliwic na prz~ "' ank:1~·!J i J117{"5Zkad'7.ają. Gdybv nie było J!:l·
\<~~t·rt:iw. to ~H'K mi 111 h.v pi~knc. s1>oko.inc żvcif". Jakież sukc-e:;v
tnv:lna byloh:v "fctly zanotowa1' i rhwalk dę nimi przy kolejuym .ju hil<'llSzu.
Chcialoby się więc, aby w wielu insh·tucjach ui:yte~znoścl publicznej na t>ierwszym miejscu postawiono inte1·es petenta, klien ta, Interesanta I zrozumiano, te Instytucje te są dla ludzi a nie
ctlwrotnie. Tylko, czy nie jest to pnypadldem zbył wygórowane
życzenie?

h

Tak się złożyło, że byłem w „Karczmie słupskiej" zanim
udostępniono klientom. Bardzo ładne wnętrze, czyściutko, karta
pełna potraw słupskich. Ale obok plac Niepodległości
z Halą
Targową, baza1·em i tym wszystkim, co ten bazar ze sobą oie~ic Po przeciwnej stronie „Uniwersa!" i star.Ja tramwai podmi2jl;i, h. Ruch ńieustannv
przejeżdżających traf;

Część ludzi cocl7.knnie tu f:łl zecbod:i;ących.
do „Karczm3• słupskiej". Cz.\ po t~·m z;i..
l·~wie klienteli pozostanie ona taka c~ysta i ładna? A chciałoby
się, aby tak było. M&.lt)ł' w Lodzi mato ładnych,
estetycznych,
czystych lokali gastronomicznych, czyli - mówiąc prościej - rest;,;uracji, barów, kawiarni. Jest kilka ekskluzywnych I reszta
przypominająca poczekalnie dworcówe. Dlaczego na placu NiepodlEgłoścl nie mogłaby 1lę ostaó taka ekskluzywna reatauracJa?
Chciałoby slQ bowiem, aby wokół nas było cznto, po~dnłc lkolorowo. Jut kilka os6b. mówiło ml, te po wyjełdzłe na Zachód
zaszokował łeb przede wszystkim... kolor. Male szczególnie
11111le - a I duże miasta Illit lmlorowe. Kolorowe są domy, ławU
w parkach. kioski, witryny sklepów. A u nasf A o na11 je<Jt
szlt.l'o, bezbarwnie, ponuro. Na ulicy Piotrkowskiej ~ld:r:iałem witrynę. w której zbyt pomysłowy Dobromir zapro.fektował dekoraf.i<: z biał~·ch llrostokątów, na których staranni" czarn::mlł lile1·ami wypisał: herbatot, culder, mąka, o;oki ... Czyli Io. co można
J..:upić w sklepie spożywczym. Wolałbym już, abv na tej wystaw\e
umiast napisów był rzeczywiście majonez, herbata, a. w sklepie
-· chleb o każdej pon.e dnia, owoce J tak dalej. I łeby lch nie
brakowało.

Ma się Lódź stać mlastem targowym. Targi oftzłeżowe l włó
kiennicze mają odbywać się cyklłcznle, co roku. Pięknie, Dłu
r:o o takie targi Lód7 zabiegała. A!e miasto targowe nie może
być ni,jakie. Musi być kolorowe, musi być barwne, musi być
czrstl'. To nie jest tylim kwestia elewacji. Zamalowania· dziur ł
b1·~1l;;ów w tynkach. To kwestia charakteru miasta jego kolorytu,
sposobu życia iego mieszkańców. To sprawa pomysłów. inicjatyw. Czegoś takiego, jak były „Imieniny Piotrkowskiej". Musimy się tego kolorytu dorobić.
Sądzę. że zacząć trzeba od porządków, od troski o czysto§I!. Bo,
co tu dużo ukrywać: mia.sto jest bmdne, ławki w parkach poła
mane, różne pomniki ' rzeźby, których \V Lodzi nigdy nie ma ~
dużo, poniszczone Nie 6 taki koloryt, koloryt chułlgaństwa, bal•ganłarstwa i niechlujstwa chodzi. Zupełnie o coś przttłwnego.
Nlf teby ~ pięknej „Karczmy słupskiej" zrobić spelunę, ale teby
speluny pozamieniać w takle gustowne, sympatyczne restauracje.
Może na przykład ., Tdrystyczną" przeobrazić w „Karczmę noWt>sądecką"? I łeby l"tem więcej było takich ogródków jak na
ulicy Stanisława 1"fonfonkł przed „Halką".
1
Dużo jeszcze chciałoby się
l'S. Wszystko to, co powyżej napisałem psuje mi jet2na my§) arurcie powracająca. 2 marca 1988 roku mija 30 lat od ukazania
się pierws:i:ego numeru „Odgłosów". Ju-.iieusz, psiakrewl
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„Wszvstkie pierwsze cztery
nazwiska to 'l>Oiltacie lttdzi ttsilttie zabiega;ących w XX w .
o zachowanie 'J}Ol.skiej naTodowej tożsamoścf. Byly_ to też
osobf/ o siln.11ch charakte-rach i
konsekwencjt w dzialaniu oraz
w niemalym stapniu o cechach
autorytarnych.
W najmniejszym stoi>niu może to dotyczy
W Sikorskiego, choć i on n.ie
byl wolny od autorytarnych
cech charakteru. W tej c2:Wórce ?est 'iednak dw6ch wojskowych i je en ksiqże Kościola
rzymskokat.olickiego oraz jeden
żarliwv
komunłst4
zdecudowan.ie i upa-rcie walczącJJ o
'POlską narod.ow4 d-roał do tocjalirmu".
&pośród starannie dobranych
dwunastu osób bardzo wvsoką
001vcie za1al Wladvslaw Gomułka. Wvorzedzit
nawet o
nieć
punktów orocentowvch
•Józefa Pilsudskieg;o. Pra~e w
zwiazku z tvm zauważvć. że
obu oolityk6w porównvwano
juź ~ koń~ lat czterdziestych.
W dru~im dniu obrad III Plenum KC PZPR (11-lS listopa-da 1949 r.} jak podaty
„NOWE DROGI" - tow. Sko·

necki (bez Imienia naczelny
redakitor „Chłopskiej Drogi")
oowiedział:

„Ja. towany3H. u .noiqa:ku
sivoimi obowiqtkaml. mam
wątpliwą 1)rzuJemno§ć od c~
su do czasu czytania anonimów,
kt6re przuchodza do -redakcji
»Chlopskiej Drogi«. W tych
anonimach bardzo często ;ako
boha.te1' występuje toW. Gomulka i :JHt tam pa.sowanu na
ruc~za polisko§ci. W tych anonimach, ~- Gomulka Jut
'1JrZTJf'ÓWnyWa1t11 do Piłsudskie
go
•
ok-resu Sulejówka. W
tuch anomm.ach. tow. Gomułka
jest ob-roń~ niezaletno§ci Polski od Związku Radzieckiego,
i tak dalej itd. AnO'nimy te aa
f)isane "Przez bandytów, flrzez
reakcujnych 'k.sież11 i ich gos'DOdunie.
W li:i.tach tuch tow.
Gomulk4
;e&t uważany za
sztandarową Postać
clla tych
wszustkich, kt6rZ11 te an.onim11

ze

olsza".
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ariJ1rułu sta.nisława Gebethnera. Zamieklł on tabelki. •
których mołma ei• dowled~.
jak wy:bieral! zwolennicy ł
Drzectwnic" tstniejace@ ładu

-politycznego oras członkow:te
PZPR i ZSL. W grupie praoiwników :na czele znalefll el•:
s. Wyayńslt'l - 74,ł moc„ W.
Sikorski - :58,11 oroc.. J. Pił
sudski - 50,2 proc., W. Witos·
- 25,9 1:1roc„ Nat.omiast w kategorii członków PZPR 'Pierwsze cztery pozycje aaJeH: ·w.
Slkoraki - 55,5 nroc„ W. Gomu~ka 51,1 proc., S. Wyszyński ł5,8 'lll'(>C., w. Witos
- 33,9 oroc. Józef Pibsudskl
znalazł sie na szóSitym mieiscu
(20,7 oroc.). Profesor S. Gebethner komentuje=
„Zaskaku;ttcum - może Mwet dla niektórych szokującym
jest to. że wśród czlonków
PZPR na
pierwszum mte;scu
lokuje się
aen. w. Sikorski,
wyprzedzajtte
W.
Gomulkę,
oraz w. że na trzeciej pozycji znalazł sie kardynał S. Wyszyński z
pokaźnym
procentem wskaza11. dochodzącym do
50 procent. W polskiej, robotniczej partii marksistowsko-leninowskiej po 40 latach sprawo~amia rządów
i po wewnętTZnych przeobrażeniach, jak im ona 'POdleaala w twn o1'1esie, 'Pf'Zewatają zatem ·te .same ogniska lojalności t narodowej to.bamości, które do-minują w calym spoleczeństwie".
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odróżnia nas od innych narodów. Mówią. o tym w rozmowie. która przeprowadziła Ka-

tarzyna Skors.k.a z ty~odnika
„ITD" (nr 51). Nie jest to
jednak zbyt ciekawy \vy\\oiad,
wiec nie polecam go naszym
czy;telnikom. Radze za to orzecz:vtać w oi;tatnich
„KONTYNENTACH" (nr 12) artykuł
Krzys~ofa Wojny
o Japonii i
Japończykach .• Pis.ze on:
„Porannu
i po-poludnwwy
tlu.m Javończ11ków na ulicach
Tokio ubranu Jest w swojej
męskiej części w nieskazitelnie
l>iale koszule. krawatu i ciemne aarnituru, a w damskiej w to, co nosi się dzi ś na świe
cie. Z tą może różnicą. że calość przedstawia sobą nadz:wyczaj schludny widok. podczas
ady w
n.ektór11ch n1 iastach.
eu-ropejsklch z t$ schludności4
buwa różnie (.„) . Tokio nie ma
własnych
zapachów tak charakterystyc:mych dla Wschodu.
J ••t 1te1'11lnie czuste. niezmie-rn.ie bogate i 1)rz11 pierwszym
kontakcie
jakby pozbawione
wlasnej osobowości.
Znawcy
twie-rdzą. że ma dusze. ale że
b11 do niej dotrzeć. trieba oswajać się z
miastem przez
dlu.:ższy
czas. ( ... ). Tolci?czyk
m.oże uważać rię za dobrze
u-rządzonego, jeśli ma mieszkanie wielJw.§ci 45-50 m kW. Na
więkaze . moaą
wbie pozwoli~
t11lko ludzie ba-rdzo za.motni.
Mieszkania aą !11J)łalniami i
nie spędza m.. w 7iłch wolneg<>
cza..u (... ). TokUJ jest miejscem
w11jąt1cowo
bezpiecznym. ZaneumUJm.o mnie, Je policvjne
k-roniki sa malo ciekawą lektu-r4, a kobieta może bez obaw
wędrować :iama Po 'J)racu ( .„).
Do niedawna Jtlp0ńczyc11 należeli do ludzi pracowitych ale
malo za-rabiając11ch, oszczed·
nuch ł do§ć ubogich w domowe sp-rzęty. Te-rar. kiedu §wiat
zaCZ11n4 wzymykać d-r.iwi przed
eJcn>ortowq tn:wa.zJą Japończ11k6to. kola (JOspodarcze 1lodeJmu1ą stara.n.Ul
o %tvi-ękstenir
kon.sumnc.H
we-wntt-rrn•3.
o
WVJ>OSatenie · Jak największej
liczby Japo1lcz11k6w w magnetowidy, kolorowe telewizory osta.tnich gene.racji. 1amochod11
i tysiące niezliczonuch gadże
tów. bez których można ŻlJĆ,
ale. z kt6r11mi ezlowiek u koń
ca XX wieku czuje ł'fł WV-raźnie lepiej".
O Draoowitoścl t oszczednGI-

·~~

f

~

Awangarda XXI
· 18 grudnia 1987 roku, w piątek odbyło lię
w Muzeum Historii Miasta Lodzi spotkanie uczestników obozów „Awangarda
XXI" w
Płocku i Załęczu Wielkim z wiceprezydentem
Miasta Lodzi - JANEM NOSKĄ. W spotkaniu
UCZt'!'ltniczyh tet przedstawiciele redakcji Od-

głosów": Edmund Lewandowski I Lucjusz Wlod-

kowskl .
..Odgłosy'' objęły patronat nad obon.ml
„Awangarda XXI". które odbędą lł4 latem
1988 roku Postanowiono do tego czuu pracoWl\Ć w grupach zainteresowań, a także spotykać si ę z ludiml nauki, polityki, tycia społe
cznego, kultury. Powołano grupy zainteresowat\:
filmE;m, muzyką. relig:oznawstwem komputeMmi, dziennikantwem, 1portem motorowrm I te-

el

lai>o~
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TYGODNIO-

WYM" (nr 11-H) Piotr Ale-

NA WUSllY RACll1JHK

ksandrowles. Okazuje eit. te
JapoJ\eeyą tlłlk batdBO lUbiłł
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Znowymi nadziejami

1:1racy je9t '3.m duło dlufln.1
nit formalni•
obow1a11u1itCY·
P!erwisZY" OPUSZCI& firmę tei
szef. chYba. te Sl)eC'jalinie zwolnił l>raoowni'ków.
W sto1ic-r
Od dawna 'Wiadomo. t,e w miare .tanerJa 1ie Z!!.C'!Ytl& ezio.
kra1u domy towarowe otwat!te
sa nie tyl!ko w aoboty, lee.z wiek coro wiek.a'Za wage nrzYWiązywać do ws1>0mnleń i orzec.równie! w niedzielo do wie- nia~ C'ZllSY 11>r:zeszłe. co tłumaczy · sle. oczywiście, tesknotll 'Z!!. utracona mlod-0śelą. „Gdzież sa nieizdYSiejsu śniegi"- Ta sklonn<>śa
czora.
Roz.oiet~~ 1:1la~
w Jąp0ni! do sP02Iadania wmecz byWa ur.zewatnie t>rr.eszkoda w rozumie- ,..
nie przekracza 1 :10. Przede niu woblemów ' i zadań teraźnleiszoścl. a zwł.as~a nieumiejęt
WISZYstkim bierze 1ię t>Od uwa- nościa dolrtrze~ia tendenc11 orzr:szlośc!owych. Charaktery~yez
ae stat pracy, a dalej wy- ne t>rlY b'm. że najdawniejsze nrz~kazY nlsane pełne sa utyskikształcenie i
r.aw6d.. Wśród wania staTVch na .PSucie &ie obyczajów i zdzla..enie mlodzletV. co
najlepiej płatnych zawodów sa f:d:vbv miało być prawda. o:tnaczalo·by, t,e iuż na~i zacni t>rad~a
dowie t>Y'll diabla warci l nieze20 'P<> gobie nie nozostawi1i.
lekarz.e. wvż.si kierownicy
l
Ale te:l: wbrew temu co ~i e nieraz 1adzi. nie zawst.e czasv noorofesorowle
uniwersytetów.
Indy-widualizacja wynagrodzeń wsze iióruia nad dawnym!. a p0kolenia svnów nie z~wsze S4
m?drzejsze i lepsze od ookoleń oleów. Sta~ ludzie jeszcze Qaw tvm SPOłeczeństwie nie ma
rr~1etaią. iakie uwstecznienie mvśli i obyczajów ~ameło Nlemwlekszego znaczenia. 1>0nieważ
cow w c:zasa.ch hitlervzmu. i to w znaczne; mierze za wrawa
W!iZYSCY pracują najlepiel iak
notrafia. Pośw i ecenie dla firmy mł~zieiY. która o'kazata sie w swei masie mniei §wiat!a i humanitarna od 1>0k$.lenia Republiki Weimars.klej.
jest sprawa honorową.
Jednak zawsu 1 wszedzie. z każdvm Nowym Rokiem wiaże
Na emeryture odchodzi się
w wieku 55-60 lat. Następnie my prall(nienia :I nadzieje. że oto obróci sie teraz "~szvstko ·ku
przez 5-10 lat każdy musi lemzemu ! inadchodzacv rok bedzie miał dla nae w zanadrzu sautrzvmvwać sie s własnych o- . ~e l!lile iniesoodtianki. Czvmll\v też mocne postanowienia wzię
cia s1e w garść I ur~ulowanla orzeróżnych spraw Z'.n'edbanvch.
szczedności
lub
dodatkowej
ta~ ia~bv ooe tvlk6 czekalv il'la nasze dobre checl. A w rzeC'ZYnracy (znacznie niżei platnei).
w1sto~1 to my iuż od jesieni zac:zynamv od~;uwać od sieb:e wiele
Emerytury wypłaca sie bowiem
~eczy niemilvch i kloootliwvc.h na tl6źn'.eJ. za te ma!{kzna gradopiero od 65 roku życia.
n;ce. PO które1 Drzekroczeniu zaczvnamy Zfl'Wać kartki z t.ttpeł·
rue l!'lowlutkte110 kalendarza.
SPECVFłK·A
Równleł w dziedzinie ~P:"aw nublieznych. a ~wlas~ w iwiecie '\\•iel!ldej oolit:vki dochodza do s;cłosu oolnie ł nrzewid:vwania.
NAS·ZEGO KRAJU
ntNet._ nroroctwa. że n~~ichodzacv rok. Jeśli tylko 1a:kaś oaskudna
*fte+:fd&ł•.+
s._ła nie lrPła~ 11am t>Stk:Usa (tu wolsu1fl sio aktualn\'ch orzeci\vn1ków). oow1nniśmv nrzeoedzić w pokoiu. a ponadto będzie on.
oolega międz.y innymi na tvm.
'"."latkowo ważny dla polityki czv ~O'SDodarki. Je61! ;est
00 .
że mało wydajnie. nieefektywp1erwszYI? lub ostatnim rok· em wieloletn i e~o -otanu l'(ospod:>r,..r.enie Dracujemy. Tak jest w róż
g<> l'r'ZVJ?ltmje mu l!.,~ę zaz\vvczai role roku ,;prtelomowe~o" czY
nych dziedzinach. W dwutyzgoła ,.h~toryonego . .
l{odniku „STUDENT" (nr 22-1)
. Pan:ietamv zresztą taki. dość nied<iwny. e.kres. który składał
Daniel OlbrychSiki narzeka na
111ę niema~ wyłąeznie z. lat .. przełomowych"
i „historycznych",
opieszałość filmowców polskich:
choć 't>óź111ej okazywały sie nieraz latam~ chybionych zamierz~ń
„To s~ po prosta w głowie
bli7Jn_i~czo oo?obnymi_ do l~t s~iednich. Powinno t<> nas nauczy~
nie mieści, żeby -realizacja szla
powsc~aallwosci w uzvwanm zbyt mocnych i ottesadnvch okretak 'POWOli t tak niestirawnie.
śleń. które orow.adzi do dewalua-cJi stów i niewiary
w haeta.
Ni e ma zresztti kogo za to wi~slrut~k ezell(o odhieramv wieści dobre i złe, błahe i. ważne tako
nić. ain.i telewizji,
ani ekipy,
Jednolity szum informacyjny.
ani tum ba-rdziej -reży:ie'ra. To
Trud~o wiec t>isać o rzeczywiśc i e
wviatkowvm i donioslvm
struktura ;est winna. pa-ranoiz;i.aczem_u ~rz.elomu _la,t 1_987 •88. N ie tyle zresztą sama data gradalnie tt
nas znieksztalcona.
To. co tu jest tak .,,otwornie ... n ..czna .. 1aka 1es~ dz1en Nowei;o Roku. ile szerei? kolejnych miesięcy Jesienno-zimowych, teraz przeżywanych składało się ną Ó\V
spsiale,
po drugiej
stronie
ol~res. który zapisał sie ważnvm krokiem rozhroieniowo-odpreże
kwitnie. Owszem, widzę też
n1o~Y.1:,'·. a POn~dto także iako ważna faza radzieckiej
„oiecie·
wadu. bezrobocie itd. U 1uu
stro~ki 1 ?ol-s~ej reform.V gospodarczej. Jedno I drui:!ie sprzężo
najczęściej brakuje normahwś
ei pracy, jakiej§ oczuwbtości, n~ 1est tez ściśle z rozszerzaniem sie socialistvcznej demokTa-cH:
nie _tylk~ 1Jre!mta w ZSRR i Polsce, choć niewątpliwie iednym ~
że telefon dzwoni, a czlo-wiek
don1o§Ie1szych symptomów teg-0 procesu b:vto nasze referendum.
pracuje za pieniadz•. za takie
. A nie sa to M>rawv ~ciś.le wewnetrzne kraiów obo:m sociaHstypi eniądze. które
pożroola
mu
czneito. lecz. 1ak to ocenia znaczna cześć umiarkowanej oninU
nie tulko pracować. ale także
:z:achod~. ozpa~aia ()~e również wcielanie w żvde oosta,:1owleń
porządnie żyć".
1 zobow1ązan m iedzvnarodov.·vch. oodoisanvrh w Helsinkach c'1oć
Z kolei z artykułu Bar bary
1cst to Przede wszvstkim n-tSza konieczność wewnetrzna. nic zaś
W. Olszewskiej w „POLITYchwvt propai:Ęandowv
,
CE" (nr 51) wvnika. źe DOtraOczvwiś:ie. pot~;_enw. zobaczymy j&.k mówi rosyjskie '1)()fimv dobr ze oracować przy
"·zr oszcniu ko§clotów Bvdow- rzekadło. 1a w kazavm raz!e nale!e do tych. co z przesłanek ro·
niotwo sakralne w Polsce wy- zumowvch W•/t>rowadzaia wniosek o nieodwracalności zapacząt
kowane11:0 <>be<inie nrocesu reformowania ~osnodarki krajów soprzedziło o siedem lat reforme i;?ospodarczą. Płaci sie tu cjallstycznYOh. łacznie z zuadami kh wzajemne; wst>ółoracy w
za faktycznie wrkonaną nrace. t~i ~z!ed.zlnie, a także rozszerzania udziału <lbvwat~li w zarządza
niu i kontroli.
Ko~ciół rzvmskokatolickl oo~~ Pr2lllsadv można wiec stwierdzić. ie akurat ter!ł't wehosiada Hi.MO ko~c!o?6w l kaplic.
d:i1my w olwes .o Pt"Zetomowvm znacz~nlu. a ieś1' - w co nie
Natomi11.&t oół
wieku temu
:vatmę - ?edz1emv w roku dwutv<:ieczn\"ltl żvć w Po!S<:e <i
mi ał 7257. Obecnie buduie ' ie
mf!v<:h k::--a1ach soiuszniczvchl zdec·\•do"'·::in:e leo'ei i siocl':lie~ ood
badź rozbudowu;e a·ż 2239 o·
~·aidvm wz~ledem wspo!l'linar te:i: bedzfetr.'V n::i~ze obecne chwile.
bieklów. w tYm 559 k ości ołów .
ia .. o mo;:ient zwrotnv nas~veh n~w!z:rch dziejów.
444 kaplice i 1142 plebanie,
I ta s"-romna satvsfakc1a oowinna na razie narn ~;ystarctyć„.
punkty katechetyczne, budynk:
itosoodarc.ze itp.
JERZY KWlECłŃSK1
Ta'k rozwiniete budownictwo
sa'kral'I\e w s:rtuacj! krnveu i
oitromneJ(o udłt.Iżenia krału
budzi 7Jdumrienie za 11iranlc11- Na
Zachodzie zreszta nie ma l>Odobnei reUgi1ności i tro!ki o
obiekty s11.kr.alne. W świZ11tecz·
n:vch ..KIERUNKACH" (nr 111
- lll!) Kazimierz Kania ubolewa:

"°

~ najbliższych

„1'ra11ieja -

11ierwo-rodna e6ra Ko.fołola - nie clba o 'kioś
cioly. Oto koścfol11 · zamienion.e
to -kurn,iki lub garaże.
Oto
ko§ciolt1 • zawalonumi dachami. . ko§cfol11 jakb11 niczyje. %
pleniącym
:ile took6l chwa.:item. Oto ko.§ciol11 daW1t.0 nfe.
odm11kim1, nfeo;unne. zapomniane. be% ludzi ł b" kultu.
Ot.o f)f'awie 40 ty3. budynków
religiJn.uch. maluch ko.§ciol6w f
!tojąeych n.a ttboczu kaplic ntszczeje. uleqa 1JOglębiaJąceJ się
degradacji".

I

!.L.

•

glarstwem. Padło tet kilka propo1ycji powoła
nia nowych grup, jak choćby grupy taneczno-

-muzycznej.
Dwie grupy zainteresowań ustaliły jut terml·
ny swoich pierwszych spotkań: zainteresowani
dziennikarstwem spotkają się 'f 1łycznła 1988 roku o godzlnłl' lł,15 w redakcji „0dglos6w'', ni.
Henryka Sienkiewicza 3/lł, Xll pl~ro, sala 1201.
Zair.teresowanł pracą komputerów !!potkają 1!ę
25 stycznia 1988 rokn w xvm Liceom Og61·
noksitalc2'Clym, nL Perla 11, o rodzłnłe l'J.llO.
Uczestńlcy pozostałych
grup bedą zawiadomieni o terminach I miejscu spotkań. Ponieważ
nie wszyscy mogli - z rótnych J)Owod6w przybyć na spotkanie. Informujemy, te
nadal
motna qlasza6 1lę do grup saln~owa6.
Zgłoszenia proairDT pneeyłu Pod adre1em aa.11ej redakcji.

•

numerach „Odgl9sów"

- J61ef S"lin obawiał się, żeby Gieorgij Żukow nie zaćmłł
Jero wielkości. Na tej podstawie Ławrentij Beria uykowal prewokację WITOLD BOROWY przedstawia sylwetki sławnych
marszałk6w Zwlllrku Radzieckiego: KUmlenta Worouyłowa, Michaiła Tu~·haesewsklego, Gieorgija Żukowa l Siemiona Timo·
szenkl.
·

• -

Jeet

-

Wydale lłę chlł, te mlodzlel istniała 1aw•.ze. Leu naprawdę

$e fenomen eocjologlozny powstały w poprzednim stuleciu
ar1ykuł ED'.\ITJNDA LE\'\'ANDOWSKIEGO o postawach ł nie-

pokojach w•r6d

młodego

pokolenia na Wschodzie i na Zachodzie.

- Ten aJasd nie był grzecznym tpotkani~m w pnedednh1
modelowYch zmian decydujących o kondycji naszej kłnemato
rratłl. Wprolł przeciwnie. Jak na mój gust WYJ>Owledzł skrajnie
pesymistycznych było nawet trochę u wiele - relacja MAŁ-
GORZATY KARBOWIAK o sytuacji w polskim kinie.
- Piękne dliewczyny, dslecf i lłaruszkowłe marzą, bJ' m„
leU llę Da planie filmowym. Ka.teł„ eh~ ~ta4' gwiazdą artykuł MARIANA ZDROJEWSKmGO 0 lłatystacb filmow 7~h.
- Podobno clom ten Jest 1dedli1kfem enanerłl artysłycmeJ.,
miejscem plJaekloh rozrób I skandalł obYou.JoWJ'ch a resłaun
cJa „Orfeuss" ostoją homoseksuałlst6w. LeeE pra,;da • Doma
Aktoi;a na ullc1 Narutowicza. jut supełnle Inna - reportał
Wł.ODZIMIERZA KUPISZA e trudnym iycha ar~rst6w.

•

HS«V'IC HARTENBERO
POlłTA

,,ODGtOSY"'

•

IUCl>Uo:JA .ODGŁOSOW"

· .łll 1 (1153), I stYQzM4 .t•88 I.
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pierwszej ezętcl t!ytkusJI • danie
ochronJ &4rowla w Polaoe ł IPOła.
bach WJJ§cła • krJSJ1u. Jaki och•
ronę zdrowia 4otlmlłł. opubllkowa) neJ w numerze H/51 „Odglłsów„,
niektóre
tytko
przeclstawłl!Jmy
Qrawya brak leków, wa4llw11 organłzacJt pr...
ą. zł7 1ystem tłnan10wanla ochrony· 11drowla,
wad1 w strukturze ZOZ, przerosty biurokratyczne w a4minlstrowanlu, powody wadllwego
wykorzystywania aparatur7 medycznej. Jest to
moina powil)obraz niepełny. Listę braków
kazyl'i. Nie o to Jednak chodzi. Szukamy odpowiedzi na pytanfet co mołna zmienl6, pnpra•16, ulepszy6 w ochronie zdrowia bes wle1Jdch lnwestycjl'l
Na przykladi w bleł"°Jlll plłOfolecla trzeba
•bJ 1tworzy6
t"1>0Czą6 budowę Zł 1zpltalł,
warunki dla oalwnł12<1la w 2000 roku wskatnika 100 lcSłek przypadaJlłCYCh na 10 OOO mleszkaslców. Wtedy 4oplero snaletllby§my 1lę na
A zatem Inllrednłm europejskim posłomle.
westycje. Czy te Jedyna droga'! Obliczono, ie
gdyby skrcSel6 ezaa lecunla katdego pacjenta o
1 dziel\, to w cllllU roku mołna byłoby Pr.lY•
pacJentcSw więcej.
ją6 t'ło azplłall o SOO OOO
Moina zatem nsprawnłd leczenie 1zpltalne ł
beli budoWJ nowych 1zpłtalL Wymaga to zmian
orranlzaąJn1ch I smlan w 1pasoble tłnanso·
wania.
Inny ~I IS JJl'OCODł - nleltł6rą nał6telt w nplłal~h saJm~
~ ie więcej Powinni pl"Ubyw~ w
lumie lłarsy, kł6l'Q'
1polecznej.
opiekł
apecjalłsłyeznycb c!omach
choć Ich
'l'akle domy Jednak nie Powd&JI\.
b'lldowa Jest o polowt ła61za od bacloWJ' ni>I·

tall.

lltnleJe snacznle
Tego roc!zaja roswl...-6
więcej. Dlaczego • nieb alę nie korzy1ta'l
W naszej dylkmJI adzlał błorlll
- ANNA KWIETNIEWSKA - przewodnleząca Rady Wojewódzkiej Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.
- TADEUSZ LEWY - ordynator oddziału
ehorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Mikołaja Kopernika.
- lekarz
- RYSZARD MACHNIKOWSKI
wojewódzki, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opiekł Społecznej UML.
- ZBIGNIEW WĘGRZYN - ordynator odWojewódzkiego Szpit&la
działu neurochirurgii
Zespolonego im. Mikołaja Kopernika.
Dyskusję przygotowała i prowadziła BOGDA
MADEJ.
- Prznomnę mote, te w poprzedniej części
dnkusjl ustallllśmy, Ił zasadniczymi pytaniami
dia służby zdrowia Sil: kto zarzlldza ł .fakle
narzuca struktury, kto I Jak finansuje, kto I za
co Jest odpowiedzialny'! No I mote pytanie posłołb:v zdrowi~
mocnicze: czego pracownicy
11poc1zlewają się po tym, co zwyJdlśmy nazywat!
U P,fał)cm reformv ~ospodarczeJ?
T. LEWY: - Najważniejsze, co teraz trzebll
„.robić, to walczyć o to. aby· się nie pogor~zył
stan ochrony zdrowia. Musi zatem powstać oar.lera ochronna dla służby zdrowia. Trzeba p::io czym mówiliśmy wcześniej - że
miętać stale drożeje aparatura medyczna, drożeją lepotrzebne ·medycynie.
ki drożeją · Inne trodkl
nakłady na ochrm~-s
Nie mogą zatem maleć
zdrowia Musi więc powstać jakiś program Ml•
nimum, który zapewniałby zaopatrzenie w lekt
I w aparaturę medyczną. Musi powstać. syste~
w ochronie
stwarzający ludziom pracującym
zdrowia motywy do wydajniejszej pracy.
Natomiast nie może być tak, że w wynf\ru
Jl etapu reformy gospodarczej leczenie stanie
się odpłatne. Nie chciałbym takiej chwili ·doczekać. Chyba, że dowiemy się, że na ZUS .nie
poborów. ale
płacimy po 43 procent naszych
tylko - powiedzmy· - 10 procent. Wtedy co
Innego, wtedy niech każdv decyduje o swoim
leczeniu. Ale nie sądzę, aby to było właściwe
rozwiązanie.

A. KWIETNIEWSKA: - Byłoby to najgorsze
gdyby chory człowiek musiał oła
za swo1e leczenie Pocić - choć w czę§cl wiedzmy jasno - wielu ludzi nie bYtoby na to
stać. Musi zatem Istnieć taki system ubelpieczeń, aby chorv człowiek nie musiał sam oeczy tt'Ż
cydować o tym. czy może się leczyć,
musi się sam skazać na śmierć, bo go nie stać
na leczęnle.
Z. WĘGRZYN: - No to może zapytać ZUS,
co się dzieje z pieniędzmi, kiedy człowiek nie
choruje?
A. .KWIETNIEWSKA: - Byłam na spotkaniu z kierownictwem ZUS I wyja§nlono nam, że
suma składek z całego naszego życia wvstarcza zaledwie na opłacenie dwuletniej emerymry!
T. LEWY: - Rozumowanie wydaje się teraz
prost'e Skoro służba zdrowia nie przynosi doz budżetu
chodu. tytko trzeba na nią łożyć
u
państwa. to traktuje siP. ją iak piąte koło
wozu. Tvmczasem Oskar Lan.E!e prze'ltrzegał, że
służby zdrowia nie wolno traktować jako działu ni.eprodukcyjnegt>, bo choć bezpośrednio i!ochodu nie dale. to pomnaża sile biologlc:mą ludzi pracy I chroni tę ' siłę. T dlatego musi być
Inaczej traktowana. Ale u nas się o tym zarozwiązanie,

pomniało.

Wla~clwle trzeba
R. MACHNIKOWSKI: 7.apytai' o tstote polityki socjalnej Pań
stwa Czv państwo podoła wszystkim cleżarom
na ochrone 7.drowls
of'hrony zdrowia? Teraz
plvna pieniądze z ZUS I z budżetu państwa.
Utrz.vm11ć ten stan rzeczy. czy dać te plema:1z„
Jitd:>:iom I nii>ch oni sami decyduią o swoim le- ·
że lu1zle
czeniu? Ale 'lkąd wziąć pewność.
pr7.e7nacz:i te pleniadze na leczenie, a nie na
inne cele?
- Ochrona zdrowia
A. KWIETNIEWSKA:
staie c;ie coraz droższa I budżet państwa może
ju7. nie wvtnvmać obciążeń na ten cel przeznac;i:onvch Chociaż bardzo mi sie nie p0dob!l
odei~cie od hewt:itnei c;łużhv zdrowia. to ro7.U·
mii>m ?asadno~f ovtania · kto ma finansowa~
słn7hP ?.rlrowia? W tezach do TT etapu reformv fln~norlarc7i>i mówi sle o częściowe1 odpłat
nnśc; IE>r;i:enla. Nie konkretyzuje sle 1ednak tego. Nadal nie wiadomo. kto I Ile będzie płacił

byłoby
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łlcznego,

r.drowla. Doszlł~my do momentu
a jakle' wyjtcle trzeba znaldć.

l."łł

Tym bardziej teraz, gdy wyniki referennlektcSrych założe6
dum 1mmzaJll do rewizji
reformy, a przynajmniej tempa wprowadzania
tych załołe6 w tycie.
R. MACHNIKOWSKI: - Czy więc nie pozostać przy takim systemie finansowania, inki
istnieje? Z drugiej strony proszę nie zapominać, że tycie zmusza nas do odpowiedzi na !nkto ma zarząjzać
ne bardzo istotne pytanie:
oc.hroną zdrowia? Przy słusznych tendencjnch
do oddawania wielu spraw samarządowl tet-ytorlalnemu - a więc radom narodowym
trzeba zastanowić się nad fym, czy służba zdrowia pozostanie pod zarządem centralnym, czy
A jeśli tak, to
te! przejdzie do samorządu.
jaka komórka terytorialna wysoko wyspecjalizowana będzie w stanie podołać takiemu zadaniu 7 Przyznam się, że do tej pory nie usłysza
łem na to pytanie tadnej odpowiedzi.
T. LEWY1 - A po co? Przecież odpow!edf
jut jest w ustawie o radach narodowych i
morządzle .terytorialnym. Tylko te do tej pory
nic z tego nie. wynikło. Ochrona zdrowia podleszczebli, 11
rótnych
ga radom narodowym
przede wszystkim wojewódzkim radom naro-

•a-

przyczynia sit eto wprowackenła Jakleroł ,...
rzl\(lku?
A. KWIETNmWSKA1 - Za takim prograustalenia: jaka
mem powinny Iść konkretne
aparatura, skąd I dla kogo, 1kąd brać kadre.
być
powinny
Takie wytypowane . ośrodkl
wspomagane, ale 1 kontrolowane.
z. WĘGRZYN: - Jest w tym racja, ale dla
mnie dzielenie aparatury na najwyższym szczeblu zarządzania, to tylko pogłębianie bałaganu.
Przebija się na ogół ten silniejszy.
R. MACHNIKOWSKI: - Dużą wagę przywiązuję do prawidłowo skonstruowanego systemu. Jeśli ludzie zaczną pracować w dobrym
systemie, to nauczą się·- bo system to wymusi - · prawidłowo myślet.
T. LEWY: - Na pewno1 Brałem udział w
opracowaniach programu rozwoju gastrofihewskazaroskopil. Stworzyll§my takt system:
liśmy, gdzie mają być rozmieszczone aparaty,
kto I co ma badać. To był rok 1978. Program
przez Mizostał zatwierdzony do realizacji
nisterstwo Zdrowia l Opieki Społecznej. I co1
realizacji
I nic. Byli i są nowt ministrowie,
tego programu nie było ł nie ma. System jest,
ale w teorii.
A z naszego podwórka. Mamy nowoczesny

Ską wziąć pieniądze?
dowym. Ministerstwo Zdrowia I Opieki Społecznej powinno spełniać tylko role: lnsJ,llrują
cą. Zatem wojewódzka rada narodowa powinna ustalić zadania dla służby zdrowia na ':'Ok
19B8, a głównym doradcą I 1pecjal!stą w tej
dziedzinie powinien być naczelnik Machnikowski. Taka jest teoria, takle są zasady, ale pi:anarodowa nie ma
ktyka jest inna, bo rada
pieniędzy.

- To się- ma zmlenł6. Rady narodowe
otrzymają budżety, własność komunalni\, bt'Jdlł
ściągały podatki.
T. LEWY1 - To by było piękne. Wreszcie
się
zajęłaby
Rada Narodowa Miasta Lodzi
sprawami województwa, a na przykład WRN
sorawaml leczw Piotrkowie Trybunalskim
Bo przeciet
nictwa w swoim województwie.
my teraz ciągle §wladczymy na rzecz sąsied
nich województw.
- Nie wiem. czy to takle dobre, te ka!de z
49 województw będzie m.vślało tylko o swoich
że ka7.de
mieszkańcach. Może dojśl'i do tego,
województwo będzie dążyło do tego, aby na
przykład mleć u siebie akademię medyczną.
Podzielam oanl
R. l\IACHNIKOWSKI ~ wątpliwość. Służba zdrowia jest tak droga, ~e
nie stać nas na to, aby w każdym z 49 woj<?wództw była choćby pełna baza 'dlagnostyczM.
'1?li aparatury,
Nie ma na to ani pieniędzy,
ani ludzi. Województwa - po kilka - muszą
się dogadywać I wspólnie rozwiązywać swoje
problemy, ale na zasadzie pełnego partne~twa,
także finansowego.
z. WĘGRZYN: - Oddział neurochirurgii w
śwladC",ey
Kopernika
Szpitalu Im. Mikołajłl
sieradzkiego, piotrusługi dla województwa
oraz płockiego.
kowskiego, skierniewickiego
Poprzednio mówiłem, że ampułka specyfiku
potrzebnego do leczenia tętniaka mózgu koszpodaje się go ~rlT
tuje 9 OOO złotych. Kiedy
razy na dobę, to koszt Wynosi już 27 OOO zło
tych. Tylko jedna doba. Jeśli dyrektor szpitala
dowie się, że to idzie dla pacjentów 1poza 1.oBo kto
posiwieć.
dzi to może natvchmiast
na~ to zrefunduje? A przecfet powinien.
Mam powatn11
A. KWIETNIEWSKA:
wątpliwości, czy rady narodowe podołają utrzymaniu służby zdrowia. Jeśli przeanalizować dotychczas ponoszone koszty na utrzymanie ochrony zdrowia, to udział pieniędzy z fundu!!zu
rad narodowych zamyka się w granieach 22-2!5 procent. Wniosek prosty: bez dotacji 1
budżetu państwa rady narodowe służby zdrow!a
nie utrzymają. Tym bardziej, że potrzebne &I\
wysoko wyspecjalizowane jej działy, a to dużo
kosztuje.
T. LEWY: - Swiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) opracowała za!ady, na podstawie których powinno się tworzyć specjalistyczne placówki ochrony zdrowia. Jedna powinna słu
żyć 250000. mieszkańców. Czyli wszystkie województwa, które my obsługujemy mają podu siebie takie pldstawę do 'tego, aby mleć
cówkl. Ale w naszej sytuacji gospodarczej I finansowej byłoby to niemożliwe, byłoby to przejawem zwykłej rozrzutności. Ale gdyby w laregionalne Zespoły
tach 1973-1974 powstały
Opieki Zdrowotnej, jak to pierwotnie zakłada
planowym rozwoj~m
się
no, które zajęłyby
ochrony zdrowia.
specjalistycznych placówek
a także komasac1ą
koordynacją Ich działań,
kosztów, to dziś nie dyskutowatibyśmy o tym
I nie zastanawiali się, skąd wziąć pieniądze na
Ich działanie I rozwój.
- Nie musfmy odR. MACHNIKOWSKI:
na ~wiecie istnieją
krywać nic nowego, gdyż
już systemy płacenia za specjalistyczne usłu~I
medyczne. Systemy rozliczeń. Trzeba je tylko
zastosować w praktyce, a wówczas mało ważne
jest, czy pacjent pochodzi ze Skierniewic. r:zy
ze Szczecina. Jaka§ instytucja płaci :r:a jego
leczenie.
T. LEWY: - Dlaczego jakaś? Płacić powinna
rada narodowa.
R. MACHNIKOWSKI: - Może to by~ ZUS,
gdybyśmy pozostali przy' systemie ubezplecreń
społecznych

T. LEWY: · - Czy zwróclllścle państwo uwaoficjalnie na temat
-~. źP dziś nikt 1ako§
ZUS c;ie nie wypowiada? .
programy rozwl)ja
- Tworzy się przecleł
po1zczególnycb dziedzin lec:mlcłwa. Cą te nie

oddział

Tylko,
diagnostyk!. I bardzo dobrze.
jak to jest wykorzystywane? Na 100 badań w
alę podejrzenie
20 przypadkach potwierdza
choroby, a w 80 - nie.
Przeclet ło ogromna
- To chyba dobrze?
ulga dla chorych.
T. J1EWY: - Tego nie neguję. Wątpię tylko,
ezy w każdym z tych 80 przypadków była potrzeba odwoływania się aż do takich skompllkowanych I drogich badań? Zastanawia mnie,
czy przypadkiem nasi znakomici koledzy nie
zbyt pochopnie? Bo
kierują na te badania
to są w wielu przypadkach badania sp·:iza
nie byłoby w tym
szpitala. I też w zasadzie
że my ze
nic złego. Ale rezultat jest taki,
szpitala nie możemy się przebić z badaniami
chorób już stwierdzonych I wymagających tuczenia.
Z. WĘGRZYN: - Racja. Pierwszeństwo muleży w szpitalu. Nie
si mieć pacjent, który
tylko dlatego, że on się denerwuje, bo nie wie,
co go czeka. Potrzebna będzie operacja, czy
nie? Ja się denerwuję, bo nie wiem, co temu
człowiekowi powiedzieć. A mote on niepotrzebnie leży w szpitalu? Na jego miejsce mógłby
któremu bardz;ej
już przyjść inny pacjent,
potrzebne jest to łóżko. Więc sle: kłaniamy i
prosimy o rentgen, o tomograf komputerowy.
- Ale była propoR. MACHNIKOWSKI:
zycja Innego rozwiązania tego problemu. W
„Koperniku" mieli na to pomy1ł.
_.... I co si~ z nim stało'!
T. LEWY: - Ktoś się 10 11rzestru7'Yf.
- Na czym on polegał?
T. LEWY: - Może zacznę od tego, jak jeirt
który lubi
teraz. Gdybym nie był pracusiem,
swoją pracę, to opłacałoby ml 1fę ją „bimbać".
Nie miałbym łóżek zajętych ~rednlo przez 3112
dni w roku, nie stałyby na korytarzach, ~IC!
pomocniczym.
naprzykrzałbym się oddziałom
Miałbym ten sam personel, jaki i teraz m!łm,
taką sam·ą płacę, taki eam status zawodowy. I
pochwały. I nagrodv.
- I to chcłelf§cłe zinlenl6'l'
T. LEWY: - Owszem. Chcieliśmy zburzy~
spokói ministra, ale minister się nie dał.
- Widaó mlełłścle niebywale nlebezpłecme
plany.
T. LEWYt - Chyba tak. Brednie obłotenle
łó~a l!?Jl)ital~e$(o w kraju wynoeł 290 dni w roku. W „Koperniku' - plan wynosi 3f0 dni.
Chcleli§my pozostać _przy tych 310 dniach. Zaproponowaliśmy jednocz~nle, że je§li przyjmiemy więcej chorych ni! to zostało okre§lone w
planie. to za każdego dodatkoweiiio D&C1enta dostaniemiy - nleduto - 10 OOO .złotyc.h. Dalej.
Chcieliśmy zrezygnowad z tylu asystentów, Ilu
nakazują nam mle~ centralnie ustalone przepisy, a mleć tylu, Ilu nam r'zeczywlścle potrzeba.
Zorganlwwalibytmy im tak t>r8cę, łe byliby włd
clwle wykorzystani, wydajni I zarobiliby tyle,
że nie musiellby szukać pracy dodatkowej.
Z tych pieniędzy, które bym dost!\?, płacił
bym pracowniom pomocniczym za badania: 30
procent przeznaczone było dla nich. Ale nie
płaciłbym z11 czekanie, tylko za pracę. Jak nie,
to szukałbym Innych możllwo~cf.
- I przestraszono tlę tych burzyclelskleb pomysłów.

T. LEWY: - Przestraszono alę. Dlaczego? A
dlatego, że trzeba byłoby zabrad plenl!łdze tym,
którzy ograniczyliby się tylko do 290 dni I dad
tym bezczelnym · łobuzom z „R:opemłka", którzy pracują więcej I lepiej. A wiecie przecłeł
państwo, co się dzieje, gdy się zabiera płenl~
dze jednym I daje drugim. Burzy się spokój
urzędnikom, bo wszyscy majit do · nich o to pretensje. Tak więc dla §wlętego 1pokoju zre:r:y1nowano z realizacji naszego pomysłu.
R. MACHNIKOWSKI: - W tym miejscu na•
leżałoby zapytać: czym jest placówka ochrony
zdrowia? .Jest to Ul"Zlłd e:r:y nlacówka mednzna? Według mojej oceny jest to wysoce zbiurokratyzowana Instytucja, w której nie liczy sit
prestiż lekarza. do którego ni~ ma się zaufania.
Z. WĘGRZYN: - I ten proces zbiurokratyzowania nadal postępuje. Administracja rozrasta się, chyba ponad potrzeby. Na przykład w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. Mikołaja Kopernika jest już d pięciu włcedyrekto·
rów. A eą nie wyatarczyłbT jeden AStęl)Ca I

jeden główny księgowy? Po eo jeszcze tekcja
planowania?
- Rosnąca administracja - to &daje •ł• Jul
nieuchronny proces. W końcu dochodzi do tero.
:te administracja wystarcza sama 1oble I moi'e
Ale
funkcjonować bez szpitala na przykład.
do właściwych proPorejl
myślę, że powrót
w tym przypadku, .za.leży od przywrócenia zaufania do lekarza. Jak to osiągnąć?
R. MACHNIKOWSKI: - Określić pewne ra•
my, których nie można przekroczyć. Zaufać ,lekarzom, bo oni znają się na tym, co robi;\ I
wiedzą, co Im potrzeba, aby robili więcej. , Zrezygnować z gąszcza zbyt szczegółowych przepl·
sów, które dziś stanowią gorset dla medycyny.
Określić konkretne, ale i realne zadania, które
jeśli będą przekroczone, to przyniosą wymierne korzyści finansowe.
T. LEWY: - I , muszą być wreszcie uregulo·
wane płace personelu medycznego. Jeśli tego
nie załatwi się w II etapie reformy gospodarczej, to ochrona zdrowia poniesie nleodwracal•
ną klęskę. Trzeba też wreszcie rozwiązać pro·
ochrony zdrowia.
blem kadry organizatorów
Musimy przestać tylko o tym mówić, a zaczą~
wreszcie kształcić organizatorów slutby zdrowia z prawdziwego zdarzenia.
A. KWIETNIEWSKA: - W program.l e „Zdrowie 2000" zostało to zapisane.
T. LEwY: - Po raz kolejny. A jut podobntł
w Polsce nie chodzi o zapisanie słusznych rze..
czy, ale o Ich realizację.
A. KWIETNIEWSKA: - W moim przekonaalu cały problem ochrony zdrowia rozbija 1ię
o pieniądze. Jeśli ohcemy - a tak powinno
żeby ludzie lepiej pracowali, to muSZł\
być na
lepiej zarabiać. Ochrona zdrowia cierpi
brak pieniędzy. Dotychczasowe · propozycje ni;..
czego nie rozwiązują. Nasze są nie do przyję
cia w Istniejących warunkach, inne - również.
pracowników
oczekiwań
gdyż nie spełniają
ochrony zdrowia. Skąd wziąć pieniądze?
- Popularne powiedzenie głosi. że pienfl\Cfze
leżll na ulicy.
T. LEwY: - I jest w tym wielka prawda.
Uważam, że nam nie brakuje pieniędzy. Jest
Na
ich mnóstwo, tylko trzeba je pozbierać.
to
przykład koszty absencji chorobowej. Czy
nie są pieniądze? Ogromne. A kto je liczy?
Przy sprawnie działającym lecznictwie chory
powinien wrócić do pracy oo 2-3 tygodniach,
a kiedy wraca? Po 4 miesiącach. I za to mu
się cały czas płaci.
- Tak, ale z innego funduszu, paragrafu, rozdziału.

A. KWIETNIEWSKA: - Musi być spełniony
jeszcze jeden warunek. Pełne zaopatrzenie w
lek! i dostęp do sprzętu diagnozującego. Bez tego nie uda nam się przyśpieszyć leczenia.
T. LEWY: - Zgoda. Ale u nas ciągle działa
dobrze zakorzeniony init. Dobrze leczy ten, kto
drogo leczy. To nieprawda. Nas nie stać na
drogie leczenie. Przecież my wiemy, że taką samą operację można wykonać .ia .milion ~łotych
musimy
i za 250 OOO złotych, nie gorzej. My
mieć l:lki mtem oceny pracy. żeby dvrektM'
Panie doktorze mnie nie
mógł powiedzieć: stać na pana drogie operacje. Albo pan będzie
robił je taniej, albo poszukamy sobie kogoś innego. - Czy to też nie są pieniądze, które tylko trzeba podnieść?
Zwolnienia lekarskie. Pamiętam takie czasy,
kiedy ludzie prosili, aby Ich zwolnić ze szpitala. bo' mleli za czas pobytu w szpitalu wypłaca
ne tylko 20 procent zasilku. Chcieli, aby Ich
szybciej I lepiej leczyć. Pacjent powinien mied
taki wła§nie wybór: wybierać tego lekarza. ten
szpital, gdzie go będą leczyć dobrze I szybko.
A. KWIETNIEWSKA: - Tylko szpitale muszą mieć do tego warunki. A jak jest- dobrze
wiem}'.
T. LEWY: -:- Zgoda. Mnie też czasem szlag
trafia, gdy słyszę, jaką fetę robi się docentowi
Relidze za transplantacje, a ja stoję nad pac·
jentem ł nie wiem, czym mam go leczyć.
- Czy chce pan przez to powiedzieć, że na·
lety zanlechaó transplantacJI?
T. LEWY: - Uchowaj Boże! Medycyna nie
może się zatrzyma~ w swoim rozwoju. Ale jesteśmy biedni I musimy dobrze obejrzeć każd1&
złotówkę, którą chcemy wydać. Boleję na przy:kład, że w naszej kardiochirurgii nie robi się
tyle zabiegów by-passów naczyń wieńcowych,
Ile potrzeba. Są tańsze, skuteczne, wypróbowane. Ale nasza kardiochirurgia w tym kierunku
nie rozwija się. A poprzez racjonalne finansowanie można byłoby ten kierunek kardiochibyrurgii wymusić. Rozszerzenie programu
"'D&Ssów - to pomoc dla wielu chorych. Transplantacja - to pomoc w szczególnych wypadkach.
- Rozumiem, łe kardiochirurgia powinna tak
się tozwłjal'i, aby I jedno było mołllwe, bo potrzebne i drugie, bo konieczne.
R. MACHNIKOWSKI: - Co byśmy jednak o
1tanle naszej medycyny n!E'. mówili, to cho~ nie
mamy czym leczyć, to przecież nie odsyłamy ł
nie odsyłaliśmy pacjentów z kwitkiem. Staramy się każdemu pomóc w miarę możliwo:' ~
Jest to zasługa ogromnej rzeszy ludzi.
- Nie mołemy wszakte na tym poprzesta6;
Nie mote być tak, aby pacjent wycbodzłł oc!
lekarza, szedł do apteki I słyszał: - Nie ma!
Z naszej dyskusji wynika, te lekarze dobnie
wiedzą, co Im przeszkadza. co trzeba zmłenl6,
eo usprawnić, z czego zrezygnowa6. Dlaczego
Ich się nie 11lucba? Dlaczego nadal o ro:r"'
medycyny w PRL decyduje urzędnik a nie lekarz? Pytań jest wiele. Ochrona zdrowia to nie
tylko Jedna ze spraw do załatwienia. To spra·
dłup
wa najważniejsza. Czy mołna Jeszcze
zwleka6 z niezbędnymi decyzjami?

Opracowała:

BOGDA MADEJ
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llle411 J6zeł Goebbels, dlugoletnl net bUlerowskieJ propą
l'&ndy (od lał poprzedzających
dojście hitlerowców
do wła
dzy), rozstawał 1lę " 1945 r,
se •wlatem liczył 1oble 48 lat.
Zazwyczaj w tym wieku dopiero otwierała 1ię w tamtych
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Rzesz7, M
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Zresztą

wszelkie· perspektywy
dalszej Jego działalności politycznej przekreśliła nieodwołalnie armia radziecka, stojąca
u wrót kancelarii Rzeszy. Jest
całkiem
nieprawdopodob ne,
żeby
na procesie norymberskim, gdyby go Józef Goebbel11
dożył. mógl 1potk!W
go Inny
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ci, nit kara 11mlercl.
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takie •
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Kto pamltta !Ma nt miecłl.ieJ
oluapaoJł lub klterea~e
bil·
torią
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1krócle NSDAP).
ale wtedy
właśnie przea
Adolfa Hitlera
opanowanĄ.
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Krystalizacja
- rok 1924. )

poglądów

„Brak nam w Niemczech ail
nej ręki. Koniec z ekaperymentem I frazeologią! (.„) ży
dowską holotł, która nie zechce podporządkować 11, słusz
nym celom narodowej 1poleanoścl
wysadzać w powietrze I
Niemcy apragnione 1ą Kogoś
1pragnione Człowieka jak zie~
mia spragniona jest deszczu.
Tęsknimy
do władcy, który
wskazałby swemu niemieckiemu narodowi cud".
!,Złowrogie sily ciągle dzia...
łaJą. Jak długo· jes2Cze? („.)
Kiedyś zabłyśnie jutrzenka naszej wolności".
„Czy wal.ka o ' bYt' pomiędzy
człowiekiem
a
człowiekiem,
państwem i państwem, rasą I
rasą,
jedną częścią •wiata
a
drugą, nie
Jeat najokrutniejszym
procesem, jaki
zna
świat? Prawo silniejszego! Musimy to prawo natury znów
lepiej zgłębić, wtedy rozwieją
się wszystkie mrzonki o pacyfizmie i
wiecznym pokoju.
· Dzisiejszy pokój światowy ·zawai:to koszurm Niemiec. Czy
mozna mówić o pokoju, kiedy
60 milionów żyje w jarzmie?".
„Istnieją czasy
spokojne I
~iespokojne („.) Czas staje 1ię
wiei.kl za sprawił człowieka:
Aleksander, Cezar, BarbaroS1a,
Napoleon,
Fcyderyk,
Bismarck„."
„Kiedyż
nadejdzie godzina
wybuchu? Gdyby dziś wybuchła wielka rewolucja, byłbym
gotów wdzierać się na barykady z pistoletem w ręku".
„W
Wurzburgu
przemawiał na masowym zgromadzeniu Julius S. (wydawca antysemickiego „Sturmera" JUliUBZ
Strelcher). Jego czterogodzinny
wywód porwał swoją namięt
nością tłumy, do tego st>pnla,
że w końcu rozległo się spontanicznie:
„Niemcy
ponad
wszystko!".
„Jeszcześmy nie dojneli
do
władzy Musimy czekać i mied
cierpliwość.
Historię
tworzy
się stull!ciami, a nie z dnia na
dzień. Serce kurczy się w sobie na myśl, że jesteśmy jeszcze narodem niewolników, który będzie wiecznie płacił haracz
zagranicznym
Zydom.
Niemiecka żądza muai jednak
stać się jeszcze głębsza żeby
zaczęła działać pobudzająco
I
ozdrowieńczo. Ludzka
kanalia
nie jest warta tego, uby jej
pomóc".
„Polityka IIUlie wyjaławia.
Nie mogę zdobyć się na żad
ną konstruktywną myśl. Wszystko przyprawia mnie o obrzydzenie. („.) Do mego wnę
trza wślizguje się wróg. Wróg
mojej wiary.
„ Wczoraj wieczorem przemawiałem w Gladbach do znacznej liczby prawdziwych robotników. Ludzie garnęli się, bezgraniczny entuzjazm. Niech się
ten płomień żarzy. Posialiśmy
dobre ziarno i czekamy na żni
wa".
„W naszych szeregach może
być wiele
małości,
połowicz
ności i schorzeń, ale wola
l
zapał są prawdziwe. Szukam.
Dążę do nowej Rzeszy i. 1zukam nowego człowieka! Znejduję to tylko w wierze. Wiara
w naszą misję doprowadzi nas
do ostatecznego zńyc!ęstwa",

Jak to 1ię Jednak stało, ~e jeden
I najbardzieJ w,kaztałcoll)'ch I
najinteligentniej szych ludzi w
ruchu
narodowo-socjal istycznym, bezspornłe utalentowan1
mówca I propagandzista, zo1tał
bez.krytycznym wyznawcą męt
nej intelekiuainle, wręcz ab1qrdaloej dokkJrny narodowego
1ocjallzmu. Jak do tqo doszło,
łe ulegl faacynacji osooowością
politycznego dyletanta, zdeklarowanego megalomana o nlewątpliwycb
cechach psychopatycznych T
Józef Goebbel1 wYChoW)'Wał
1lę
w
katolickiej. rodzinie
drobnomieszczańskiej.
Był uzdolnionym uczniem, który na
maturze uz111kał · bardzo dobre
noty z niemieckiego, łaciny I.„
religtł. W ezasle studiów -zaczął
parać
1lt
dziennikarstwem ,
przybierając
Jako pseudonim
1zkolne przezwisko Vlex - od
przebiegłego Ulissesa.
Od
chwili wstąpienia do,
partii zaczął pisać dzienwk,
prowadzony do ostatnich dni
żfcia. Od dzieciństwa
cierpiał
a powodu swojego uposledzenla fizycznego. Zanotował póinieJ: „Dzieci potrafią nie~iedy
być straszliwie okrutne, z;wła
szcza wobec cudzych cielesnych
ułomności. Miałbym coś u tym
do powiedzenia".
Miał też świadomość wielkiej
roli do odegrania w życiu publicznym,
poszuldwał
tylko
.,wiary" - Idei, która mogła
by go porwać. l .znalazł Jlł w
hitleryzmie.
Przejdźmy jednak do pamięt
ników Józefa Goebbelsa, z których, w trosce o ich przetrwanie dla potomności, kazał sporządzać mikrofilmy. Ocalała do
dziś znaczna część zarówno rę
kopisów,
jak l stenogramów
spurządzonycb pod
jego dyk·
tando. jak wreszcie mikrofil·
mów. Nie zachowały się jednak - eo W)'daje się niewiarygodne - jakiekolwiek zapisy dotyczące pożaru Reichstagu, puczu
Ernesta
Rohma,
wkroczenia wojsk niemieckich
do Nadrenii, „Anschlussu" czyli
przyłączenia
Austrii,
wkroczenia do (;zechosłowa
cji, przygotowań do napaści na
rolskę Itp, Trudno przypuścić,
aby łe
właśnie wydarzenia,
których był bliskim świadkiem
lub współautorem i które komentował
propagandowo nie
znalazły żadnego odbicia w jego notatkach.
Nie znajdziemy także niektórych, szczególnie „wstydliwych" dla autora faktów z ży
cia osobistego, jak choćby zaręczyn z „półżydówką". z któ~
rą rozstał się w 1926 r„ i;dy
mianowany został przez Adolfa Hitlera Gauleiterem (przewodniczącym okręgu)
Berlina.
Znamienne, że wtedy właśnie
krystalizują
się i przybierają
obłąkańczą postać rasistowskie
poglądy Józefa Goebbelsa.
Pierwsze lata spotkania
Dlaczego tylu tak ważnych
taktów nie zna.idziemy w opuHitlerem. Lata 1925-1926.
blikowanych obecnie dziennikach? Jest niewykluczone, że
„Pojechaliśmy autem do Hit-·
zachodnioniemie ccy wydawcy,
lera. Byl akurat przy jedzeniu,

4 ODGŁOSY

człowiek ma wszystko, co p~
trzebne wladcy. Urodzony trybun ludowy, wschodzący dyktator".
"Przybywam do Plauen. Hitler tu jest, moja radość JEllt
wielka. Pozdrawia mnie jak
1tarego przyjaciela i obejmuje
mnie. Jakże go kocham! Co za
facet. I cały wieczór opowiada, a ja nie mam dość słucha
nia.
Niewielkie zgromadzenie. Na
fego życzenie
mam mówić
pierwszy, potem
przemawia
on. Jakże jestem mały, on daje mi wzór".
„W środę odjeżdżam do Monachium, Hitler mnie wezwał,
dzwonię do niego z kawiarni.
Za
kwadrans jest,
wielki,
zdrów i pełen życia. Jakże go
lubię! On
jest · zawstydzająco
dobry dla nas. Samochodem do
piwiarni. Hitler już tu jest.
Serce ml bije
jakby chciało
wyskoczyć. Na
sali grzmiące
powitania. Otwiera Streicher.
Ja przemawiam dwie i pól godziny, daję z siebie wszystko.
Na koniec obejmuje mnie Hitler, a w oczach ma łzy. („.)
Schylam alę przed większym
od siebie,
przed politycznym
genlusżemr•.

ocą

wiioie Wio, J.i ÓW drobnej pos'1u7t u&Jk&Jąc1 aiin.I• a powoda pneb7"'J cborobf doktor
praw wezeBnie porzucił my1U
• kartene prawnika I 1owi"2al
lit Jui w 11124 r„ maj1l41 la& 27,
a pad1' bUlerowslu\, iciśle m6will0 a 18tnit1Jąc1t od kilku la&
I
ulożoq b111aJmnieJ
nie
pna AdoUa Hh.lera Narodowo
iocJalisł1cmlł
Nlemłecq l'ar-

&1'

którym 1wero cza.ta doi16 n.1en4d NBD po
łeD dokument,
nie otrzymalł caloM:I materi..
lu. Tak ozy Inaczej, dziennlld.
1ukcesywnle teru publikowane
(w przeszło dwadzle§ela lał po
zakupie!) ltanowłll watny materiał, nie tylko pomoc117
w
charakterystyce postaci 'Ich
tora I blitszym mtalenlu od•
arywanej przez nlqo roll, lecia
przede wszystkim pomocne dla
odtworzenia moralno-politycz nego I umysłowego klimatu w
najekskluzywnie jszych kręgach
prominenckich Trzeciej Rze1zy.
Oczywiście, przy lekturze tero osobliwego dokumentu należy zachawywać krytyczny dfltans i braó poprawkt na fantastyczne,
noszące
mamiona
mistycznego kultu, uwielbienie
autora dla postaci Adolfa Bit.
Jera. Kwintesencjlł postaW)' Józefa Goebbelsa wYdaje alt
zdanie, zanotowane w poczlłt
kach jego
narodowosocjalia tycznej drogi: „Hitler jest moją bronią!" (brzmi ~ niemal
jak aluzja do znanych slówa
„Bóg jest moją twierdzili")
Zajrzyjmy Jednak do dziel\·
Dików, drukowan7ch w kilku
kolejnych numerach zachodnloniemieckiqo ł11odnika .,Der
Splerel", aporqdkow&Jl)'c h w
wyborze
łematycZD)'DI.
Oto
niektóre łragmenłJ'.
oc1ekłwanl1
prostu •Przedał

Dzienniki J6zefa Goebbelsa.

To szatan
w ludzkiej pos ac1••••
JER!ZV
ale

KWIECIŃS1Kł

poderwał aię

I uścisnął ml
jak stary przyjaciel. Te
jego wiei.kie niebieskie oczy!
Jak gwiazdy. Cieszy się, że
mnie
widzi. Byłem
pełen
szczęścia. Pojechałem
na zebranie, które trwało dwie godzlny, nagradzane wielkimi odłoń

klaskami, I okrzykami On był
tam także. Uścisnął mi - dłoń.
Był swoją wielką mową ca?kowicie wykończony, ale potem
przemawiał jeszcze
dwie godzlny - z humorem, Ironią,
sarkazmem; ale i z powagą,
żarem
l namiętnością.
Ten

„Cóż za wybitna osobowość.
Mówca, który Jednoczy w sobie,
jak w cudownym trójdźwięku
gest, mimikę - słowo. („.) Z
tym człowiekiem mama podbić
4w!at".
„Wczoraj z Hitlerem w Kolonii. Katedra, Ren, wystawa.
On wie
wszystko,
genius:d
Znalazł ostateczną formułę dla
niemieckiego socjalizmu".
"Wczoraj przemawiał
Hitler przed przemysłowcami w
Essen. BaJeczniel Ale więk1zość tych
oaobiStOlłcl
wcale
i<> nie rozumiała''.
"Weimar. Jeden 1 ważniej
szych etapów na naszeJ drodze, (zjazd partii
hitlerow•
skiej latem 1926 r.) Mój referat o propagandzie przyjęty z
entuzjazmem, a satyra „Kiedy
przychodzi mówca" wzbudziła
bezgraniczną
wesołość. Hitler
śmiał się do rozpuku.
Potem
przemawiał o polityce, idei,
organizacji. Głęboko i mistycznie. Z trwogą kroczy się z nim
nad przepaścią bytu.
Powiedziane zostały rzeczy ostateczne. Dziękuję losowi, że dał
nam tego człowieka!".
„Tak, temu człowiekowi moż
na służyć. Taki jest twórca
Trzeciej Rzeszy".
„Tego nie da się powtórzyć,
trzeba było przy tym być. Jest
to geniusz, narzędzie tworze, nia z bożej łaski. Stoję przed
nim wstrząśnięty. To takl on
jest? Jak dziecko miły, dobry,
litościwy. Jak kto chytry, mąd
ry i zręczny. jak lew potężnie
grzmiący,
gigantyczny
(„.)
Brzmi to jak proroctwo. Na
niebie biała chmura formuje
się w Hakenkreuz. „Moja gło
wa nie wcześniej stoczy się w
piasek, at moja misja się wypełnl" to było wczoraj jego
ostatnie słowo!"
„Czuję się związany z
nim
do końca. Wszystkie moje wąt
pliwości rozwiały się.
Niemcy
będą żyć. Heil Hitler".
Wielklł
przydatnosć
Józefa
Goebbelsa dla ruchu narodowo-socjalistyczne go
dostrzegł
Adolf Hitler baruzo wczesn1e.
Odczuwał pilną potrzebę wypracowania skutecznej pseudoaocjalistycznej demagogii, która
ułatwiłaby
hitlerowcom
odciągnąć robotników od partii
lewicy, przede wszystkim rosnącej w silę partii
komunistycznej. Było korzystne, iż Józef Goebbels uchodził wtedy
wśród młodych
nacjonalistów
za najbardziej „lewicowego", a
Jego przemówienie z 1925 r.
„Lenin czy Hitler" uznane zo1tało przez
Adolfa Hitlera za
propagandowy majstersztyk.
Niemcy staną się wolne ~odzll Józef Goebbels - •
kiedy 30 milionów z lewa i
30 milionów z prawa potrafią
się porozumieć.
Partie burżu
azyjne nie potrafią tego celu
osiągnąć, marksizm
natomiast
tego nie chce. Jedyny ruch polityczny, który jest w stanie
tego dokonać, to
narodowy
socjalizm, ucieleśniony w osobie Adolfa Hitlera".
l1V wyborach poprzedzających
objęcie przez Józefa Goebbelsa
1926 r. funkcji
Gąuleitera
Berlina, najlepsze wyniki uzyskali narodowi socjaliści w
dzfelnicy
Spandau, zaledwie
137 głosów, gdy na SDP glosowało 603 tys„
a na KPD
347 tys.
W całym . Berlinie
mieli hitlerowcy około tysiąca
zwolenników Wkrótce jednak
przez
zaaranżowanie
przez
Józefa
Goebbelsa fizycznego
starcia z komunistami i poturbowanie przechodniów o se•
mickim wyglądzie UzYslml Goebbels pożądany
rozgłos
dla
mało dotychczas znanej partii,
kt6rej szeregi zaczęły szybko
rosnąć. To Józef Goebbels rozzerrał
tet
propagandowo
śmłer6 poniesioną w osobistych

• porachunkacb prze:a młodego
hitlerowca Horsta Wessela I
uczynił
z niego
męczennika
„świętej sprawy".
Upragnione
stanowisko
głównego
szefa
propagandy całej partll uzyskał Józef Goebbels w 1929 r.

W przeddzień
władzy. Styczeń

przejęcia
1933 rokU':

„1 ~tycznia. Leży w &ruzach
.stary rok. Niech żyje nowy.
Chcemy walczyć, z.wyc1ężyć iub
zginąć~ Uścisnąłem dłoń Hitlera: ,zyczę panu zdobycia wła
1
dzy.".
6 stycznia. Sensacja:. rozmowy Hitlera z Papenem w Kolonii (w domu bankiera Kurta
von Schrodera).
8
stycznia. Intryguje się
przeciwko mnie we własnych
szeregach, usiłuje się udowodnić
mi rzekome machinacje
wekslowe. To bydło! Prasa stale jeszcze huczy o porozumieniu Hitler-Papen.
10 stycznia. Hitler poinformował mnie: Papen idzie ostro
przeciwko Schleicherowi (koukurent Hitlera, generał). Papen
chce go całkowicie wyeliminować, a ma on (Papen) posłuch
u starego (prezydenta, marsza·
łka Hindenburga).
Posunięcia
przygotowywane
w
porozumieniu z nami: albo kanclerstwo, albo ministerstwa dające
faktyczną władzę - obrony
i
spraw wewnętrznych. Jak dobrze się tego słucha!"
Kurt von Schleicher w listopadzie 1932 zostając kancłerzem
pozyskał dotychczasowego przyjaciela
Józefa Goebbelsa z
dawnej
narodowosocjalis tycznej „lewicy" Georga Strassera
obietnicą urzędu wicekanclerza.
Ale w 1tyczniu Paul von Hinden6urg dymisjonuje
Kurta
Schleichera I powierza
urząd
Adolfowi Hitlerowi. Wówczas
Georg Strasser składa wszystkie partyjne funkcje na ręce
Hitlera i zapewnia, iż będzie
walczyć \V szeregach
NSDAP
jako
szeregowy
„towarzysz
partyjny" (Parteigenosse). Ale
do przyjaciół powie poufnie:
- Od dziś władza znalazła
się w rękach urodzonego kłam
cy z Austrii (Hitlera). zwyrodniałego eksoficera (homosekaualisty Ernesta Rohma) I kuternogi (Goebllelsa). Wierzcie mi,
ten ostatni Jest najgorszy, to
szatan w ludzkiej postaci.
Do tego, co powytej odnoszą
się dwa zapisy w dziennikach
Goebbelsa.
„11 stycznia. U Goeri.nga z
Hitlerem. Krótka rozmowa we
trzech Strasser chce walczyć
pod hasłem: przeciwko Goeringowi i Goebbelsowi.
31 stycznia. A więc stało
się. („.) Hitler
został
kanclerzem. Jak w bajce!"
Wiernopoddańcza 11łużba Józefa Goebbelsa Hitlerowi i jego Rzesey trwała do końca.
Wieczorem 1 maja 1945 r. w
dzień po samobójstwie Adolfa
Hitlera ze świeżo poślubioną
Ewą Braun, żona Józefa Goebbelsa
Magda zaczęła go ponaglać do pośpiechu w obawie,
że żolnierzr radzieccy, zna,idujący się w pobliżu,
mogą się
przedrzeć w każdej chwili. Nie
chciała, by dzieci miały żyć w
strasznych czasach, które nastąpią. Najpierw udała się do
dzieci. Cała szóstka w wieku
od 4 do 12 łat leżała w łóż
kach.
Uspokoiła
dzieci, że
wkrótce pan doktór da im zastrzyk, który otrzymują teraz
wszystkie dzieci
I żołnierze,
po czym zaprzyjaźniony lekarz
dentysta z
SS wstrzyknął
dzieciom mcrfinę, a gdy posnęły, matka wlała im do
usł
cyjanek z rozgniecionych kapsułek.

Dr Józef Goebbell spędził
ostatnie godziny nad dziennikiem ·czyniąc w nim jeszcze
zapisy dla potomności, następ
nie ubrał się jak do wyjścia,
nie zapominając nawet o ręka
wiczkach, " przechodząc kolo
swojego adiutanta, który czekał z naszykowanym
kanistrem ·benzyny, podarował mu
na pożegnanie fofografię Adolfa Hitlera, którlł zawsze miał
na biurku.
W ogrodzie Kancelarii RzeSzY oboje małżonkowie rozgryźli ampułki z
cyjankiem,
wartownik
dobił
leżących
strzałami i podpalił zwłoki.
Nie wiemy, co zapisał Józef Goebbels w ostatnich zdania.eh <iwojego dziennika, nie
wiemy, iakie zapiski czynił w
latach
woiny. Ostatni tom
dziennika, zawiera:tący okres
wojny ukaże się bowiem do- ·
płero w 1990 r,
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Z Bemdem Jedzlewn1 mlM
krobusem • HambUrga do
Neuengaiąme.

Bemd Schmidt lat 28, jest
imanym w Hamburgu działa
czem młodzietowym. . Przez p6ł
roku pracował v. O~więclmiu
a od kll!ru , miesięcy jest pełno
Akcja
mocnikiem organlzacjt
Poko1o..-I
Pokuty i Słutby
(Aktion Suehnezf:lten-Frledensdienste) do spraw byłego obozu
koncentracyjnego w Neuengamme. Dzięki tej pracy undkmlł
służby wojskowej która w Republice Federalne) Niemiec trwa
15 miesii:cy.
Wprawdzie betzpotrednic) po
zakończeniu II wojny światowej
kościoły działające w Niemczech
„zlo:!yły" wyznanie winy l skruchy, niemniej proces · przefaftystowsklej
r;wyciężanla
przeszłości, :.wtaszcza w koście
trwał jeszcze
le katolłcldm,
bardzo długo. Wyrafne tendencje t>Ostępowe wyb.zywał koś
ciół ewangelicki. Przełomowym
dla tego kościoła był rok 1988,
w którym zawarł on z !'Ułdem
federalnym porozumienie o duśz
W
pasterstwie wojskowym.
tym samym roku · podczas be:"·
lińskiego Synodu Xośdoła Ew Niemczech
wangelickiego
(EKD) jego przey:odniczący Lothar Kreyssig, który w In

Młodzi Niemcy ma)q

nnła JJrafll, łfcłrr łe1' ojeotale
ehełełł nłlsc:.zvcl, a j•flO ftllr64
.t0fłtt>ł4!. Nie ol\e1elUmw ,..,,,....

tołac!, ł>o truclftO naprat.Dłc! to.
eo UCSVftłli rodcs~: Ca, mołM
ltldsł • popłol6to?
odttDor~
Csv mo.tu pona10łc! dom11 ze
ioHucs ł rum7 Cheem11 U>V·
łqanie uesvc! lłt htrtorłł, • od1Dłed.ra,łqe obosv ł ,., ttłeh prtr.-

euJqe - ftłe,łako Jej dotvJleał..
Nfemeom trudno «=t•łO 1ir•ł

obcowad • wlalną hłatorłq, cad010odem jeat brak upamł,-

tottłoeh, te oMs
N~e Mlrit1 ,snłłz
elv6 IH ~ tnt&ezni""' ~

e4w dodo &t
•

jo1c Od11b11 fttodtl "'• tsmłał. W
Idach złmmeJ woJn11 do upa-

mtęomłems młejac .ragład11 nłe
blflł •korz.u A""17liCV, nłe cfbał11
o to taklje toiadze ltamlmraa.
Potem kto~ donedł 4o wnfoa-

%4{Jla.dfl moźe slużyd pofytecznie ttikże ludziom.

Włelu ludzi m6wUo, te o 1'i•
CZJI"' nłe włedziało. BHsJco o.
bo.ru koncentrac11;nego - pnebfltDQło w nim w okresie wojwięźnłów, 11
nv „onad 100

no.no Wlii:<: zakład karny, a w

„.,.
•11

...

55 tys. .rostalo w11mordow1.in11ch
mieszkaH, ąle nic nie slv·
azelł? Dla wielu wreszcie pru-

·w jednej

części

obozu wtwo-

z długich

baraków
naprawczy
l
j' htiów które k
ana ami Laby
•
ac
od czaeów II wojny świaitawej
mog~ tu, do Neuengamme swobodnie i beiz przesZkód doclejedlnym

2'Jllalai7lł aię zakład

rać.

zwt1ciężenie przeszlo.§ci wiqza•
io. się wylqcznie. 1 problemem
umty. Za dużo i za. często a

- A przecież najcięUizą praCf _ sllwierd:za prof. c1r Juergen Bra.c.ker, d~ekbor Muze.urn

plennzycl\
Od nawłllZ&fti•
kontaktów z Polsk14 ASP' czynnie popierała politykę wschodni14 W. Brandta \ W . . Scheela
To ona wystąpiła w 1973 r.
wobec kanclerza i mlnistrll
11praw zagranicznych z apelem
w sprawie zadośćuczyniem.~a dla

do klmkiemi. Pogania11i, u11kamowani prze:& uesmanów i
kapo, nie dożJIWieni ł cienko ubram więźniowie tej grwp11 umie-rali w d.u.ż11m od3ebku.
„Na. poczq'Plou dostałem PTZ11-

drugiej 1tron11 btlło mor~lnego · Hamburga - wt1kcmywala grurozgrzeszenia ł wręcs 1&ni1c4nł.2 p 4 licząca do 2 tys. wię.~nww
JmJ1I u.aplaumianiu l..a.b'll & Pl"Z11
pota>tenłtl.

kłopot

na]nowszq

swo)q

ze

historlq.

biidQIDic kanału

prowadzącego

dział

do Kommando ELbe w.s,pomina w wydanej w 1983
raklu ksi47;ce .TY11- śmierci i:le
Węclewioz,
dllli" Wa.wrzyniec
po wojniie paeiwiezio.ny statKirzyża do
kdem Czerwooego
&wecjd. g<bie jui pozostał. Budowa tego kain4lu ma awo;e
miejsce w hutlorii bntiallrui-a
Do ie; pracv,
hitlerOW$1'iego.
tDJl}oontfWGnej Pft11 W:vciu na;-

P'l11niit11umi4?jszvch

WACŁAW

był przedladow•ft1' sa
- :jako sedzia opiekuń
czy - dzieci upośledzonych I
skazanych przez h'tlerowców na
śmierć. protestował teł prze•
. ciwko umarzaniu śledztw z powodu niewykrycia sprawcó-y.>
tych lbrodni. a który zmarł 5
lipca 1986 roku w Moenchen-Gladbach w wie'ku 88 lat zaproponował utworz-enie w ramach Fundacji Diakonów EKD
samodzielnej organizacji - Akcja Pokuty Służyłaby ona sblł
teniu ł pojednaniu z krajami.
z którymi Niemcy hitlerowskie
znalazły . się w stanie wojny. Apel podpisali ri.ast~pnle tak wy
bitni i znani w świecie działa
cze pokojowi. jak Martin Niemoeller i Gustav Heinemant?
W 1969 roku orgeRizacja przy-

Rzeszy

obronę

brała dodatkową nazwę „Służby
P111kojowi" i 11wo~ą działalnoś
wiele krajów na
cią objęła
Wschodzie ł Zachodzie: USA,
Anglię. Belgię, Holimdię, NorJugosławi„
Finlandię,
wegię,
Grecję, Izrael, Polskę, w latakie
osiemdzieełątych
tach
Związek Radziecki W 19811 roku organizacja liciyła okołQ 300

aktyw.nych I 1100
a w akcji wyjazobozów koncen tracyjnych I miejsc zagłady do·
tychczas uczestniczyło pon;id
10 tys. ochotn„~6w W USA pracują oni w slumsach i przytuł
kach dla bezdomnych.
Roczny budżet ASP' wynosi
około 3 mln marek. Dwie trzecie dochodu pochodzi z daro ·
wizn: od EK".!>. kościołów kra
jowych, Federalnego Ministerstwa Młodzieży, Rodziny ł Zdrowia. Federalnego Minister~
Spraw Wewnętrznych... Orga„
nizac1ę wspomagaja tet komuniści . Także osoby indywidualne, a wśr6d ofiatodawc6w wymienia się byłeg~ f obecnego
prezydenta RFN Carla carstensa
ora„ Richarda·von Weizsaeckera.
Organizacja od kilku tat przeżywa tarapaty finansowe. Deficyt finansowy wyniósł np. w
1984 r ok. 250 tys. mar~ co
implikuje kon:lecznoś~ ograni•
czenia liczby wyłe7dżających ochotników. liczby wycieczek ora" zmniejszenia zatrudniendll
w ?achodnłoberlińskiej centrali
ASF.
- Ale - jalr twierdzi Ger- .
trud Gumlich. przewodnicząca
organizacji - b1'ak pfen'ędzv nłe
czlonk6w

wspierających.
d6w do byłych

wpl'!JWa negatywnie na pomttślną re'lfizację zależeń Akcji.
J<:'dna trzecia budżetu pocho-

dzi ze

składek.

f'oboeiarsikich
&Procowa..n11ch
Mda1D4ł -'t właśnie do
rqk,
Kommand.o Elbe. Codzienon.ie
pora.n.-nvm apeliu tvsiqc
po
pędzono na
~hl Więźnióta
Oudowc ktJ,nału, odleglq od o. bo.n o ;aJcid d1D6 do trzech
~JlłeJCh jeszcze Pl"Z1 ł7hitlero- kUonie~r6~. Praoowalem prz11
ofiar ibrodnl
clu
Lopa.tami
.pogłębi41uu 1'aitl4łu.
wskich w Polsce.
z GM grube
„Polit11k11 wschodnia rzqt.lu wydob11tDali.łm11
poklat.111 mulu - ladowaii.fim11
pisało w oświadcze
lł.FN .M . taczloi i 1011tvo.dliśmt1 po
niu ASF - 10zbuddła " wnv- go
ośkzleJ kładce ułożonej tia blotstkich lud.d w krajU ł m
na sercu n.e; topieli. Nik;t nie zticz11 t'lłćh
nłeą, którym lettJ

ora-

spr11wa pokoju t hroptJ, M·
dzieje i oezekiwanta.... Szcse-

-MZodzł ludzie

sq

-

mówi

fqdnł

po-

Układu W111'-

gólne -znaczenie

SZ11Wsktego tkwi w hłstor11es
nym .robowiąuniu naszego na.rodu wobec Mrodu polskiego.

Podkreślił to Kanclerz Federalny w swOim przemówieniu tt letOizyJnvm z Wa.rszaw11 9 arudni4 1970 r.: „Ni~ wolno "4m

zapominad, że narodowi pol•
skiemu po 1939 1'. przypadło
najgorsze, co w swojej historii

mU$ial przeżyć. Ta w11rządzonc
krzywda nie pozo~tala bez skutków„. Nazwy t.akie ;ak Auschwitz będą towar%'1/sz11l11 obu

narodom je1icze

długo ł PTZVtym, że pie-

pominaly Mm o
kło na ziemi jelt możliwe, mvl·
m11 je fJ1'•d11H. Ale włalnie to

1.fojwiadczenie zmusza NU 1clec:vdowanie do podejmow11ni&
.iadtiń p1'JVS.zlo•cł U cieczka od
1'.zeczvwiatolcł tworzv niebezpieczne iluzje. Stwierdzam wite;
ie łllk wobec Ukladu dla oojednania ł pokoju, je1t ta~•
pr.z11znaniem się do całości niemieckiej historii. To przyznsnie się zobowiązuje nas do soHodpowiedzialności

darnej
żyjące

w Police

n11ch,

robotników

211

ofiary f aazv"1/ZJIC"
terroru atowskieoo
więhiów obozów koncentracyj-

przvmuto-

w11ch, deportowan11ch, ucze1n&ków mchu oporu, wdów t -"erot po pomordo10t1n11ćh«,
Wvmaoa to konkretn11ch Mruków politycznvch. D?4tego oc•kujemv od rzqdi. fede1'atneoo,
10bowiq:ie opowie się a
.ianiem w ramach u1tawow11cii.
i finansowvch mo:i?iwolcł, 1two1'Z1/ przeslanki dla moralneuo
i materialbeoo *'"eali.1ow11nia te•
oo obowtqzku-"
z okazji 40 roomley ldrl06-

tvm

ASF

wojny

czenda

wru

1

Potruty (Aktion Sueh!Mz•i ten) w NRD wezwały ob)'dwa rządy niemlecl\1ie do Jak
najszybszego podj'°la rozmów
Akcją

Rozbro~•
aaoeax:zę
~
środld na „program ł'Gl

rw.ibrojemowych.

pozwoli
d7.otne

wo;u krajów lil łwłata1'.

..Ml-

mo r6tnych syst«nów spolecsnych - glo5iło oświadczenie byli sojusznicy powlnnl utworzyć koalicję,

SC>ble zadame
głodu".

Do Polski ochotnicy wyod 1967 roku,
jeżdżają
gdzie pracują przy porząd
pamiątkowych
kowaniu
miejsc - muzeów w Oi
Majdanku
święcimiu,
Stutthofie.
Bernd Schmidt -

· narzędzi,

nieustannego
Wt/11Ul{1ajqce;
w błocie i w 'WO·
brodzenia
nczegóbnie
d0i.e, W1fl>Ura.n.o
pr.zelktaWicieli initeUchętnie
g.encji pol.sikiej, Kto nie m1al

OPACKI

postawił.alby
przezwyclę1Jenia

kt.6M

„

.

~
Bemd rnów:l·,
ws:zy.tAikcji Pokluty wzięły

kie postęporwe organizacje mło
dzie:!awe, zmeS7Xllfte w kirajorwej
lub federalnej Federacji. kt.óre
pięćd"l'ieeią
je:5rllCZe w latach
tyich I sześćdZ!eaiątyoh spraiwamf wojennej pneszl<*li nuodu
niemieckiego nie zaj1n01Wały

11,.

- Po 1I tDOJ'n,ie ltofa.tou>e1 op<YW'illda Bernd - wi•l• Nłem-

M1R 1 (1553), 2'STYCZNłA 1988 lt.

Olla.irie autentuc:mvch dokumentóto. WuaM1Da olma..ta tD bez-

ku, te bfflt1 obóz mo.tna wy7co- . pośredinim potDiquini4& • cence~. by tralnlfl71'i
rzynad do łn:nych
zbrod.nł
mf.ejosoa.m.ł
udotDOd'nid .§wiata, te 1D !>4ń „niepodwaźa.Ine ~iade«wa" oobóz kru.cieńs~ ftl.IZizmu ł udaremdemo1cra.tyc%'1tym
ńtof.C

oo

młenła pne.r długie lat11 mie.łam pamięeł w Neumgamme.

~ ~ ofł4,; t IUmCetln.- prooóńa M.mbunlclej plcaoówkt bad4wcrz«J do ąTOIUI hiljorfł tMUbmu nad łńniej4Ct117tł
Jqxu i!Dfa(lectt.oami Mldv
.l4tad'dtc214cl ~mad.n.ni• 114
w~ł• nat.od 10 &ci7c p-Ołnvm

którzv w nie; wtonęU.

Bici:

orozilo każdemu, kto ia.m albo
z pomocą wspótt.owarz11sZJ1
dobJlł lic z bagniska. Za uiratt teczek wvmierZMJ.O ju.i w
obo.z4e „u1'owe Tcar11. Slabszvch
vię.:tniów WV]cańczano w ty.eh
wanmlkach bardzo az11b1QO. Wie-

wu-

lu • nich, ż.e"11 polożlfĆ lord
mcce, przeloracza.ło dozwotonq
Unit porw.mn1a r.tc. Eaesmani

t11Uoo M to 1211ha.IJi. Zabitych, ra.ninych i w11o.statee21ności.
do
czerpany.ch
1kl.ada.110 w oznaczonvch miej$Wieczorem .iabłeral ich
oaoh.
nmochód - t.01/1Df"01Jka. i uvP11wał, j.a.k gru1 albo ź1J>i.r pod
barakWtm 1'ł'tDWu. N11 df'Ugi
tbień 114 ich miejM:C wchodzili
1 Po1kenkett11

TtOtoł".

W tym miejscu nie ma
obecnie żadnego 6ladu panoszącej

się

ci i ludzkiej

kiedyś
męki.

śmier

j4!6t ta prakPn.era.iaj~
s.ldoinnooć do wyilwty>cmność,

Robotnicy
•
przymusoWJ
.,
I Jency WOJ8DDI
w ·Trzeciej Rzeszy t

..

. .

nia prób11 t>uszowa.ma, kwestio~ania fa'/Qtów hidorvcznych
' ZW1fCZ4iowego ju.ź zapneczani4 im. Ni~luc:Z.zki cha.rakter p.o.

Utyki

1ię Z«W'SZI

.tprowadZG

zaciera.nia w lwiadomoścł
do
prawd niewygodnych •••
- Po otwarciu Domu D.okumówi daJej Bernd
mentów - stw~liśmy, źe ziwiedzajqcy nie mogą sobie wyo·brazić
tego obozu. Wtedy
' wielkości
pa,dl pumysl budow11 drogi wowojn11
W latach
k~l o~o~.
więitn.iowie pracowali UJ,kże w
cegie~. Waiczum11 tera.i o to
bu nie została ona zburzona'
Zebraliśm.11 juź 18 tt/S. pod<pi~
16w, Nie jesteśm11 w tej aikcji
1a.m1, 3ą tak.te młodzi ludzie s
Danii i Szwecji, . ktÓl"zy piSzą
list11 do Senatu, kt6r11 i ·kold
nie moźe buć na nLe gł.uchy.

Bemd. U1Waża dllatego, że nastroje neonazistowskie wśród
mlodrnieży RFN należą do rzadlllie
Tego optymirzlmu
k<>Ści.
zmącą wy'brytki grup praiwicowych W Hamb\M"~U I w ilnriych
kraj.ach RFN. Policja wpraw-

<Wie nie

ZlllWBM

Ingeruje w
jedna pasta.wy

dizia1alność troll ll'U;P, 1lo

nak ~ wipł.ylw
s.zerok1ich ocD.amów
jest 2lllliJtomy.

.Am.k!ieta -

m!odtz;i"'"'
-1

jedina

Pl'!ZeprOIWa<łrwna

W

z wielu 1985

r

WŚl!."Ód 2 tys. · OB6b w wde:~
16-18
logów

łat przez dwóch
:flra.nłdureklich

socjo-

Klaiusa
Alllerbeckia i Wendy Hoaga wykazała, że '84,2. proc. ci<>str7.iega
w narodowym • aocjali2lłllie
"'Więcej zlego n.i.i dobrea-o". Wynik identyei7mie sformułowanej
ankietr z 1962 roku bramial:
62,7 proc•
Bernd: - Ta.Je jak zniJcom11
ułamek procentu ca.lego apoleaeńsmmi

.rochodrnton.iemiec'/Qie-

00 mnorwiq svmpatie do narodoweg.o IOCjalizmu. Generaeja
i.j
w
uczestniozyla
1ot6ra
•traul.iwej wetnie ju.ż odchodzi
- zg()(finie z na.turahntnni praW4mi bi.ologieznvmi. Wiele •
htsturii ona zrozu.m1ala, a na
peW'l!O pr.zekazala nam przede
wszysvkim słowa przestrogi.

To optymist_yiczne l uczciwe
pmekooanie Bem.da Schmidta
Alfred
'111rasyscy Podziela~.
Powieściopisarz nieDeeblin,
który oo 1933 roku
mieoki.
przebywa! na emigracji (zmacl
w 1957 roku) ozę&to mawiał że
zbrodlnia.rze hitlerowscy nie ~a
d1i z nieba. Nieistotna gaimtka
1udzi

lera
k!tóre

grupu.jąca się wokół Hitpr.zerod21iła się w masy,
prakty<:znJe
wehłonęły

caly naród niemiecki. A Heinnich Albertz, pastor, w okresie III Rzes.zy związany z antyfaszystowskim odlaniem ni„
mieolciego Kościoła Ewain,gelicrorganJtmeco, na spo1ikaniu
zowanym przez PEN Ol.ub w 50
rocmicę palenia lmiążelk przez
hlitlerowców talk powied7liał:
Repwblicc
w
„Nłemct1
znają awoją p1'zeFederalnej
uk>ść równie slabo ;a.k chtrześa
oijanie Now11 Testament właścitwie

można

powiedzieć

więToszoścl
mystand.a i ~.zydaitniienia Oż- że przvtlaczajquj
dego skt'a.rwka ziemi, naiwet te- - w ogóle nfe :.mają! ••• T-o wszysttak
1945 r. przvszlo
ko po
go z!M-0021001ego kirwią.
azubko i z aór11, bez oTcreśto- Dobn11 g.o.spodarze - llJr.ometntoiwal Bemd. - &4d Ham- nvch rozsącLnuch tennmów, b•.i
burpa ditigo opierał aię .iqdtJ- przemyśleń i ClllUU "" zastanoniom bflluch toięńiów UfJCLmict- Wientl! .i.t. bee ~kiegoś 1'ef•~
rndum og6LnoMrodowego. To
7'ieni4 tego miejlca Hgład11 mówi! . dalej Bemd. - T-włef'- W12'1/3tko jen dobrff amane, tlJl.e
11.111~czv •- o tym się P1'4ł1»ie nie mówi. .za
d.ril 'ftCll.ll4lt, u
ł ,1>0n<;1umeoo
podziału
, mieidd '4bMec i1'~ • oe1łę
to1z1.1tfkłe ii7IM P"DPOZfłCje bv- uzbro/ent<i obu części Ntemiea
iv J)1'Z11jn'l.owa.-e z głębokq nie- przeciwko 80bie powiodlo ~
chtciq. Po prcmu: w110hocfził .r „06Wojenie« Niemców w spojak nilgdt1
mlożnią, że „to" nie powi?&- tób tak dos1cO'ltalt1,
n.o ni~ kosztoioae. C.z?011Jk~ w P"~e.szlo§cł nte ud.aw się po
211.V11Ciężonych.
or0411<tzac.H ~owvch wte- woJm~ wobec
Zrodziła .te rótonoczemie łfu
d11 publi.emłe olwiadczt/lł, n
jeuM S~t Ha.mburo11 me zJa, że trlłoł.m4 fa.szvzm,u zo1J)Ntka.Je fu.'ftduarv 114 budowę tafa .mislzt.lzona. To przyniosło
muevm to Neuengamm.e une- nam - ł jo w obu paMtwaCh,
d11 Olłł m'Obi41 •bf61*ę ; omj ~ I olcrdlO•Tl!flmi ró"'1iicamł
EurOfJ11. Dopiero 10tedt1 t.lepu- - pomy§mq od'budotof, o 1ot6"'11.oeC
fowa111i doa~H do wmosilcu, te reJ ftilot ftłe m6glb11
powoje•
lepiej będlrie u względów po- 'Mf'Z1/Ć 114 tlf'Ul%4Ch
U'tf,ICrlfłyeh ee piftiqdze pr.reka- n~h . - oraz ta.k ~ 4o opi.santa pw~kę wewnętr.2'714, ta
Kd.
Dom Do1rulrnen16w, spełn<ladll- której zdani jestelm11, ;a,k JeMq rolę mtmJeUm o'bozu w Neu- l11 wśród olbrzymów, na, Pl"Z1'engamme, P.OStał zbudowany w nlol~, 1ot61'q i1mł dla . M'8 okr~&jq.
połowi• 1981 roku, a 18 pdtamtego rok;u panł
d%1emika
Alu'bry, przeowodnlczl\Ca Mi~
narodowego 'l'awanywtwa Plrz1'jl!l!CIM N~. dok<mała
uroezyg~ otwU"Cla 9tałe,I ebP~ji dolrument&w' IJIOIŚWli"-"Oo

~o~.

- Mmęło sporo aa.su - llflwder-da prof. J. Braclter - .lllllftim
tetn4t hłńorH
ffft don1Mlt1
Hambu~.;11 dOCMJcal .tlę Mld"~o mu prat04 ł tDraz u ~
e-k3POZycJa 1DląC1ion11 zostal do
muzemn Ja'fco "-O'!Df
'lłtUZego

41W.

.MDtvum-m•

popcw. „

'

•

ODGŁOSY

5

-

~a, te at. mat mnba pał waeiłnt.ł,
te nł• smlenUam

•i•

bo donedłby d& wnioaku,

wcale jako

człowiek.

K,AT ARZYNA SOBCZVK:
rachunek sumienia ..

Cię sto

robię

- Czy jesł pani szczęśliwa!
- Mam ayna, z którym jestem związan.a
emocjonalnie I uczuciowo. Ubolewam, że nie
mogę z nim przebywać tyle czasu, ile powinnam. Na azczęście jest wyrozumiały I zna ch-a rakter mojej pracy. Rozłąka jest dla nas bardzo przykra, ale on znosi to dzielnie i po mę-.
aku.
- Pani mąż, Henryk Fabian, zawsze żył w
oleniu żony-gwiazdy. Nigdy się nie buntował?
- Decyd\ljąc slę na związek ze mną wiedział, że tak to będzie wyglądało. Początkowo
cieszyły go moje sukcesy i godził się z drugo1
rzędną rolą, jaką spełniał. Ale nie było to korzystne dla nas1,eg-0 małżeństwa, w niektórych
przypadkach mało ,przyjemne. Mąż swojej żo
ny - to niezbyt budująca pozycja w domu.
- Zbuntował się?
- Nie odczuwałam tego buntu, o Ile był, to
raczej wewnętrzny. Bardzo duto nad sobą pracował I starał się uzyskać taki poziom, który
mógłby go satysfakcjonować. W najtrudniejszych momentach popadał w złe nałogi, co też
mliało swoje znaczenie dla naszego małżeństwa
I mojej kariery.
·
- Dziecko na tym nie ucierpiało!
- Dziecko nie odczuło tego ta1t mocno, dlatego, że zbyt r.zadko z nami przebywato. Na
1zczęście.
- , Osiemnaście młe„
człerdzl~cl dwa'
- Grzechów przybyło

lat. to nie rnech, a
I

ciągle

przybywa, wraz

IENA'flA KlRETOWNAt _..:. Bo Juł
podrosłam I

troc,,.

W łrodowlsku aktorskim Jest pani 11Dana
bar11liweao tycia Pl'J)"•łnero. Jak
w efekcie ono •I• pani alołJloT
'
.
- życie prywatne · miałam neczywi4cłe wyjątkowo bujne ł w efekcie n'l e ułożyło ml si•
nawet przeciętnie. Może dlatego, te plerwn,
i największą miłością był zawód. Ale cleaz•
się, że poprzez wzloty i upadki, burze zawodowo-osobiste I związane z nimi przetycia zostałam człowiekiem t budząc s!ę rano mogę spokojnie popatrzeć na swoją twarz w lustr:i:e.
- A mówi się, że je11t pani c'łlabłem. kt6r1
1chowaJ się w skórę anlola'!
- Od kogo słyszał pan taką opinię?
- Tak mówią cl, któny l)anlą poznan.
- Mężczyźni czy kobiety?
- Jedni I drudzy.
- Powiem panu tylko tyle, te zawsze marzyłam, aby być aniołem, . bo
chciałam
być
uwielbiana I nadal chcę.
- Anioł z takim zachrypniętym, demonlcanym głosem?
·
- No có:l: i w~ród aniołów zdarzaj" 1i41 wy-

a

wyJ,łkowo

"'- To cutfowne, kiedy mofJM mwł~!af, P"4lrozwalać ściany. Muszę to robić, bo
to wynika z mojej natury.
- Co na to wsztstk~ mąZ?
- Myśli podobnie jak ja. Na szezę!e!e.
- Jaka Jest pani dewiza tycłowa?
- •• Audaee8 fortuna iuvat" - łmiałym lGI
1przyja.

1tawlać,

jątki.
- Był
lazla się

taki okres w pani karierze, le mapani w środku niepokojącej clsą.„
- Nastąpił-' on po okresie burzy I zamieszania wokół mojej osoby. Po prostu poczułam się
straszliwie zmęczona i chciałam się ukryć i
zaprzestać jakichkolwiek działań w tym zawodzie. Po zachłyśnięciu się robieniem kariery,
mam obecnie spokój i świadomość tego, co
chcę robić. Teraz chcę tylko śpiewać.
- Jest pani zadowolona z tego, co maT
- Z tego, co mam na dziś jestem iadowoJ.ona, ale tylko dz!~.
'

Mówlq o sobie: Stefania· Toczyska, Katorzyna Sobczyk, Maria Probosz, -Renata
Kret6wna, Oayga.

lnt1mne zwierzenia artystek

1

czaeem. kt6rego

stę

nkt boj'- bo

ezę$,f0 10-

bi41 rachunek sumienia. Mam nadzieję, ł.e niektóre będą mi ·odpuszczone.
- Czy nadal pani pije i pali!
- Owszem , ale ni'e jestem w nałogu. Po pro-.
stu mfewam słabości.
- I m(cwa pani także kłopoty 1e słrunamf
1toso\Vyml?
~
- Mam, ale jestem leniwa I nie dbam o hi1lenę głosu. Ponieważ jestem otoczona wspaniałymi przyjaciółmi, obiecali, ie zaniosą mnie
do foniatry.
- Nie będzie pani óponowałał
- Nie będę. Nleeh mnie nio..._,

MARl1A PRO BOSZ: Kocham
-

Nie ·

naleły

Bardzo dużo jeździ pani DO świecie, 1tłsie
miejsce na życie prywatne?
- Mam dwie córki: 17-letnią Katarzynę I
ctwuletnlą Marię. .Mąż jest profesorem muzyk!.
O ile to tylko możliwe staramy się jeździć razem Po świecie. Na stałe mieszkamy w Gdyni,
ale na czas zagranicznych kontraktów mam
apartament w Wiedniu.
.
- Jak do tej pory odnosi 1ta.nl sukcesy, jak
pni to ocenia?
- Sukces to splot wielu wypadkowych.
Człowiek sam jest za słaby, Potrzebni są 1-uc!zie, którzy pomogą. Na szczęście natrafiłam
na życzliwych t oddanych mi ludzi. na czele
i . mamą, profesorem historii z liceum pedagog1·i..-znego, gdzie śpiewałam wszystkie solowe
partie w chórze; dyrektotem Opery Bałtyckiej
Zbigniewem Chwedczukiem aż do moich dwóch
cudownych profesorek ~plewu: Janiny Bucho- 1
Wieckiej 1 Barbary Iglikowskiej. Osobny rozdział to udział w konkursach wokalnych liczą
cych <iię w świecie I nagrody, które tam zdobylt'1m Wreszcie pierwszy angaż do teatru I
spotkanie z ludźmi, od których mogłam się
wiele nauczyc.
- Luciano Pavarotti lJOWiedzial, że śpiewak
przez całe życic balansuje na linie jak cyrkoWif"c Co pani na to?
- Nie należy chodzić po linie, tylko po drodzt-- wybranej pr_zez siebie, gdzie. są dobre pro- ·
· ioivskazy, które prówadzą do celu.
.
· - Spełniły . się więc pani marzenia!
- Moje marzenia stały się rzeczywlstMeill.
-

więc

Chociaż początkowo chciałanl być p!osenkar~
śplewał,am piosenki.
Dopiero mój pedagog
śpiewu zainteresował mnie na poważnie operą.
D'1:iś pozostalv. ml tylko marzenia o nagraniu
płvty 7 piosenkami. Chciałabym też zagrać w
filmie. bo marzyłam o zawqdzle aktorki.
- Czy sukcesy na scenach świata nie zmie-

i

niły

6

pani?

ODGŁOSY

I

- W aawodzłe ma pam wszystko DOUklad...
ne i uplanowane, a w tyciu osobistym?
- Odwrotnie.
- No tak, dwóch mężów i wielu uarzeczonycb .o czymś świadczy.
- Poświęcając się karierze, nie miałam cza1u na dogłębne poznanie jednego człowieka.
To wszystko co było nazwałabym nieodpowiedzialnym. Chciałabym tnaleźć przyjaciela I
opiekuna.
- Podobno mężczyml lioJit się panlT
- Ale ja nie morduj„ ja Ich naprawdę Jroc!lam.
- Coraz mniej jett " pant • anioła a eorn
wl„eJ s diabla!
,
- Bo już trochę podrosłam.

.

~VGA: -

Smiałym

los sprzyja.

Zauważyłem, ie pięklle

aktorki, którym
w zawodzie są nieszczęśliwe w
- Podobno jest pani spod maku Skorpiona.
1lyciu vrywatnym. Pani niedawno rozstała
oznacza. ie nie' naleir do oaób latWJeh, '
a mężem I nie mogla sobie poradzl6 z samlł
prseciwnle kłQbowisko 1pneemo4cl, WJbocbo1obą przez dingi czas •••
wUtil 1 skrytości?
- N.ajpierw Hukałam męża po całej Police '
- Oj tak, lepiej iyt! ae Skorp'on.em w qodae.
f Csechoslowacjl, aby wziąć i. nim rozw64, a
Ka pierwszy rzut oka jut w7leWD)' i lałc>dn1',
kiedy udało mi się go złapać, okazało 11,, te
ni• narzuca nikomu swojej prHwa11 I indywi·
oboje nie mamy czuu. Frzekonalam 1ię, te • dualnych pragnień. Za to z drugiej strony zawwziąć glub to takie proste, natomiast 1 rosue policzy $łę ze swoim.i przeciwndkami. Po
wodem je&t o wiele gorzej.
prostu lubi przezwyciężać trudn~cl. Nie znosi
- Ale w końcu rozwód stal się faktem dotchórzostwa I lizusostwa. Zawsze okazuje pokonanym?
gardę głupcom.
- Tak. Były mąż przebywa od p6ł roku w
- Znajomi mówią. że jest ·pani filo~ficzna I
Hollywood, telefonuje do mnie, podczas jednej
nostalgiczna, ale także dynamiczna i rozbawtoz rozmów oświadczył ml się ponownie.
nL Słowem dwie osoby w jednym ciele?
- I co pani na to?
- Nie bez przyczyny mam dwie planety na
- W styczniu jadę do Hollywood.
nroje usługi. Pierwsza to Mars, który przyda:.
- A obecny narzeczony!
je ml dynamizmu w działaniu, odwagi i bojo„
- Powiedział w chwilach n8JPadu naht, tie
we10 ducha. Druga to tajemniczy Pluton skłon
musi mnie bogato wydać za mąt.
ny do mistycyzm.u.
- Podobno pani wyjątkowo lubi m~ I
..... W jednym • W1Wład6w powledsłala pani,
R'8to zmienia sympatie!
te Interesuje 1lę okultyzmem, cą om&cza ło,
- Ja kocham mężczyzn!
te bierze udział w 1eansach spirytystycznych?
- I lubi pani zakochlwa~ się "' swoich
- Nie odwaźyłabym się na udział w takim
partnerach ekranowych?
seansie. Bardziej Interesuje mnie psychotronika
- Zakochać się to za duże słowo, raczej
I radiestezja. Ostatnio fascynuje mnie sprawa
przyjaźnJć. To ze.wsze ułatwia współpracę na
promieniowania kształtów.
planie i co tu ukrywać. jest przyjemne.
- Wierzy pani w reinkarnację?
- Najnowszy narzeczony wie o tym i nie
- Ka.Zdy duch jest nieśmiertelny. Musi tylko
stara się oponować?
sam tego chcieć.
- Oboje dobrze wiemy, że niez,będnymi
- Nalezy pani do wyjątkowo odważnych
czynnikami do przetrwania miłości jeS:t toleosób. Choóby te szokujące stroje, fryzury, ma/
rancja i zaufanie. Nigdy wcześniej nie spotkakljaf;e".
_
ło mnie tyle zrozumienia. pogody i troskliwo- Uwielbiam. mieć ciągle ~ nowego: Mlaści, co z jego strony. Ze Zbyszkiem czuję 1!ę
t11bytn chandrę, gdybym powtórzyła coś co jut
bardzo bezpieczna i spokojna. Jest dla mnie
było.
.
wszystkim, bo go kocham.
··
- Od 1981 roku używa pani pseudonimu sce- To on zapewnia pani to luksusowe opanicznego. To dobre czy zie! Słyszałem, te taka
kowanie? A co • pożyWkamł dla duszy arzmiana łmfenła może odmłenló życie człowie
tystki?
ka?
- Jack Nicholson mając przepiękną willę s
- Ma pan rację, to wielkie ryzyko dla tego,
lasem w Hollywood jest megagwiazdą i doskto przyjmuje pseudonim. Mogą to by~ n.a rokonałym aktorem. A Dustin Hoffman, Al Padzlny czegoś nowego, alM z drugiej strony
cino, Jessica Lange itd. ? Dobrobyt i chęć życia
spowodować głębokie przeżyc.la, depresje, nawet
, w komforcie wcale nie ~wiadczy o tym, te kto4
próby samobójstwa.
nie •ma wnętrza. r:!ierpienie uszlachetnia, to nie- Prserała mnie panll
prawda, ie pustoszy. To straszne, te u nu
- Proszę się nie martwl4. Przyłroez41 prąmłodzi, zdolni aktorzy muszli ugan.lać llilę aa
ltład wielkiej aktorki Michele MMgan, dla tt6chałturą, sa wynajęciem rnleazkanla. Czy to
zmiana, Imienia I nazwiska była wyzwolemają być odrpowlednte warunltl do rozwoju taniem I prawdziwym początkiem ·kariery.
lentu?
- A jak Jest w , pani przypadku!
- Czuje alę pani Juł koblet11- ' esy Jenea
- Podobnie.
clzlewczynką?
- W pani domu tel można zauważy~ stal•
- Ktoś ml' powiedział, że we wszystkim co
~ nowego, Na przvtdlld granatowe dzłttrY na
robię I co będę robić powstanę do końca mah,
suficie. chyba łeb nrzedtem nie byloT Wid„
dzlewczynkll ł chY'h• tak jest.
r6wnleł przebił!\ gcian„.
powiodło

STEFANIA TOCZYSKA: chodzić po finie„.

mężczyzn!

Renat« KretÓWTMI
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Najpiękniejszej

ładysław
Reymont
w swoim łódzkim,
krzepkim mimo upływu lat arcydziele
podzielił ulicę Piotrkowską
na
tJr!zy
wyróżniające
ją odcinkl.
Od
Gajerowskiego Rynku (dlzislejHY plac Reymonta) do Naw.rot
miała ona charakter fabryczny,
od Nawrot po Nowy Rynek
(plac Wolności) chąrakter hamdloiwy, a (!alej, jako że kiedyś
była
ulicą
dłuższą i biegła
SIZlakiem
Nowomiejskiej
i
Zgierskiej aż do Starego Miasta,
charakter tandeciarsko-żydow
ski. Wielki i doceniamy za ży
cia, choć zawsze trakt<JW'ally
prze.z
jajogłowych
rz. lekkim
przymrużeniem oka, pisairz wy. łożyl ubległowlecimą Piotrkowską czarnym, płyilJllym błotem
1 trotuairaml zmieniającymi się
przed każdym prawie domem
to były z
kamienia. to z
betonu,
to z
drobniutkie go
bru'ku,
który kluł przez po-

Ulicy Swiata
na pierwszym miejscu postawił
bym
bez wahania
parcelę
„Centralu", supermarketu, który z leniwym I niewymuszonym
wdziękiem
stanął
na czele
Polskich domów handlowych.
Do n•l-edawna „Centra.I" pnepuszczal dalleń w dzień przez
parter I obydrwa swoje piętr&
sto pięćdziesiąt tysięcy klientów, przed świętami, z wwagl na rea.liną możliwość regulacji cen, przepuszcza i·ch zapewne dwa razy tyle. Dyrektor
Lech Sosnowski
święci swój
zasłużony triumf wie zapewne, iż na placach, w 2Ja.k1adach,
w bramach I na wszystkJch okoliczmych
pal.ikingach troczą
się
samochody z najodleg1ejszyich stron
kraju, a lru~ie
mrowie wypeibnia katdy wolny
metr przestrzeni. Telewizja po.dala, że „Central" doczeka się
filii w nie wyk-OTzys·tanym do
te j pory gmaszysk u przy ale:i
Adama Mickiewicza. Pierwotnie, kiedy chlanie wódy było
jeszcze w Polsce cnotą, zamierzano zorganizować tam restaurację
z dansingiem, czemu
SprzedwLall się gorącd mieszkańcy Mainhattaniu w spraiw!edllwej
obawle, lt roribMV!enl
pijSiCy i rorziochOOOl!le, skorie do

<W=wy.
„Rynsztokamł
plynęly foiekł
fabryk
ł clągnęly się ntby
.ostęgi brumożótte, czerwon.e ł
ttłt?bies1cie, s niektórych
domów ł fabryk poZożonych 2'4

ftimi pr%1fPlpw byt taik obfbty,

te

ftł~ ·moglłe

nt

,pomłdcM to

wyśpiewywania

góralsk:lclt

Najpiękniejsza ulico świata.

•

t

J

I
występo
wał z brzeuów, zalewając c1w<L-

pl11tkich rJ11Uztokach,

n~ki kolorowymi faLam~, uz po
w11d~ptane progi n~eziic,:onych

,Jc.iepików, zie3ąc11ch z czarnych
;1abloconych
wnętrz brudem i
zgnilizną, zapachem śledzi, jarzyn gn~Jącyeh lub aLkohoLu".

Obechie Piotrkowska, bez bło
ta i rynsztoków, rów.nież ma
&woje wyróżniki,
można
by
rzec ._ swoje eksplodujące akcenty, z któqch jeden przypada na plac NiepodJ.eglości 1uż to ze względu
na „Uniiwersal" 1 „Polmozbyt", juz to
na rynek, halę targową i .vę
zel tramwajowy o przezn.aczen iu wewnętrznym i podmiejskim.
Drugi
akcent
to okolice
„Centralu" ...:.. dzielnica
wielkich
domów towarowych i
w1ezowców,
którym
brakuje
tylko paru pięter, aby naZJWać
je bez
ochyby
drapaczami
chmur. W tym rejonie Piotrkowska , zachowała ciąg sędzi
wych, lecz zdrowych kamienic
niewysłowionej
urody o frontonach,
których nie powstydziłb;- się pałac· sułtana.

Tnzeci akcent
przypada na
z ulicą Andrzeja
Struga 1 Juliana Tuwima, poety, którego za życia . nie opuszczało
dob-re
samopocl!)UC'ie,
twierdził bowiem, że Gałczyński
Kostek z . trudem sięga mu do
kostek i źe po śmierci
drzeć
ł!ę
będzie o niego pa:mrami
kilkanaście
sławnych
ntiast.
Punkt ten traci ostatnio na
znaczeniu; zelżał tłok, wycofano z torowisk · tramwaj numer
24, nocą „Delikatesy" przestały
sprzedawać
alkohol a z
gmachu przy Pi-0trkowskiej 96
uclekły bezpowrotnie
wszystkie redakcje po.za „Dziennikiem
Lódzkim"
i
Polską Agencją
Pt"asową.
Egzystuje tu wciąż
bufet,
stołówka, agenda
SD
fRL i Biuro
Ogłoszeń, a za
szynkwasem w Klubie Dziennikarza ciągle jeszcze uśmiecha
się do bywalców Zosia, najpogodniejsza · kobieta · w
tym
' mieście.
Jest to wszelako uśmiech z pieczęcią nostalgii obłażą z tynku dawno nie malowane mu·ry, kraczące wrony
na zaśmiegonym podwórku. a
z obydwu klatek schodowych
Wionie ~mutkiem o puszczenia.
Czwarta wreszcie i ·ostatnia
dommanta
Piotrkowskiej jest
tam, i:dz.ie
ulica wpływa do
placu Wolności. Znajd:z;iesz tu
zabytkowy ratusz. którego zega·r
wygrywa z uderzeniem
godziny „Prząśnic7.kę", w i ękową
aptekę , muzeum, k.iościół garnizonowy. u stóp któreeo d ziad
zb'era do czapki mrucząc pod
nosem
Pac if'>.rze. a n ai:>l'ze ci w
w bramie chlopstwo z okolicznych wiosek sprzedaje odpustowe maszkarony.
Z owych czterech wyrnienfonych przeze
mnie
punktów
skrzyżowanie

szmoucesów, dziewczęta z.aklócą im nocny wypocqnek. .'J.ak
czy vW<ik,.
nawet Jt:S~i „Centra l" .za.rek.w i~uje
buayinek,
ayroktor Lech ::>osn.owsk.1 powinien oddać ostaUillle
piętro
gastronomii, żeby popuścić IJl·oc.hę grosza z kirezusow, którzy
po udanych zakupach chęllnie
przepluka.llby
gardło kiehszKiem tra.ncuskiego
koniaku i
roztr:z.aska]J w zębach SZPilkowaną

tłuszczem

kuropatwę.

Jak muchy na Uirodizinowym
torcie w .Senegalu, tak żerują
na klien\acn dyrektora Sosnowskiego pod „Centralem'' drobni, pożyteczni skądinąd przedsiębiorcy.
Stoją · bok w bok
wedle
mu·r.u
wytyozającego
platny azyl dla .amochodów osobowych
cztery
przyczepy
kempiingowe, w którycll możesz kupić parówkę, i\rytki, zapiekankę
z piecza·r kami, za
sześćdziesiąt
pięć
złotych
i
hamburgera
z rybą,
kt.órej
paskudny aromat już z daleka
daje się we znaJd
nozdr.wm.
W innych przyczepach, a także w autach zagra.niemej próby, czatują na ciebie
agenci
Pok;kiego Monopolu Loteryjnego-:- jest Ilu zaprawdę do wygra.nia wszystko w ciągnieniu
niejakiej
„Błyskawicy" i niejakiej „Fortuny": są pieniądze,
są fiaty, trabanty i polonezy.
Szczęście, kirótlro mówiąc., wyciąga do ciel>.ie rękę, ale nigdy jeszcze nie widziałem, aby
ktoś wygral na ulicy 1 wydal
z siebie triumfalny wrzask.
Pod „CentraJem" pr-0sperują
także dwie kwiaciarnie, a od
strony Pi-0trk01Wskiej po obydwu stronach jezdni przycupnęły
do ścian drewniane, schlru.dne
niewątpliwie kioski, w których
nabędziesz po cenach
umownych warzywa I owoce. Prawdziwy jednakże, rozpasany handel uprawiają rodacy w podziemnym przejśc i u k.rzyżującym
Mickiewicza z Piotrkow&ką znajdziesz tu od połµdnia oficynę „Ruchu", zaś od północy
rząd wybebeszonych aubomatów
telefonicznych, z któr~h
nie
zadzwonisz do kochanki bądź
Pogotowia Ratun!rowego,bmviem
częściej interes.ują
się
nim!
wandale niż konseJ."Watorzy„Pośrodku od zachodu,
a.rchitekt
wc i ął w mur diwa bunkry toaletowe,
cieszące się nadzwyczajną
frekwencją.
Bunkier
damski
jaiwi
s i ę obyczajnie,
męski natomiast
penetrują od
czasu do
czasu
nal1komanl,
pijacy I homoseksualiści. Palnie sobie jeden z drugim w kabinie flaszkę waleriany, trzeci
znowu ślęczy godzinami w ką
cie I wzdycha, dając znać, że
chętnie założyłby
najmniejS?~
komórkę rodzinną pod wa['Unkiem. że nie
byłoby w niej

m iejsca dla kobiety.
Dok.tor
UrSrLUla
Aszyk z
iberystyki walt'szawsklej POfW'iedzi ał.a mi osiem
lat teln\l w--

M:a.drycle,

te Jdedr

głośnych
filologów
skkh p.rayjech.ał do

Seden 1

hiszpańPolski!, był

mHe zaskocrony mnogością i
pomysłowością
„cygań&twa",
tak bowiem określił handlują
cych na rogach ludzi. Miał powi-edzieć:
Zupemie
;laik 1D Ka.stym
i Andaluzji, przypominacie pad
tym względem Hiszpanów.
Zrobiliśmy od
tego
czasu
postępy. Milicja nie czepia si ę
już

detalistów, owych mrówek
(ci, co pod sklepami jubilerów,
pod „Ba.lto.nami" i „Pewex.a mi"
robią w bo.nach,
dolarach
i
złocie, .tą są mrówy, a na ich
czele Sltoją skorump01Wane termicy, których należał.oby wło
żyć
do wora i gr:zmotruąć z
calej siły o ścianę) zarabia.ją
CY'Ch z ł>ezprzyiklad111ą cie.rpliwośdą na chleb.
Reprywa ty zacja m r ów'ki, ro.zgniat:-tnej jes21cze
niedawno
obcasami,
wzbogacila
kol°'ryt
polskich
m iast . .Kupi9Z więc w podziemnym przejśc iu przy PiotrkO!Wskiej wszystko - kiczowaty Obraz, horosloo.p, pierściOiilek .z
toan'ba:kiu I obrą~ę re szC'Zerego kir.usrou, którą Felek podwędził 1xm1e; krupisz psa, k:tóry na rarzle wygląda traSO\vo, a
potem wyrośnie 1 llllego k,un-

- .5'kladam11. Na. wakaeje bę
dzl.e albo kupi 1!9 lromputet'.
- Lub Wideo ' - wtrącił me
bez pewnej nerwowości młod
szy brat. I dodal: - Czlelc lubi aobłe po!tedzieć w~ozoramł
przy widele. Ma pan widt?o?

-

Nie.

-

N o $<>

tyLloo

brać

me ma ao
gazety

ł

cuikać,

wista!

-

Jeno nie wiem, jak to
- zafiraooiwał się skcybL
.
- O Jezu/ - westchnął starszy
brat
z po.Litowaniem i
przyjrzał
się
dziennika.rzynie
badawczo. - Musi pcz,n iść do
zrobić

„Ruchu" na Zamenhofa i poda wte111Cza..s oni
dad.zą panu
gazety w komM.
Zacznij pan od itu egzemplarzy, bo że by opędzLawać wię
cej, to trzeba zdobyć doświad
czenie. My jutro weźmiemy po
dwieście i zarobimy patyka.
pisać umowę,

Jad za.zdrości zalał serce reportera. Nazaj utJrz pr.;e,prowadzil oficjailny sondaż i tIBtalil, że
umowę :z. „Ruchem" mogą podpisać ty1ko oooby
pe?.noletniie,
tym zaś, skoro jest
UJnQ!Wa,
s.k'Oro jest · reforma i tr.reba
bęcl.7Jie .zacisnąć pasa, wolnó oddelegować
do sprzedaiy gazet
kaZdego, a więc i dlZ!eolro. Re·
porter nie w~dizl w tym nic

Mówi: Krzysztof Materna
· nie

We wszystkich programach telewizyjnych jest pan łmier&eł

poważny. Czy potrafi się pan śmiać?
(Odpowiedzią jest szczery, rozbrajający uśmiech)

-

Potrafię się śmi'ać,

z mojej powagi.

ale śmiech traktuję jako rzecz wynikajllC• '

Choć jestem człowiekiem „na serio", bardr.o lubit
dobre żarty. Sam też lubię żartować - nie śmiejąc się.
- Z siebie również?
- Gdybym się z &iebie nie śmiał, nie miałbym poczuda h•

moru. A uważam, te mam.
- Gdzie podział •łt cykl programów, roblo117ob rasem • Wolełechem Mannem?
złego,. wziąwszy
pod
uwagę
- Chyba leży jeszcze na półce w archiwum.
kall'liery inletkltórych
ame.cykań- ??'l
skich pucyootów, właśnie han- Nie ma 1ensu wyświetlać 10 Po raz trzeci.
, del prasą moiie być w Polsce
- Czyżby koniec tandemu Materna - Mann?
zaczynem :tlolrrbuiny.
Sprzeda.ją
- Nie. Jesteśmy na etapie realizacji programu z nowego cyki\l
.,Ex;press
Il'UStrowany"
diwie
zatytułowanego „Z duchem czasu". W tej chwili robimy, czwany
1tudentkl Wydzialu Socjol-0giezodcinek; aby zacząć, musimy mieć ich kilka na zapa11.
1n~go. Ladne? Ladne ! Zadowolo- Kiedy premiera?
ne '! Zadmvolone! Zarabiają! No 1
- Już była.
21bierają pr:zy okazjJ
materiał
- Pańska iwan mana Jesł łakże :11 Innych Impres estradodo prac naukowych, które bę
wych."
,
dą miały z pewnością pemiej- Określam 1leble jako człowieka show-businessu i dlatego po. a.zy I prawdziwszy wymiar niż
•tanowilem w 1wym życiu spróbować wszystkich rzeczy, na które
wydiu.mane w bibliotece c:zy w
zaciS7JU domowym d7Jieła k<>.le- mnie w tej dziedzinie stać. W momencie, kiedy uznano, te dość
sprawnie posługuję się językiem polskim i potrafię odmieniać
gów. Sprzedają
„Express" !liprzez przypadki (co wcale nie jest takle popularne wśród ludzi,
cealiści i. emeryci, sprzedaije pektórych slyszymy z mass mediów), to mogę mówić: „Dobry wiewien zbank.rutowany playboy,
któ.t-y n.ie straci! bynajmniej czór państwu". W ten . sposób osiągnąłem pewien pułap. Z pona humorze i po robocie masze- czątku jest to zajęcie ciekawe, ale pc)źniej po prostu nuży i ni•
rozwija. Wziąłem się zatem za to, co mnie pociąga najbardziej,
ruje Piotrkowską wymachując
czyli pisanie scenariuszy widowisk, a następnie reżyserowanie len
wytwornym, sltórzanym, przyi realizowanie różnymi technikami - nie wyłączając telewizyjnej.
czepionym do kiści neseserem.
- Omnibus?
„Expres.s" ! komu, bo idę
- Sądzę, że najlepiej robi się rzeczy własne. Jest to jednak
do domu.
Kto nie lcupi, ten
bardzo trudne do zrealizowania w Polsce. Bo z jednej strony
głupi/
demoralizacja wykonawców, z drugiej - brak konkurencji, z trze·
Repoirteir zdobył się na oddel. K'UP.isa: wydavt.nictwa re- wagę· I zaczął udzielać sp.rae- . ciej - brak zaufania I na dodatek jeszcze różnice gustów pollgijne, które leżą, na ka.wałku dającym rad i poucrz.eń.
wodują, że bardzo trudno jest zrobić coś, co byłoby szczytem maga:cety obok literatury ro:zirywrzeń, tzn. napisać scenariusz, mieć do dyspozycji wykonawoów I
- Ka.żdorazowo przed wejś
k01Wej, a k•U twemu
oburze- . ciem do akcj'I powinniście przezrobić to tak, aby wszystkim się opłacało i aby wszy11cy rob!U
ruu i zg,rOtZie portret papieża
to w sposób, w jaki zostało pomyślane. Dlatego też najpopulars1Jlldiować
gazetę i przysW10ić
wala się
na zabtocone j poniejszą formą estradową w kraju są składanki słowno-muzyczn'e,
sobie na pamięć rewolwerowe
sad!'hce wśród zabawek wojenw których głównym problemem jest: kto po kim wystąpi.
na.główki, aby wyiwt·zasnąć póź
nych, takich ja.k colty i pepe- Dlaczego wykonawcy są zdemoralizowani?
niej: - Trup w wannie, tresze.
- System przepisów doprowadził do sytuacji, te pieniądze, któner Lam.rek opt,ymisitą, bomba
re mogą otrzymać z państwowych agencji impresaryjnych, w ogó- Exprei.s/ E;tpre.r.s . Ilu.rt>ro- w Zatoce PeTSkiej, Regan ma
le nie przystają do tych, jakie proponu3ą agencje prywatne, żyjąC.
wa.ny! Najnowsze wiadomości raka!
z „odcinania kuponów'' od tego, co ktoś inny wylansował.
Znowu ekspl-Ozja gazu w
;i kraju i ze świata/
- Czy to tylko spława pieniędzy?
Lodzi! zawył
podjudrz.ony
'
- Nie, nie tylko. Gdyby w Polsce był nawyk kuPowania bi·
Tak wxkrzykuj• w czwartek przez reportera nastolatek.
Gazeciarze załorżyli jui 71W'ią
letów na impręzy, na które naprawdę chce się< i§ć, a nie na te_
jeden · ze sprzedawców. A druzek zawodowy, na czele któna które akwityzor „wciśnie" działowi socjalnemu b!lety, to mieligi:
rego stanął obywatel K. „Exbyśmy na koncertach publiczność, która wie, czego naprawdę chce.
Miałaby zatem prawo wymagać od wykonawców przynajmniej
UtÓaga u.waga!
Express press" w poro~ieniiu z Totoczegoś nowego. A poniewa:i! ludzie przychodzą na imprezę zupeł
i jedną z fiirm po..looz11tamy codziennie, a nie tyl- lJOtkiem
nie przypadkowo I na dodatek b!let mają za 1/3 ceny - to nie
spraiwić im
loo piątkowe
wydanie z ma- nlijeych zamierza
potrafią polskiego „artysty" po prostu zlinczować i nawet nie
gazynem. Kto leu.pi gazetę dzi- fimiowe torby, Doprawdy S'rei
gwiżdżąc oglądają, go po raz siódmy w tym aamym monOsiaj, jutro doitt>anie · ją u mnie „Expressu", Adam LewaszikieIogu.
cichy i
za darmo. Smialo i odwa.imie, wicz, człek z pozoru
spokojny,
demonstruje
silę
- Czyłb:r niektórzy wykonawcy pana „Podpadli"!
proszę państwa. Raz, dwa., trzy,
piorunującej reakcji.
- Po prostu ni~ lubię szmirusów I Nie· będę Ich wymieniał po
za jedyne dzielicć zlotychJ
Czy można
by również
nazwiskach - ale oni i tak wiedzą, tie to o nich chodzi. Totet
Reporter słuchał tego ze zduw tan
sposób
omijają mnie z daleka I nawet nie próbują do mnie dzwonić
mieniem. „Express" bez ttokiu i sprmdawać
I proponować, bym ich zapowiadał. Wiedzą doskonale, że nawet
po cenie bez :zilodzlejskiego na- „DzieDIIlik Lódz/k:i" I „Gllos R-0bobniczy"?
za podwc$jną czy potrójną stawkę pewne nazwiska mi nie przejdą
rZJUtu
ściąganego w restauraMożna, tyle że trzeba by
przez gardło!
cjach i kawiarniach, w Gran- Pańska droga do kariery?
dzie i K1ubie
Plastyka prze.z 1rutawać oladvm jwitem
- , Zakładając, że rzeczywiście zrobiłem karierę.
smo1uchy-malol.aty cuchnące na od1P<>Wiada.ją gazeoiall'ze.
Reportell' westchnął i odm.a.- Przecież Krzysztof Matema jest jakąś firm;\!
odległość nie dopraną bielizną,
szerował w dól Najpiękniejszej
- Miło mi to słyszeć, choć z drugiej strony martwi mnie t<t.
PllJPi·eroumi I winem!
W Polsce utarło się, że jeśli ktoś występuje w TV - to jest
Pod.szedł
reporter do cliwóch Ulicy $wiata. Jego myślti bi.e gły mniej więcej
tym samym
„firmą". Ludzie, widząc na ulicy piosenkarza, satycyka czy aktora,
chliopców,
którzy
wyglądali
których nie lubią, z którymi się nie zgadzają lub których po proschlud!nie. Obydwaj
trzymali torem, co sto Lat temu spelrustu nie cierpią, nie powiedzą: „O, idzie ten szmirus!", ale „O,
na przedramieniu szybko top- lacje Mo.ryca Welta.
„Cudne mi11;sto
azepnql
idzie ten z telewizji!". Na Zachodzie opluliby go i musiałby choniejące pliki „Expressu".
.tojqc na rogu pasażu Mevera i
dzić z obstawą.
- Jak to si~ dzieje _ zapy- przymrużanymi oczyma patrząc
- To może Inaczej: droga do t~go, co pan robi obecnie.
tą.ł że sprzedajecie
gazety PO tych nieskończenie dlugich
- To już jakby lepiej .. Zaczęło się od I miejsca na ogólnopolnic n.a tym nie zarabiając?
groblach
skim konkursie recytatorskim, później studia w krakowskiej Szkodomów, oo ścis'lroly
Alei - oburzył się niżulice. - Cudne miasto, ale co
le Teatralnej (której nie ukończyłem, bo „oblałem" przyspososzY. - ZMabiamy, proszę pana,
ja na tym zarobię".
bienie wojskowe), rok w jednostce Ludowego Wojska Polskiego,
za-rabiam11 1
Wyla i pła·kała dusza skcylby.
teatrzyk poezji w tejże jednostce I nagrody Ministra Obrony Na·
- Ile?
Jęczał półgłosem u zbie~ Zarodowej, · kabarety studenckie, .wspóltworzenię radiowych spotkań
DW(J, zlore od egzemplaTui. menhota i Piotrkorwskllej, ~ie
z balladą (które w programie III były . elitarne, a w „jedynce"
Wczoraj wzi11liśm11 po ito pięć- od szóstej
ran'O
zbiera się
bardzo się spospolitowały), ka!Jarety krakowskie, „Fama", festiwadziesiąt 1ztuk i zarobiltśmy ra- tł.urn spekulantów - emerytów
le opolskie - od reżyserowania, poprzez „jurorowanie" do „dyzem z nit?wieLkfm
I rencistów, pijaków, wałkoni
rektorowania", praca w Redakcji Satyry III programu, współtwo
11 aptW'1ciem
1iedemset zZotych.
I wstrętnych
bab, gotowych
rzenie magazynu „60 minut na godzinę", praca w charakterze asy- Bo my jestdmy bracia jedna diruglej
wydraipać OC'LY
stenta reżysera przy najważniejszych itnprezach estradowych w
poohwaHł się wyt,szy.
w wake o blllilkę lrub sweter.
kraju (przy czym uznaję prymat mojego mistrza - Jerzego Gru·
- Jak się nazywacie?
- Wszyscy robi4 geszeft, a
zy), dwuletnia praca w Teatrze Współczesnym
Szczecinie I
- Rafal i Martun;
Kwi.at- ja nic. Konie
robią
geszeft.
Teatrze Jaracza w Lodzi
(robiłem
tam
m. In.
Fa·
Tcowscy.
cynki robią g.€$zeft, a ja Ilię
chowców"), dwuletni pobyt
w
Lodzi
jako
II
reiyser
- Gdzie m ieszkacie?
przyglądam.
filmów „Klakier'' I „Akademia Pana Kleksa", stanowi!ko dyrek:- Przy Annii Cze1"Wone1.
W·r ócil reporter do d~mu.
tora artystycznego w Zakładzie Widowisk Estradowych„. To juł
- Do s2ll.roły chodzicie?
c-h<wycił pióro I napisał z rozchyba . wszystko„.
·
- Chodzimy.
machem:
- Uff. sporo tego. Mote parę 11lów o sQbleT
- I jak tam z nauką?
szainowny Panłe Redaktorze!
- Hmm„. Wzrost: 180 cm, waga: 72 kg, znak zodiaku: Skor- W porządku. Są czwórki W związku z gladową peMją
pion.„
ł ptątki, ale nł era.~ trajł rię ł
ddennłka'T'ską i braJkłem Pf!1"•- Czy to dobry snak!
bomba.
pektyw dorobienia, !ię stoMYW- Dla mnie bardzo dobry. Co jeszcze?„.
- Ile macie lat?
nego
majątku tv literatu.r,u,
- Ulubiona potrawaT
Ja piętna§cte, • bra-tucha
uprzejmie pro~ o d-Odo.tkowe
- Uwielbiam kuchnię chlńsk~. A najbar4zlej lubię żeberka na
'ltwatna.ście.
pól etatu., w rama.eh którego
ałodko.
Tcz,k
jutl prrz.yta'lmąl
będę sprzedawal „Odglosy" w
- A co • amlejęłnołcłlł posługiwania 1lę paleczkamJT
bratucha.
ruchliwych rejonach Piotrkot0- To mam opanowane.
- I rodZiloe W'.led~ te tPne- · •kl.ej. Co lłę za-robi, to się za- Czy lnbl pan rotowuT
dajecie gazety!
r~bt, a reaztę ro !ie doszpiclu- Uwielbiam.
- Wiedzą.
je, docynkuje. dospekuluje i do- Spec.falno§6 kuchni!
- I gniewają sit?
łel>ru, za eo ja z góry Wie?- Zapraszam przy następnym &pOtkanlu.
- Nie gniewają.
moctnego Pana Reda1ctor <hfę- Ulubiony ł:rp kc;ibletyf
- Ale pewinie zabieraj!\ wam kować.
- „Z rasą I z klasą".
cz~ć pieniędzy?
Z wyrazami oddania - Co na to łona?
- Nie zabiera111.
- Ma rasę ł superkla114.
I oo z nimi
robicie? O
AND~EJ MAKOWlec:Kł
- Dziękuję za rozmowl).
pieniądzach m'óWlił, ni• • roRozmawiał: WITOLD WERNIER
U!cach.

w

•
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ubrała się. Wyciskająo wodę z: mokrych włosów, zbll·

tyła się do Fulla t
rzekła twardo1
- Opanuj
Ilię,
był n~rawdę
Pia-

Fulko. To
stun, który wygnał Helgundę.
Dlaczego jest tak, te nawet kla1ztoma dziwka ma czasem w!~
cej rozumu od grafa?
- Idź precz!
Do nłego aplunął jej pod nogi. ·
- On. sam przyjdzie po mnie
- odrzekła. - I po ciebie.
Fulko poczuł si~ upokorzony.
Uwatał się za jednego z naj· 1ławnlejszych rycerzy, za najwaleczniejszego z walecznych,
najsprytniejszego
ze
sprytnych,
najokrutniejszego
•
okruitnych. Po ojcu odziedziczył
tytuł grafa i zamek w Alamanif, ale zdradził swego
króla
i poszedł na służbę do cesana
Lothara. Jego też zdradzi?, podobnle jak później po wlelekroó
zdradzał tych, którym
służył,
Jloniewat kochał się w awanturach, Intrygach 1 apiskach. Ludwlk Teutoński naznaczył ogromną sumę za jego głowę, 1tle
w odpowiedzi podniósł_ do walkt Obodrytów i takżo ich zd'l'a·
dzU, poniewat tajny wysłannik
t.udwika sypnął mu złotem. Ucłekl do Jumna, gdzie poznał

dllJlwk•

kłasżtomlł

a

Bra:bancjł

1 na prośbę księcia ·Hoka

poddo księżnej Hel1undy i dać jej 1lebie oraz
czterdzieśtu wojowników. Czy
sł7ł1Zał • Piastunie? r Tak. W
Jumnie mówiono, :t.e jut nim
jakiś 1klavińsk! azalenieC, który
postanowił
ttwon;yć · własne
państwo. I zrobił to, wypędzajl\C Helgund„ każąc możnych
ł wywyższaJąc prost~ów. Man:yło alę Fulce, że pokona oweIO naleńea przy PollWCY wojak
Karaka,
a wtedy
weźmie I
Helgundę 1 to nowe państwo uczynł wła.anym. Czy możliwe,
że ów nagi człowiek był Pia1tunem, bezbronny, sam jeden, upokorzył
FWk„ który
prowadzil czterdziestu
zbrojnyth. Jakże teraz pokona owego Piastuna, jeśli tamten stan~e naprzeciw niego
~le nagi
I bezbronny, ale na czele swoich wojsk? I czy możliwe, że
jest na świecie ktoś okrutniejszy od Fulki, ktoś sprytniejszy
1 waleczniejszy, jeszcze większy awanturnik I obieżyświat?
Widział Fulko leżąee na płasku I obmywane . wodll
rzek!
obdarte już do naga ciało wojownika, który uderzrł Piastuna. Czy to nie dziwnej że wystarczyło jedno słowo tamtego
człowieka, aby spełniono jego
rozkaz, choć on, Fulko, czynić
tego nie kazał? . Tamten czlowiek mówił coś • majestacie l
o władzy Fulko
pomyślał, że
podobnie jak tego
trupa na
brzegu obdarto jut ze zbroi I
odzieży, tak jego
obdarto z
majestatu grafa 1 z władzy nad

Jlll

&ię dotrzeć

sko majduje sl41 po
drugiej
stronle rzeki.
Lecz kledy roz~rzel1 się WO•
kół siebie, robactyU, te a km
pl~aml na skraju · sk81'P7 stoi
ponad pięciuset konnych wojowników w białych rycerskich
płaszczach I błyszczących paneerzach. Człowiek, którego U•
mali Bogiem Rzekl znajdował
11!ę wśród nich na białym ko·
nlu, połyskiwał złotawo kamled
przepaski na jego włosach l tak
samo połyskiwała w
słońcu
drogocenna zapinka na prawym
ramieniu.
- Darujcie eycle
srafowl
Fulce, poniewat widzę trupa
człowieka, który
podniósł na
mnie rękę - powiedział
do
nich Piastun z wysokości skarpy I grzbietu swojego ogiera.
- Daję wam tet wybór: sluł
bę u mnie lub dragę do Krll•
lny Zmarłych. Ja bowiem jestem Dago, Pan I Piastun. któremu Ludwik Teutoński
dał
złoty łańcuch I tytuł hrabiego,
ale je odrzuciłem ze wzgardą,
ponieważ nie zwykłem słuty4
obcym królom. Zrodzita mnie
zwykla kobieta, ale począł mnie
ol'\lrzYm, dlatego zabiłem nlezwyclętonego hrabiego Nlbelunga, a
potem zdradzieeklego
hrabiego FNdegBll'ą, To ja znlSZ<?ZYlem Smoka, który nękał
Ludzi Wolnych. I to ja atworzyIem tutaj potężne państwo PoIan. Zwyciężyłem Pomorców, a
także Estów.
Równie* I Inne
ludy podbiję I uezynię wlaanym
ludem. Zawsze płaciłem dObrem
ł aprawledllwośclą I zawsze od·
płacano mi złem za dObro. OtO
na oczach setek moich tomie·
rey rozsiekano ciało ka!ętnej
Helgundy, ale ulą!ę Karak wynalazł JakąA kobiet• I nazwał
j~ Helgundą,
roszcząc
sobie
prawa do tronu
PopioJowlo'ych. Czy w
aprawledllwej
sprawJe poslal was twtaJ ksią
ż• Hok? Czy chcecie służy~
prawdzje czy kłamstwu. Uczyłem się u cesarza Rhomajów
sztuki rządzenia ludźmi, posladłem nauki wolne od rozumu
i zależne od rozumu, nikomu
z was nie uczyniłem krzywdy,
a Jednak smagnięto mnie tutaj
batem. Dlaczego?
j.\[ilczeli. Przerażała ich tak
nagle odkryta potęga Piastuna
o którym myśleli, że jest ja~
kimś nic nie znaczącym wodzem
plemiennym.
- .Okaż im, panie, łaskę. Nie
mali cię przecież - wstawiła
się za nim.i Arne.
Upomniał ją Piastun:
- Zamilcz, kobieto. O twoim
tyłku zadecydujemy
później,
teraz rozmawtam z mężczyznaml.

-

I zwrócił się ó.o kogoś w tłumie otaczających go rycerzy.
- Wystąp, Spicimirze, któty
roz~miesz nie wypowiedziane
przeze mnie
1lowa i rozkazy.
Uczyń to, o czym myślę.
Na krawęd:! skarpy wyjechał
ludźmi.
wojownik niskiego wzrostu, z
Nie wiedział ·Fulko,
te ów
garbem na piersiach I twarzą
ałowiek jest zaledwie o kilkapooraną bliznami. Miał złocoset metrów od niego, w lesie.
ną kolczugę i biały płaszcz o1 że wreszcie odnalazł swego · raz dtug,l miecz
frankoński.
białego ogiera, przebrał się w
Mógłby wzbudzić śmiech swoją
strój Piastllł\a, w~koczył
na
pokraczną sylwetką, gdyby nie
siodło I pognał w kierunku LejegQ oczy - ·niezwykle przenistków.
kllwe i . o groźnym wejrzeniu.
- Złóżcie broń - rozkazał
Do Fulki podszedł wojownik,
Splcimir.
który przed chwllą zabił tego,
Ociągając się rzucili miecze,
co zdzielił batem nagusa.
łuki, tarcze I topory pod pia- Bóg Rzeki powiedz1al praszczysty ·nawis skarpy rzecznej
wdę, panie: Szukałeś
brodu
I wracali do swoich koni. Fulko
przez rzekę. Po co? Aby nas
zrobił to j.lllko ostatni, ale idy
zaprowadzić do Krainy Zmarchciał wrócić do konia,
zalych?
trzymał go rozkaz Splclmira:
I pokazał dłoni' drugi brzeg
- Ty, hrabio, pozostaw takrzeki, gdzie z lasu wyłaniały
że swój hełm z · pawimi piórasit: setki żołnierzy Pałuki I w
ml. Nie godzi się, abyś z natrzcinach nadrzecznych
trwał
krytą głową stał przed . Piasturuch: zsuwanCI' na wodę dzlenem.
siątkl tratw z bali drzewnych.
Aż zatrzęsło hrabią 1.l'ulko z
Ale nie W)'dawało się, aby to
bezsilnej wściekłośe!. Nikit go
wojsko miało zamiar przepratak dotąd nie UPol!:Ol"ZYł,
a
wiać się na drugą stronę. Tak
przecież przeszedł on w swym .
było w istocie, gdy! Pałuka eżyciu ' już niemało. Posłusznie
trzyma'.ł rozkaz, aby przygotozdjął jednak hełm I rzucił go
wać tratwy dla przeprawy arna stos broni, gdyt nie chciał
mli Dagona.
pójść do Naw!.
·
- Oni czekają na Piastuna
Spicimir oświadczył:
- domyśliła się Arne. - A to
- Wyna1ął was ks!ątę Hok,
znaczy, że za naszymi plecami
abyście przeszli przez kraj Piateż są setki wojowników.
stuna i dopomogli Lże-Helgun. Powiedziała to w języku Tedzle w odzyskaniu tronu Poploutonów. Ale podobnie
chyba
lowlosych. Jesteście więc jako
myśleli żołnierze Fulki.
te psy, które gryzą z rozkazu
Nagle 'I!ięciu wojowników otego, oo trzyma łańcuch. Natoczyło Fulkę. obezwładnUo go,
sze prawa mówią, te ten, kto
odebrało mu miecz l nót.
pomaga Lże-Helgundzle I go- Bóg Rzeki żąda jeszcze je- · dzi w Piastuna,
zasługuje na
dnej ofiary - powiedział któ- . stryczek. Ale WY nie
znacie
ryś z nich .
naszych praw. Tedy słysząc nie
- J akiej? .
wypowiedziane przez Piastuna
- Twojej głowy, panie. Mój
rozkazy,
powiadam wam, że
miecz jest ostry l nie będz ie
możecie wybrać : powrócić wol- cię bolało„.
no do Jumna· albo
stać 11le
- Arne, przemów tym lupsami łańcuchowym! Piastuna:
dziom do
rozsądku .
Jestem
Nie dotyczy to jedynie hrablechrześcljaninem · ł wiem,
te
go Fulkl.
rzeka nie ma żadnego Boga.
- Dlaczego?
Ja teł chcę
Arne wzruszyła ramionami:
mleć możność wyboru - zawo- A 1ednak będ:tie lepi.ej jelał hrabia. Tak samo jak
~li umrzesz. Bez ciebie Piastun
oni zostalem wynajęty
przez
może nam okazać laskę.
Hoka.
- Dziwka! - wrzasnął Ful- Ty, hrabio, zagrasz z Plaka. - Czv nie rozumi ecre, że
stunem w zaczarowaną gr~. J
beze mńle pójdziecie do Krainy
to po dwakro~. Reszta zaś bę
Zmarłych . Jeszcze
jest dość · dzie wybierać. Kto przejdzie
czasu, aby stąd uciec, bo wojprzez narysowany
na piasku

B ODGŁOSY

Zapadał

zmierzch. Arne wsta-

ła, przeciągnęła

(2)
wanie, otrzymasz moją- opiekę,
żołd, straw• i kobiety.
- A ja? - zapytał Fulko.
- Zaczekaj do zmroku - odparł Spicimir.
·
Do nocy było jednak jeszcze
daleko. Mimo to zapalono ogniska tak po jednej jak i po
drugiej stronie rzeki,
wojsko
Pałuki i wojsko Piastuna rozmawialo z:e sobą nakrywając
ogniska płaszczami lub je odkrywając przez co dym nagle
znikał lub się ukazywał na niebie. Potem ponad
trzydzieści
tratw przedostało ll'lę na prawy brzeg Noteczy, posadzono
na nie niewolników l niewolnl'Ce, które .odpłynęły
na lewy
brżeg. Wojsko Piastuna miało
się przeprawić dopiero
nazajutrz. Zołniet'Z'e
położyli się
przy
ogniskach,
najmitom
zwrócono broń ) te:! Im pozwolono zasiąść przy własnych ogniskach.
Arne I graf Fulko siedzieli
osobno, tylko we dwoje. Obydwoje milczeli,
zastanawiając
się nad zadziwiającą zmiennością własnych losów. Przyglą
dali alę ruchliwej krzątaninie
żołnierzy, tratwom,
0gnlskom
po . obydwu stronach neki.
Spiclmii" dał ręką znak l wszy- To .. r;adz;lwtające - odezscy najmie.I zaczęli przechodzić
wał iię w końcu Fulko że
przez magiczny znak na piasHok, Obodryci ł Wilkowie tak
ku, starając się go nie nadeplekceważą sobie wieści o owym
nąć. Ich serca pełne byly lę
Piastunie. Nie mają pojęcia, ze ku, ponieważ wierzyli w rąagiczną moc wszelkdch
znaków. . jest tak dobrze ziorganlzowany
I ma potę:liną armię. Pewnego
Otaczający ich świat rządził się
dnia spadnie na nich jak orzeł.
nie znanymi im prawami, wyWidziałaś tego białego ptaka,
pełnia:ly go duchy
tych, co
którego noszą na tarczach ? To
umarli i tych, co się mieli nawłaśnie jest orzeł. Co oni ze
rodzić, a jedyną obroną i języ
kiem porozumienia z niedostrze- mną zrobią?
- Zagrasz , z Piastunem
w
1alnymi siłami były czary.
zaczarowaną grę wzruszyła
Jeden z najmitów nadepnął
ramionami Arne.
na krąg wyrysowany
nożem
- Nic cię nie obchodzi mój
Piastuna i wtedy Spicimir bły
skawicznie- wyci ągną! miecz z los, choć mówiłaś, że mnie kopochwy i pchnąl go w brzuch. ·chasz I żyć beze mnie nie możesz. Wydaje cl się, ·że swoim
- Tyś był zdrajcą! - iatył'kiem uratujesz życie. A może
krzyk:nąl.
on odda clę swąim żołnierzom?
A kiedy tamten ch wy cił s i ę
7 2 t ·~uel1 i uriadl
n a ziem;e,
- - To motllwe - westchnęła.
- Od pierwszej chwlll . gdy go
Spicimlr uciął mu głowę tak,
ujrzałam nagiego na drzewie,
J a~ w < ; nil ~
; u„
Teraz najmici zac zęli kolejno
przeczuwałam w nim
jaką~
nlewidz;falną siłę. At. pa1J mnie
klękać przed Piastunem,
a on
podbrzusze. tak go pożądam.
na Ich
głowy
kładł
połę
Jesteś zwykłą dziwką.
swego
wyszarzałego
białego
A ty? Jesteś dziwką wo jpłaszcza I mówił:
- Biorę clę w swoje piastony.
tajemny źnak Piastuna I okaże
-szczerość w służbie dla niego,
żywym zostanie
I będzie mu
ałl.ttył. Kto okaże fałsz I zdradę, ·zginie.
Kto nie
zechce
przejść przez
znak, niechaj
bezbronny wraca do Hoka.
Zeskoczył Piastun ze swego
białego ogiera, a potem na plasku nadbrzeżnym narysował ostrzem swego noża!

I
I

;

się I ruszyła
poszukując o-

brzegiem rzek!
gniska, przy którym . siedział
P.iastun. Nikt jej nie zatrzymywał anł nie zaczepiał. żoł
nierze byH syci kobiet,
gdyż
mieli wiele
niewolnic, które
właśnie odsyłali na drugi brzeg. .
Ta kobieta nosiła miecz u boku I może dobrze nim władała. Stała się zresztą własnością
Piastuna, gdyż wszystko pozoll'tawało jego własnością, zanim
łupów nie rozdał między ż o l

. nlerzy.
Piastun

siedział

przy ogniu

lę podrzucał ją na

dłoni,

a potem

cisnął

otwarte!
na pia-

sek.
- Jeste• moim niewolnikiem,
Fulko oświadczvl. Mam
w tej chwili moc, aby każdego
człowieka zmienić ·w węża, w
wilka, koni a lub żubra. Mogę
też uczynić z ciebie
robaka I
zdeptać jak robaka.
Lestkowie odsu.nęl! si ę od '.>gniska. Wiedzieli, że ich wład
ca zna sztukę czarów, słysz eli
o tym od wielu. Teraz je dnak
byli świadkami czegoś tak niezwykłego, że ogarnęło Ich przerażenie.

Flllko słyszał, te na wschodzie tamtejsze ludy zn ają wie;::
Je tajemni<; I posługują się
łyskiwał
czarami, które darował im szaty kamień.
tan, Pan Ciemności. Teraz czuł
- Czego chcesz? - zapytał
się jut jak martwy. W ust.ach
ją, gdy zbliżyła się do ogniska.
- Ciebie, panie. WidZJialam miał dziwną · sucboś ć , język: byl
jak • z drewna. z trudem wy.
twoje przyrodzenie
i od tej
,
chwili aż pali mnie m oje łono. bełkot ał:
- M iały być dwie gry, pa- Odejdź - rzekł twardo.
- Tej nocy będę grał z Fulką. nie ...
Piastul\ poszedł do rzek!, U•
To zaczarowana gra 1 wymaga
i twarz z
czystości. Miało cię już
zbyt myl w niej dłoń
wielu. i dlatego mógłbym się czarnej mazi, która je pokrywała. Spiclmir wylał na ziemię
zbrukać.
. czarny. płyn z naczynia.
Wzruszyła ramionami: ·
- Klękntj - rozkazał P1e- Ilu ludziom, panie, poda11tun grafowi l!'ulko.
wałeś rękę, a przecież nie staA kiedy tamten klęknął 1 p(f-o
łeś się przez to brudny. Wieurolu wchodziło w moje łono, ale chylił głowę, oświadczył
m:yście· Dago:
mężczyzny jeszcze nie miałam.
- Oto niewolnika,
Fulkę,
Dlatego czuję się czysta.
czynię człowiekiem wolnym. Czy
Spojrzał na nią z zaciekawiesamo? Uczynl6
niem. Twarz miała o jasnej potrafisz to
cerze i małych ustach. Była to mnie niewolnikiem, a potem
twarz dziecka. Jasne . długie wolnym? Ogień, który tu plonie l z którego wyjąłem . zło
włosy równo leżały na jej ratą monetę,
spalił
wszystkie
mionach, przypomniał sobie jej
twoje przysię~
c!la
~lęc!a
nieduże piersi, plaski brzuch,
Hoka. Odtąd będziesz dowodził
smukłe .uda i mocno owłosione
swymi dawnymi ludźmi w mołono, co w jego wyobrażeniu
jej służbie. A Je.§11 zrobisz chJd
świadczyło o namiętności. Gdy
jeden zły krok, zrodzi się w tosiedział nagi na drzewie, wy'bie choćby myśl o zdradzie, podała mu się ładną. Teraz chłonie clę ogień. .
·
piękną.
Skłonił się Dago
ognisku I
- Ile masz lat1 - zapytał.
odszedł już bez słowa, a Fulko
- Osiemnaście.
- Dam clę najpierw Spic,mlstał Jak martwy. Zdumienie f
przerażenie odebraly mu wszel•
rowi. On clę wypróbuje.
- To nie ma znaczenia, pakle siły, nie był
stanie ponie, kto mnie wypróbuje. otrzy- ruszyć ani ręką, ani Mgą. Ognisko rozpalało się coraz barma to, co może mu dać każda.
dziej, sięgało mu już do stóp,
Ty zaś dostaniesz to, czego nie
zaczęta st'l na nim tlić odzież,
dała ci żadna Inna.
a on tak stał ciągle jak sk!ł
- Skąd wiesz?
mieniały, aż jego włastil żoł
:...- Po prostu: wiem.
Dago skinął ręką na siedzą
nierze w pewnei chwili rz11c!JI
cego przy drul?im ognisku żoł
l!'lę na niego, odciągnęli Ód oginiska I zagasili tlące się na
nierza.
- Odpędźcie stąd tę kobietę.~ Fulce ubranie.
Dajcie Jej ieść i pić, ale niech
Znowu usiadła obok niego
Arne.
śpi daleko ode mnie.
- Zostaw rnnl'!
1u1me~o żołnierz wstał od
ogniska,
poprosił Fulko. Nie należy'IZ
ale ona odeszła sama. o kilkado mnie. Nic fuł do mnie nie
dziesiąt kroków rzuciła się na
należy.
trawę w lesie i zaczęła bezgło
Odeszła, znowu odrzucona l
śnie płakać, chyba po raz piernikomu niepotrzebna. Ale jut
wszy w życiu z prawdziwego
nie płakała.
·
żalu I pożądania. Nikt jej tak
Do północy aledziała w lesie,
nigdy nie upokorzył.
To dla
oddalona od ogniska i pogwaniej biskup stracił laski arcyru wojskowego obozu. Raptem
biskupa. To dla niej pojedynkoobok niej zaszeleściły
Uście,
wali się rycerze. Za noc z n i ą
trzasnęła sucha gałązka I wie·
spędzoną płacono
w Jumnie
działa, mimo ciemności, te jest
zlo~ml numizm~tami. . Jeśli
przy niej Piastun Milczący 1
chciała, mogła mięt ·
kazdego.
nieruchomy 1tanąl
obok niej
Nawet Fulko tarzał się u jej
stóp, błagając, żeby mu się od- J ak gdyby na coś czekając. Wiedziała, te przyszedł tu po młu
dala z dobrej woli.
Bo tylko
lość. Wstała z ziemi l zaczęła
gdy naprawdę chciała, potrafiła
Pośpiesznie zrzucać z siebie osię oddawać i kochać do utraty
dzież Naga przytuliła
się do
przytomności. Jako dwunastePiastun!l, zarzucając mu ramio.•- , letnia dziewczynka namówiła
na na szyję.
do miłości swego ojca, a petem
Powiedział jej półgłosernt
oskarżyła go o gwałt. za co mu- Słyszałem od Fu1kl,
te
siał iść do kościoła w
worku
twój ojciec oszalał dla ciebie
pokutnym, bez miecza, w ,kaz miłości i wreszcie się powiepturze. A raz zakosztowawszy
sił. Słysz11łem też, że
pewien
z nią rozkoszy, błagał ją potem
biskup stracił przez ciebie pao następną miłosną ·uciechę, obstorał i infułę. Oszalał dla ciesypywał złotem,
rabował dla
bie książe Hok I pozabr.iał swoniej po gościńcach, a wreszcie
gdy mu zdecydowanie odmówi-· je żony, ale ty wolałaś ueiec
w świat razem z tym awanturła powiesił się. Sześć lat już
nikiem.
11~ kochała z różnymi mężczy
- To prawda, panie - cało
znami, była nałożnicą starego
wała iego twarz, nie ~mlejąc
księcia Hoka, dla niej
zabił
jednak dotknąć wargami jego
własne żony i ją chciał uczynić
ust, ponlewał wciąż mówił do
kaiężniczką. Wolała jednak uniej:
ciec z Ful>ką, poniewat wyda- Przestrzegano mnie, że miwał się jej podobnym do niej,
łość może opanowa,,ć człowieka
także spragnionej
zmiany i
tak samo mpcno jak szaleństwo.
przygód~ Pierwszy raz ktoś nią
Sądzę, te masz sztukę miłos
pogardził, a ona ·zamiast odnych czarów. Uczyła mnie jedczuwać do tiego człowieka nie. nak olbrzymka Zely jak
się
nawiść pragnęła go
jes~cze
przed takimi czarami ochronić.
. mocniej.
To powiedziawszy odwrócił ją
Rozpalono duże ognisko nad
tyłem i wszedł w jej zad
w
rzeką. Zawołano
tam Fulkę,
najbardziej obrzydliwy sposób,
przyszło wielu żołnierz~'"
a
gardząc jej kobiecym sromem,
ta.lde nadszedł Piastun. Zar od
Stęknęła z bólu, le.cz on nie
o~ia Jut na · odległość
palił
zwrócił na to uwagi, głaszcząc
twarze.
jej plecy o ciele tak delikat~
- Gr~e Fulko. Ten tylko
nym jak najszlachetniejsza mama pra'ro władać innymi. ludź
teria z krajµ Serów. A zaspomi, kto posiadł sztukę seldr.
koiwszy żądzę odsze.dl tak saOto rzucam do ogniska złote
mo cicho jak nadszedł.
Ona
go solida. Wyjmij go
z· żaru
zaś , naga l dygocąca od chło
gołą dłonią. a będziesz wolnym.
du, usiadła I położyła dłoń w
J~li ja to uczynię,
ty zostamiejscu, gdzie mocno biło jej
niesz moim niewolnikiem.
serce. Nikt jej tak nigdy
nie
To mówiąc Dago rzucił złotą
wziął, nie obraził jej kobiec~j
monetę w środek ogniska, tam,
dumy, a przecież nie
umiąla ·
gdzie był największy żar.
przed śobą skłamać, że sprawi- Nie - odparł Fulko. ło jej to zadzi'wiającą przyjemNde wyjm• tej monety, gdyt
ność.
żar spali mł twarz I dłoń.
Splcim!r podał
Dagonowi
miakę pełną jakiejś gęstej cieczy. Dago umazał w niej swoją
Fragmenty drugiej czę4ct n todłoń, która stała się
czarna.
1 jadł kawałek pieczonej woło

winy. Na

włosach

pomu jak gwia:>Jda zlo-

w

Pomazał

ava. l.cnw.a: ~Mkł-Gł4M

białych

ową

cieczą

moją

twarz, która równie!
zrobiła
się czarna. Wówczas
pochylił
się ku ognisku 1 wyciągną! . z
taru płt)t' monet,. Przez. chwl-

mu „Dagome Iudex".

li
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Urząd2i0no polowanie na na1. Byliśmy w pewnej sprawie w pobll!u Mińsk.a. W nocy zaezął lać desze%. Do rana przenl.Hmy 1
la1ów Archljerejskdch do lasu Stał"oalelskde.go.
Zroblllśmy dniówkę w lesie , w pobliżu traktu na 19 wtor•cie do Mińska. Zmokliśmy do ostatniej nitki. Niedługo pned
południem deszcs ustał I roznieciliśmy oggisko, aby 1lę ogrzać
i wysuszyć rzeczy Dym ogniska mógł lldrad%!.ć, lecz nie :riwracallśmy na to uwagi. (•..)

W pewnym momencl„ w poblltu nauej
kryjówki pneS'Zło
dwóch pastuazków. Chłopcy zatnymali 1!• na chwilę, zerkając
clekaWie ku nam.
- No, czego tam? - myknął do nich Gubairz. - Szorujcie
dalej! ,
Pastuszki pośpiesznie zniknęli w krzakach. A za godzinę c1.asµ
Oa wówczat wysuszyłem ubranie I stałem na warcie) posłyszałem
w lesie jakiś n.mer. Obróciłem głowę w lewo I nagle spojrzenie
moje przelotnie się spotkało ze spojnenlem patrzących ku mnie
:& gęstwiny krzaków oczu. Pozatem dostrzegłem czarną ~kórzaną
czapkę 1 czl!rwoną, pięcioramienną, emaljowaną gwiazdką. Wiedziałem, te jestem obserwowany, więc · nie okazałem zaniepokojenia, tylko odbezpieczyłem rewolwer I postawiłem nogę w ognisko. Koled-zy, :zdumieni, spo•j nell 111- mnie. Ruchami rąk pokazałem Im, aby prędko się ubieTal!. ZrobiH to nie tracąc anl chwili czasu, lecz nie u'ka~ll się z ulkrycla. Wskazałem im dłonią w ·
kierunku pobMskich krzaków. A tam rozlegały się coraz wyratnlejs:r.e szmery i przytłumione szeptania. Słyszałem je z prawa I
z lewa. Nagle w pobliżu nczeknął krótko pies. Wówczas się pochyliłem I szepnąłem do chłopaków:
- Granaty! żywo!
ltoleds7 odbezpieczyli 1ześć francuskdch., odpornych granatów
ł dali ml dwa. Wówczas rzuciłem jeden giranat prosto w grupę
krzaków, przed 1iebie, a drugi w<>ehfł dalej. Szczur I Grabarz,
w tejte chwili, r21Ucil1 p-anaty w prawo t w lew<>. Po kilku sekundach cranat7 :&aczęły eksplodować. Laa zadygotał. W powietrze poleciały fontanny :&letni. Tneuczały gałęzie dnew. Rozległ7 11, krzyki i tupotanie uciekających lud2ll.. ,A my natychmla.t poszliśmy ku sachodowi. Starallśmy lł11 nie 1prawiać hałasu.

Dłutszy czaa panowała cisza, a potem padł l'trzał karabinowy,
Następnie rozpoczęła llę ię1ta 1tr·z elanlna.
Nie odpowiedzieliś
my ani 1trzałem I wciąż podą!all naprzód. Po pewnym czasie z:
t;yłu rozległo slfł azc-zekanie psa.
- Niedobrze! - nekł Szozur. Tu>opij\ n-u 1 psem, a do

W'l.eczora daleko...
.
- żeby była terpentyna albo amoniak, można by wylać na ziemię. Skower nle ponedłb7 daleko aa nami. A teraz marnie! powiedział Graban.
Zbliżyliśmy 1łę k11 brzegowt lasu. Przed nami rozciągały 1lę
daleko otwarte pola. Do giranicy było i2 wiorst, do najbliższe10 lasu, prowadzllcego ku granicy, przeszło 4 wiorsty, a zmierzch
powinien był łlfftąpić nie wcześniej jak u 3 godziny, więc wyjść
a lasu w pole było ~yt niebezpiecznie.
Poszliśmy skrajem lasu ku południowi. Pnedostallśmy się na
dTugą słtunę traktu I środkiem la.su zawrócili na ~chód.
(...) Szedłem pierwszy. Aby nie gubić kierunku I nie pirzedłu
tać drogi, prowad-zlłem kolegów podług busoli. Zbliżyliśmy się
do brzegu lasu. Stąd było wida~ Stare Sioło i jadące traktem
wozy. Skręciłem na północ. Znalazł.!!zy dog-0dną chWilę, gdy nie
było nikogo w pobliżu,
przeszliśmy
na drugą stronę traktu I
znaleźli się w tamtej cu:ścl lasu, z któTej wycofaliśmy się przed
godziną. Byliśmy teraz na tyłach obławy, która posuwała się powoli naprzód o dwa kilometry pn:ed nami.
Mijamy nasze, wygasające, ognisko. Widzimy leje, które wyryw ziemf granaty Od tego miejsca kierujemy się na północ,
a potem znów podątamy ku zachodowi - w ślad za obławą. Coraz WYTaźnlej słyszymy szczekanie psa I hałas, sprawiany przez
idących przed nami ludzi. Słyszymy, ~e oddalają się na południe,
·- przeszli trakt Wówczas zblłtamy się ku brzegowi lasu I tu
zatrzymujemy się. Znów widzimy przed sobą pola.:. A do zmierzchu jeszcze 2 godziny.
Nie Idziemy jut po raz drugi dookoła po le.d e, bo wiemy, te
spostrzegą nan wybieg I zrobią zasadzkę lub skierują obławę
w tył, a sądząc z poprzednich strzałów karabinowych I sprawionego hałasu, mają znaczne siły. Zaczajamy &ię w grupie krzaków w pobliżu brzegu lasu i czekamy Mamy w pogotowiu l(ranaty f rewolwery ..• Czas wleC'Ze się nieskończenie.„ Do wieczora daleko ...
Po uJ)ływle godziny obława obeszła wokoło po lesie I mów
zaczęła się zblłtać ku nam. Co parę
mi·nut rozlegało
się
szczekanie psa.
- Ja tego skowra sprzątnę! - mówi Grabarz ze 1łokll\. Wy zaczekajcie tu.
Wsuwa rewolwery do kieszeni I odbezpiecza 2 granaty. Potem
Idzie lasem napnec!w Zblltających się ku nam lud'Zi.
Przez 'twadrans panuje cisza Obława jest coraz blitej. Nagle
rozlega slę wyóuch !(rana tu I przewala się daleko po lesie .. Dr1;1g: wybuch.. Pies zamilkł. . Zupełna cisza...
Potem zac1.ynaJą
grzmieć karabiny Za parę minut zbliża się ku nam Grabarz.
- Trafiłeś skowra? - pyta go Szczur.
- Nie wiem Ale oni wstrzymają słę na pewno. Do zmlt!1'zchu
jeszcze przeszło godzina czasu.
Wychod-zlmy w pole. Nie motna czekać w miejscu, aby nie
dać się otoczyć. Szybko podątamy pros.to ku czerniejącemu w 4
wiorstach od nu lasowi. Gdy pnemlei'zalitmy trzecią C'Zęść tej
drogi, z tyłu rozległy się strzały. Obejrzałem alę. Polem biegli
zs nami żołnierze z karabinami w rękach I, zatrzymując się od
czasu do czasu, strzelali do nas. Poszliśmy jeszcze prędzej.
ły

W połowie naszej drogi leżała wie~. Chcąc skrócić sobie drogę,
aby mie~ równe szanse z naszymi prześladowcami, którzy na
pewno pójdą przez wieś, weszliśmy w wąską, tonącą w błocie
ulicę Broni nie chowaliśmy. Mieliśmy w rękach granaty I rewolwery.
Pośrodku wsi stał tłum ludzi Jakieś zebrame. Tłum otaczał
jakiś wóz, na którym stał jaki~ mężczyzna 1, otywlenłe gestykulując rękami, coś do nieb przemawiał. Nagle ktoś 1 tłumu do1strzegł nas Coś krzyknął
Wszystkie spojrzenia obróciły się w
naszą stronę . Nie
zwracając na to uwagi szybko podążaliśmy
naprzód Wtem mężczyzna, który przemawiał do zebranych na
ulicy ludzi, zeskoc~ył z wozu I pobiegł na pobliskie podwórko.
Szc~ur przeraźliwie krzyknął:

-

Trzymaj!!

'

1

Grabarz kilka razy

gwizdnął

na palcach.

'

Tłum zaczął topnieć Ludzie rozbiegali się na wszystkie ikony. Idąc dalej pustą ulicą widzieliśmy tylko, gdzieniegdzie,
ukradkiem WYglądających z okien mieszkań ł sza rogów chałup,

ludzi.

Wypadliśmy na drugi koniec "mi I poszli Dl! przełaj przez pola Z d'lia nieustannie rozbrzmiewały strzały ścigających nll'S żoł
nierzy. którzy chcieli w ten sposób zaalarmować ludność wsi,
aby na• ~cigano, lecz narob111 jeszcze większego popłochu i -osiąg
nęli jedynie to, że chłopi się pochowali, gdzie kto mógł,
. Wreszcie dotarliśmy do lasu, który zalegały już wieczorne clenie.
- Możemy zaczekać tu na nich - powiedział Grabars, 1ladająr na ściętym pniu brzozy. - Wldq, te Sm bar<łso pilno do
piekła ...

2.
Teriu już n!Jkt z nas nie może swobodnie się ukazać w miasteczku Idziemy tam po większej części wszyscy razem I tylko
wie<'zoraml Szczur przemyka się do mieszkań swych informatorów i· zbiera od nich wiadomości o pracy powstańców, o różnych
zajściach na granicy, pograniczu I w miasteczku. Potem Idziemy
razem do sklep{>w I kupujemy potrzebne dla na1 rzec-zy. Parę
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razy poznawano nu, lecs nikt .nie miał łmiało4cl wej~ć nam
drogę lub donieść natychmiast na policję. A. pótnlej wymykaliśmy się z miasteczka I szli na melinę do gorzelni
w Pomorszczynie lub w okoliczne lasy. Częściej w lasy - tam było nam
najbezpieczniej.
Znów straciliśmy pairę dni na zet>ranie w jed·no miejsce
I przenlewlenle do pasera zebranych I ukrytych w różnych miejscach towarów. Zarobiliśmy sporo. Pieniądze jut nie cles-zą mnde.
Jaka rótnica: ile Ich posiadam, jeśli nie mogę kupować za nie
wszystkiego, co mi się podoba. Składam wlęk~zą część ich,
przeważnie złoto I drobniejsze banknoty, do
naszego banku
w dziupli starej lipy.

w

WczoT"aj Szczur poszedł sam do miasteczka. Czekaliśmy na niego na cmentaT'zu. Przyniósł kilka :flaszek spirytusu, sporo jedzenia i powiedział do mnie:
- Jest dla ciebie nowina.
- Jaka?
- Tylko ty się nie pr:r..ejmuj tem... Jutro, w niedzielę, będę
Fellne zaręczyny.
- Nie może być! ... A z kim?.„
- Zgadnij.
- Nie mogę się domyślić.
Szczur krzywo się uśmiechnął i wycedził powoli :
- z pa-nem Al-fre-dem A-l!ń-czu-kiem „
Zaniemówiłem. Szczur &postrzegł, jakie to wywarło na mnie
wrażeni.e i rzekł:
- Mnie też to bracie przeraził-0. Rozmyślałem nad tern dłu
go„. Bardzo dług~„„ Tak sobie medytowałem: czy to może być, .
aby taki szkop wziął siostTę Saszki i korzystał z posagu, któ-

Zielona granica, granaty, strzelanino western, choć. dzieje się na Wschodzie.

czyli niemal

Zaręczyny

Felicji
SERGIUSZ

PJASEC~I

Nie zoltałby pewnte Bersłusz Piasecld ptsanem, sdyby nł• Je1:0 pobyt
w więzieniu. .T am bowiem napisał swoJ11 najglognleJR~ll
ksl11:!kę
pt.
„Kochanek WlelkleJ Nledtwledzlcy", Rękopis • więzlenla na Swlętym
Kn:yżu wysiał do Melchiora Wańkowicza, który zachwycił tlę pisaniem
wlętnla I stal si• gorącym rzecznikiem Jego uwolnJenla. Zabiegi
WaAkowlcza oras kilku Innych pisarzy przyniosły efekt I Sergtuts
Plasecló odzy1kal wolno•e. Ale zanim to nastĄpllo w roku 1917 w
wydawnJctwle „Bój" ukazał się „Kochanek WtelkleJ Niedtwledzlcy" u
wstępem Melclrlora Wailkowłcza. K1i11tka uybko zdobyła dm11
popularno~ć I do 1931 roku ukazały się Jej ał trzy wydanla. Po wojnie
jednak w kraju nJe była wznawiana. Zdobyła natomiast uznanie na
zachodzie. Była tłumaczona na wiele języków. Najwięcej, bo at lł
razy była wmawiana we Włoszech, irdzie na Jej podstawie zo1tał
nakrecony ftlm.
Zyclory1 Sergiusza Piaseckiego um w 1obte mógłby postutye aa
temat ciekawej ks!Ątld lub filmowego 1cenar!usza. Urodztl 11ę· w 1901
roku. .Jego oJclec był naczelnJklem poczty w Lacbowtczacb, matka aaA
dutąc11. Z stmnazJum tranl pterwny raz do wtęztenta dla nleleł111cb za
pobiele Inspektora I sospodarza klaay. z więzienia uelekł. Cu1
rewolucji w B!ISJI •P!ldzlł w Mo1kwle. PótnłeJ pomasal poJUJ.m
odd:dałom w njmowanJu Ml4ska. W llZI ro.ku 1101tał aientem polskieso
WYwl&du. Przy okuj! wielu przejg6 przes mnie• zsaa uprawiał
przemyt. Złapany podczas fedneJ • prsemytn1cmyeb przepraw dostał Id•
PO ras drug( do wlezienia w Nowogródku, sdzl.e pnebY'Wal przez dwa
lata. Następnłe ·sostal wydalouy 1 wywiadu I plenl11dze na tycte taCSlll
zdobywa~ 11111. W 1928 roku aa napad na kolejkę so1tał skazany na karę
łmJercl. Wyrok naJprawdopodobuleJ na 1kutek zabiegów n Oddziału,
został zamieniony na 15 lat więzienia, W czasie wojny lłu:tyl w Armlł
Krajowej. Pelnl w Włlnle funkcje 1zefa komórki odpowledllalneJ 1a
wyroki łmJerel. Od 19U roku na emlgracJI. Osiadł w Londynie, 1dzte
w da11Zym ct11gu plsaJ, Powitało wówczas kilka powideł. Zmarl na
obczyfnte w roku 1911.
DrukaJemy tragm111t .,Koohanka WlelkleJ Ntedłwledsl.CY" która w 1989 l'Oka ma .si• uud w Wyd&wntetwte l.6dzklm.

kłll\łkl

ry Saszka za cenił i;ycia uvego dla niej uzbierał? ... Tak właśnie
myślałem. I ·powiedziałem aobie:
rąbnę go!..
A potem ja lepiej rozważyłem sobie I powled7liałem Inaczej: nie trzeba I nie
można!„. I t1 to zrozum .. „ A wiesz dlaczeioT
- No?
Szezur poprawił pall\C- Ił• w butelce łwlecę, a potem unl61ł
w górę dwa palce 1 prQ'mru:ł,-ł ocą. Na tw&rs7 jelo wykwł·tł
krzywy ujmiech.
- A dlatego, t. oni sobie warci!„. Ro1A1mlesż?.„ Jdll ona
zgadu się wyjść u nlego za mąt, chocdat wie, co to u ananu,
to.„ warta go. A on warl jej! .. I plea im mordę lizał! A ty pluń
i głowy sobie nie zawracaj!... Siostra Saszkl nie powinna była
tego zrobić, a jeśli to zrobi, to jest zwykłą.„ ścierką... Ot jak ...
Może to I lepiej .. „
Długo milczałem. W głowiie ml przewalało 1lę mnóstwo myśli.
Później uścisnąłem mocno dłoń Szczura I rzekłem:
- Ma12 rację!
.
Szczur 1klnął ml g1ow- l wesoło błymlłł oczami. A trochę p6tnlej powiedział:
- Wiesz, co ja wymy'11łemf
Pytająco 1pojrzałem mu w oczy.
- Pójdziemy jutro we trzech a Dt'lłC'IJ'Jl:r hH- Co? •. „ Nle
tpodziewają się takich gofol.
Sama łml~a będzie. A tu my
wpadniemy I skł~damy tyczenia wesołego aleluja dla. panienki ł
dla chołujal... Co wy na to?
- Dawaj! - rzekł wesoło Grabarz. - Pierwsza kategoria!
- Dawaj! - 'krzyknąłem I ja („.)
~
Nazajutrz, późnym wieczorem, udaliśmy się do miasteczka. Do
mieszkania Webl!nów był WYgodny dostęp ze wszystkich 1tron.
Przeleźliśmy przez kilka parkanów I
Z"1aletll aię w ogrodzie.
Stąd można było wygodnie obserwować cały ruch w domu I na
podwórku.
Zaczął padać denc1 I d11led:&łniec opu.tonał. Prtn ~ '9•
1krawo1 oświetlone okna mieszkania, ałynelHmy dflwł~ 1tamofonu. Skradłem się pod okna domu l 1ajnałem do Arodka. Zoba·
c17łem
kllkana•cte osób, 1!edzących n stołem zaltawlonym do
kolacji. Fela 1ledzlała obok Alfreda, który co• m6wlł do niej,
przymilnie zaglądając dzlewC"Zynle w oczy. Cil\gle 1lę uśmiechał,
muskał palcami wąsika, lecz twarz
dziewczyny była 1pokojna
i surowa.
Prócz nich zobaczyłem w Izbie wszystkich braci Allńczuków,
Karola i Zygmunta Fabińsklch, Aliganta, Słowika, kt6ry miał
git.arę na kolanach. Pozatem było jeszcze kilku nie znanych mf

mętczyzn, starszych I młodszych,
zapewne . krewnyc~ Allńezu·
ków I Fell.
dziewcząt były: Belka, która się pogodziła z: Alfredem, Andzia Sołdat, kuzynka Fell, Zosia r jeszcze ·kilka kobiet,

z

znanych ml tylko z widzenia
Na stole stało sporo wypróżnionych flaszek. Towarzy$two było
ululane, lecz zachowywano powagę. Do mnie zbliżyli się Szczur
I Grabarz. Zaczęli wraz ze mną patrzeć w okn~. Gr.amofotl
umilkł. Dostrzegłem, że Lutka Zubik mówi coś Słow1kow1. Pewnle prosi go, aby zagrał lub zaśpiewał" Przyłączyły !!~ do nł~J
inne dziewczyny. Spostr:z.egłęm, że Słowik gię zarumienił. Popra•
wił się na krześle, "'r:z.iął kilka akordów na gi~arze I zac~ął spłe
wać. Lecz śpiewał nie naszą, przemytnic1'ą piosenkę~ ktora f'il!nica układała, a lnm1 ~mutną, rzewną:
Step, bezbrze...,y ste...ep.„!
Serce gniecie :i.a-a-al!...
Jak skazańca
Piosnka leci w dal.
Jak skazańca jęk
Piosnka le-e-cl w da-al!„.
Szczur położył ml rękę na ramieniu.
- Ch-0d:t!
Idę wraz z nimi do sieni. Piosenka kończy się. W mieszkaniu
przez chwilę panuje cisz<: W tym momenc\e Szczur otwiera sze. roko drzwi do Izby. Podążam y z.a nim. Wszyscy obracają "ku nam
zdumione oczy. Wtem aostrzegam poruszenie wśró.d A ~ inczu1'6w.
Alfred sięgnął ręką do kieszeni W tejże chwili Szczur błysnął
dwoma parabellami, kierując je ku obecnym w izbie ludzi-Om.
My również wyję l iśmy broń. Szczur powiedział, zwracając się
do wszystkich:
- Przyszliśmy tu w imieniu brata Fell, Saszk!. Sasz.'.{a był
moim kolegą, a zmarł u niego na rękach! - wskazał ruchem
gł-owy na mnie. Więc, gdyby żył, zaprosiłby nas prędtej, niźli
wielu z was, na zaręczyny siostry. A kawaler - Szczur się
zwrócił do Alfreda niech uspokoi się I trzyma rączki w ))Orządku, bo zamiast zaręczyn zrobimy parę pogrzebów.
Szczur siada do stołu, pom i ędzy odsuwającymi się na bok Lutką Zubik a Zosią, naprzeciw Alfreda. Wszyscy milczą. Wtem
rozlega się głos Fell, która patrzy mi w -0czy i mówi:
- O to ładnie, panie Władysławie, z: broni ą w gości pnyjsć 1
- Broni w ręce nie miałem - odparłem jej ponuro. - Wyjąłem broń dopiero wtedy, gdy Alfreq po nią sięgnął, bo wiem,
ze nawet zza płotu strzelać dla niego nie pierw;zyzna!
- To dla mnie obraza! - mówi Fela i na czole jej uka:euja
się długa, pionowa zmarszczka.
- A! ... to panna Felicja taka obrażllwa... Nie
wiedziałem
o tem. Myślałem inaczej, bo widzę, że ten, który rok czasu t~
mu pan.rui k ... nazywał., o czem F~lcunia dobrze wie, je~t teraz
jej narzeczonym.
- A co to ciebie obchodzi? - wyrzekł przez zęby Alfred.
Wtrącił się Szcz;ur:
- Bardzo go to -Obchodzi! Bardzo. bo jest twoim kumotrem!
- A kto was tu prosl.ł? - rzekła Fela.
Wówczas powiedziałem:
- Pani mnie kiedyś zapraszała Przys1.edłem podpit y... wy~
miała mnie pani. Teraz przychodzę trzeźwy, z kcie?.kami znów
•ię nie podoba.
'
•
- Z bandytami! - rzucił Alfred.
- Nie z takimi żłobami jak ty, co z zapł-0tu do chłopaków
1trzelają, na lewo na policję donoszą z podpolnikami w Sowietach kolegują I chłopaków sypią! - rzekłem do niego.
- Wy sarni nikomu pracować nie dajecie! - rzekł Alfred.
- Nie dajemy takim żłobom jak ty! I nie damy! Sko11czy się
dla was złote dno! Wam drwa rąbać, wodę nosić i pieluchy
prać, a nie fatować! rzekł Szczur. Przez ciebie zginął Kruczek, przez c;lebie zginąl.! Gwóźdź! Ty napuszczałeś na nas pow„
stańców. Ty naprowadziłeś czekistów. Więc pamiętaj: d la was
granica zamknięta I jeśli od dziś dnia złapię którego ~ was pię
ciu. - Szczur kolejno tykał przez ~tół palcem w ptersl Aliń
cruków - u granicą, to rąbnę w łeb! bo granice z::ipaskudzacle.
I jeśli złapię którego z puwstańcami, a ja złapię, to też kości
pogruchoczę. Powiedźcie Im. A teraz •dość gadania. Przyszliśmy
tu wypić ł życzyć Fell szczęścia. A swoje Interesy załatwimy
gdzie indziej!.
Szczur wziął ze stołu dużą karafkę I nalał wódki w trzy
szklanki: dla siebie, dla mnie i dla Grabarza.
- No, chłopaki. siach! - rzekł w esoło . - Wypijemy za zcirowl~
siostry Szaszkl Weblina, kró la granicy, Felicji!
Wypiliśmy d11szkiem wódkę.
- A teraz, rhłopaki szklanki o podłogę: żeby nikt nie wypił
niemi za zdrowie Felk~i Alińczukowej. żony 'Alfreda!
Twarze obecnych w izbie ludzi wyrażały wiele różnych uczut.
Szczur się zbliżył do Słowika, wziął z jego rąk gitarę i powiedział:
- Splewałem Saszc11 nieraz. Zaśpiewam jego s!oqtrze ostatni raz!
, Szarpnął struny gitt!ry i zaczął śpiewać. Piosenka była bardza
frywolna I komiczna. W sposóh humorystyc:zny opiewała niedole
I ryzyko zawodu pnt>mytnika. Spostrzegłem na niektórych twarzach, szczególnie u rłziewcząt, wesołe uśmiechy. Szczur skonem
piosenkę I rzekł;
- A teraz, moj <.. proga Felu„.
- Nie twoja j nie droga! - warknął Alfred przez stół.
Szczur zmrńżył oczy ; rzeki:
- Ze nie moja, to twoja racja. a że droga, to moja racja, bi\
- ma posag, na który sie łasisz więcej jak na nią.
- C~uje pies sadło! - odezwał się Grabarz.
Fela porwała się z miejsca.
...,.. Czy panowie długo zamierzacie tu pozostać? - rzekla wy.
1oklm, brzydkim głosem. - Jeśli tak. to ja stąd pójdę!
- Nie - odparł Szczur - zaraz idziemy„. A na zakończenie
chcę złozyc! pannie Fehr-ll prezent ślubny, bo nie spod1lewam s1~
aby nas na we.ele zaprosiła .... I nie przyszliby~m" - rzeki 'JO
chwilowem milczeniu. - Otóż, złota pani nie trzeba. bo Saszkił
dość go zar-0blł dla ... Alfreda, więc zł o ta nie dam Dam pani inny prezent, który i Saszka chętnie by przyjął.
Szczur przechylił się przez stół i położył na serwecie przed Felą
sranat. Grabarz poszedł za · jego przykładem . Wówczas nekiem;
- A ja 1prezentuję pani co innego: upominek, który mi kiedy-ś
Alfred posłaL Nie pobiegłem z nim na policję, tylko pokazałem
S&1zce, a terati daję pani.
Położyłem obok granatów kulę browninga, która na 'esienl 192i
roku WYjąłem ze ściany domu Trofldów, po zamar-hu na mnie.
Wszyscy milczeli. F"lR patrzyła zdumiona oczami nB leżące przed
nią ,granaty i kulę. Niektórzy goście odsuwali '1ię wraz z krzesłami od stołu. A Szczur powiedział·
- No, chłopcy, hajt'!~ w -drogę! Niech oni tu smrodzą i dzie-::i
płodził, a na nas czeka czarna noc, czarna ście~ka. zielony las I
zielona granica!
Wynl!śmy z mieszkania. Będąc w sieniach posłyszałem głos Alfreda:
- Trzeba na policję! ..• Cót to jest?... Tot granda!!..• Mamy
•wiadków L„
W następnej chwili rozległ się apokojny, niski, o metalicznym
brzmieniu, głos Fell:
- Usląd:tno, ty.... ty.„ - . nle dokończyła.
Wyszlf~my na ullcę i 1.anurzyH się w <'iemnofoiach l\sfopadowej
nocy Szedłem i wciąż myślałem : .,Jaki wyraz rwał się na usta
Fell. gdy mówiła do Ą1freda?" Drogo dałbrm za to. żeby się dowiedzie~ I Drogo dałbym!!.. .
· •
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W Sekretariacle umiał slę wykazat, parnię·
tal, kto, gdzie, kiedy, na jakim stanowisku p:::-acował, miał w głowie setki nazwisk. Urodzony
kadrowiec. W 1930 roku ON zróbi> go kierownlklŁ"m wydziału kadr KC. I nie pomylił się.
W ciągu dziesięciu minut Jeżow dawał wyczerpującą Informację o
każdym pracowniku
nomenklatury, w tym także o l<"ażdym członku
. Biura Politycznego, dla tego karła nie było autorytetów:, dla niego staż partyjny, pochodzenie
społeC21I1e. dawne zasługi nie grały ~adnej roli
Wszystkie te pojęcia uwa;1.ane za anachroniczne,
nawet szkodliwe. poniE>waż dawały ich posiadacz„wi iluzoryczne prawo do wyjątkowości.
Kiedy .Jeżow refer, w,1) materiały
dot·:czące
członków Biura
Politycznego, jego fiołkowe
oczy &tawaly się obojętne, dla niego cztonlmwie Biura Pulitycz11egr1 niczym nie różni li się
od osób z nomenklatury. Jako jeciyny w Sekretariacie nie miał żadnych prywatnych powhizań. nikomu wcześniej
nie żnańy pra_·ownik
partyjny z Kazachstanu, właf'.nie dlatego nienaw•dził kadrę, scementowa'lc> dawnymi oo\Viązar,iaml, te s7.ert~gi rnztrw~ał beilitośnie. U··
suwa:ąc z nich najważniE>JS;>!' <·;·niwa v:ciela,iąc .w- życie
JEG 1 ) pnlitykę 1•o?d7ielania ludzi
w aparade. Oczywiście. ,Teżow · - to sąmotrnk,
w w~lce z potężnymi s1.e~·eg::imf walczył o siebie i swoją· pozycję. Niewątplh.,,ie, ślepa nienawiść w polityce jest cechą UJemną, przeszkadza w podejmowaniu
właściwych decyzji.
Ale i ujemne cechy mQ1żna wykorzystać. Jeżow ...,... to nie „białe rękawiczki" Jeżow to
„czarne rękawiczki", ale i one są pożyteczne
dla sprawy. Nie dyskutuje, lecz działa, pozbawiony wszelkich hamulców moralnych, nie liczący slę ze względami etycznymi. Z pozoru
skromny,. jednak próżny, ..chciałby rządzić lud!ml, decydowat
ich losach, ale sekretnie, w
swoim gabinecie, za swoim biurkiem, ze swoimi te.czkam!, ze swoją wszechpotężną kartote·
ką. Już praktycznie kontroluje organa NKWD i
Jahoda go nienawidzi - tutaj istnieje przeciwwaga. Na Siedemnastym Zjeździe ON wpnwadził go w skład
KC jedna z niewielu
zmian, które mu się wtedy powiodły. Tera;:
trzeba go wprowadzić
do Sekre,tariatu, żebv
miał nadzór nad oragnami NKWD, sądu i prokuratury - wtedy równowaga zapanuję ostatecznie. Z Jeżowem i Jahodą, dwoma partnerami, nienawidzącymi się
wzajemnie, -0 ten
odcinek można być l!lpokojnym.
~talin pokazat na krzesło_
Jeżow usia(,-Q i położył przed scbą notes.
- Jest propozycja rzekł
Stallu aby
zmienić strukturę KC, uzupełnić aparat
KC
nowymi wydziałami.
Kiedy towarzysz Stalin mówił „Jest pfopozy•ja" znaczyło to, że propozycja pochodzi od 'l'ł·
meg.., Stalina.
- Co spowodowało tę propozycję? - Stalin jakby samemu sobie zadał to pytimie.
·, , , ..,a nie odpowiedział:
- Sądzę, że spowodowały ją słuszne racje.
J~1ow patrzył w notes,. trzymając·
w goto-

o

już nie liczy się ani z Moskwą, ani z mlejsco·
wym kiero,wnlctwem partyjnym. Co to oznacza? To oznacza, że aparat technokratyczny poczuł. że
jest bezkarny, że się v.'}·mknął spo.1
kontroll. Dlaczego'?
Stalin znowu zrobil pauzę, zapowiadającą
u o g 61 n ie n le, Jeżpw pochylll się nad notesem
- Aparat gospodarczy - kontynuował Stalin - poczuł, że się wymknął spod kontrou ·
aiat~go, że· nie ma nad nlm od n o wie dnie 1·
kontroH partyjnej. Jaką r.olę może odgrywać
kom6rka partyjna Ludowego Komisariatu Przemysk Ciężkiego, jeśli na czele Ludowego Ko. misariatu stoi członek Biura PolHycm2go? Jaką
rolę mogą odgrywać komórki partyjne w centralach, zjednoczeniach. zakładach i fabrykach,
jeżeli naczelnicy zjednoczeń i dyrektorzy zakła
dów są członkami kom_itetów obwodowych, a.
nieraz i KC partii. a sekretarze komórek partyjnych są w najlepszym razie członkami kń
rnitt·tów dzielnicowych partii? N~ tym siczeblu r0Ja organizacji partyjnych prakt:vcznle
r6w~n się 7.eru. Sprawa Rinzanf)'' a podpow1arla nam rm:wi11zanie zadania naj\• yższe; ·wagi·
kontrolę nad rlziałalnnfrią an„rat11 vo~nncl11rr.;:e•
go n::ileży zre::i 1 ;~ować na o cl n o w i ('dni rri
i;zcz,0 hlu partyjnym. Aparat partyjny powinien
kontrolować ws zys t k i e. aparaty w kraju, w

12.

Za kilka dni udzwonlł Djakow i kazał przy.

·Jeszcze wiosną, przed ukończer..iem studiów,
do Szaraka zadzwonlla Malkowa I kazała zamelrłować się następnego dnia rano w wydziale.kadr Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości.
A wię_c, jego problem lest rozwiązany. Jeśli
przedsiębiorstwo pięknie, jeśli sąd albo prokurałura, to bez wątplenia,
Moskwa, inacz~j
nie wzywaliby go, do · komisariatu
Iudowe:zo.
W instytucie już wszyscy dostali nakazy, pracy, 1 wszystkich porozsylali po prowincji.
· NastPpąego rlnia o wyznaczonej orirz"' .! • r~
zgło~ił się u Malkowej. Kiedy się zjawił, wst'1' la, rzucHa krótko i sucho:
· - Idziemy!
Prt.yprowadzila go do małego, prawie nie umeblowanego pokoju o gołych ścianach. sta~o
tam tylko obskurne :kancelaryjne biurko bez
szafok. pokryte zielonym. poplamionym atrn- .
mentem. arkuszem brystolu i trzy krzesła. Z
sufitll zwisała na prze·wodzie :!arówka be:>: klcisza. zapomniany, nie wiadomo do czego przezn11c/.C1!W pokój.
I
Ko!o m~tnego. d:iw110 nie mytegn 01<na .~tri!
niewysoki mężczyzna. Odwrór:-ll się, ki~d·r v.„~
szli Mall;owa przepuściła S7.aroka prz(,dem i
zarP.1, wyszła, starannie zamknąwszy z.a sotn
drzwi.

(28)

AN' TOLU RVBAKO.W

Dzie

pisał.
sygnał?

znowu

Ten sygnał
świadczy o tym, ie kadra
kierownicza pTzemysłu jest nie knntrolowana.
Aparat przemyslowy z
aparatu radzieckiego
· przl='k!'ztalclł się w aparat technokratyczny. StRnow' to wielkie niebezpie.cze1ist\l.lc.
W tym miejscu Stalin ·zrobił tę s '-czeg 6 I n -ą pauzę, oznaczającą, że zaraz wygłosi
se n te n c j ę-u o g ó 1 n i en i '• z którym powinno ?ostać zapoznane jak najszersze audrtor1um. Jeżow skoncentrował się, żeby je dokładnie zapisać.
.
„.
- Aparat technokratyczny dąży do przeję
cia władzy ekonomicznej, wtadza ekonomiczna
jest władzą polityczną, to elementarna prawda
marksizmu. Dopuścić do ekonomicznej, a co za
tym idzie, politycznej wladzy tecł·nokracji nie
możemy, to ozqaczałoby koniec dyktatury proletariatu.
Odczekawszy, at· Jeżow zapisze, Stalin powiedziaL
- Niestety, towarzysz Ordżonikidze nie do
cenia tego niebezpieczeństwa. ·
Jdżow prze.stał pisać: wszystko, co dotyczyło
członków Biura Politycznego, powinien zapamięt.vwać, nie zapisywać. .
- Zresztą, .towarzysz Ordżonikidze powtarza
błąd wielu. naszych czołowych działaczy, J{tórz~
wierność swojego aparatu im osobiście biorą za
wierność tegoż aparatu partii i państwu. Ap::irat ' technokratyczny rzeczywiście jest oddany
towarzyszowi Ord:>„nikidze
A dla1·i.e;'O nie
miałby mu być oddany? Towarzy,..z Ordżoniki
dze na wszystkie możliwe sposoby chroni ten
aparat, broni go, usuwa spod kontroli partll
popiera jego autonomistyczne tendencje. sprzeciwi~

się- .are~ztowaniu

bot>i.żysty,

sprzeciwiał
Oczywiście

każdego
się

inżynlera-sa

nawet procesowi
Prompartit
w tej sytuacji aparat
'technokratyczny jl;!st mu oddany. Ale oddaµy de
czasu, oddany,dooóki rnśnit> w siłę No, a kiedy
już urosną w siłę, · obejdą się he~ _ towarzysza
Ord?onikidze; Riazanow aresztował i przegoni!
kom•~ję powołani~ orze7 Pbtakowa. Ale przecie7 Piatakow - to zastępca towarzys:za Ordżo
nikiifae. Gdz1e mamy gwarancje. że jutro towarzys1. · Riazanow nil' przegoni \\ornisji. powołanei przez samego towarzysza Ordżonikidze'>·
Przegoniwszy komisję Moskwy, towarzys1 Riazanow dokonał aktu politycmegc A dlacze&o
swoiego politvcznego kroku nie uzgodnił z kierow"lictwem politycznym w osobiP sekretarzn
Komitetu Miejskiego towarzys?a
Lominadie?
Tow<ir:r.vs1 Lominad?e osobhkie nie jest autoryt.,t-t>m dla towanysza Riazam,wa? Załóżmy
Ale -jakikolwiek bylhy towarzyS'7 Łominadze
jedna!<- 0n stni na 1'ZP'" ore-aninrji Partyjne.i
a oc·fanizacji partyjne.i nlkmnu nie wolno pomije.ć ....
Kledf Stalin przestał mówić o Ordżonikid:.>:e
ł przes<zedł do Riazanowa, Jeżow znowu zacząl
notować. ·
- Towarzysz Riazanow - ciągnął Stalin - ·
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- Towarzysz Bieriez!n - poinformowal Dja· kow.
Bitriezin opuścił gazelę, Jura i obaczył eski·
moską twarz i z,.nowu p.;czul Lęk.
Ge~tem ręki Bieriezin zachęcił Jurę, aby usiadl.
Djukow nadal stal i usiadl dopiero w czasie
rozmowy, kiedy Bieriezin kiwnął głową taide
w jego kierunku, pokazuiąc na krzesło.
,..
Bietiezin milcząc przyglądał sie Jurze, pote:n
wyt.oeld powoli:
- Organizacja partyjra rekomenduje w;is rlo
pracy w organach . NKWD.. ?_apoznalem się z
was~~·mi aktami pE>rson8lnymi. ' Wasz brat został skazany za przestępstwo l:ryi:~inalne. ?n:.;l iści -. tych, którzy byli skazani razem z nim?
- Po raz plet"wszy widziałem ich na rozprawie.
- Byliście z bratem zaprzyjaźnieni?
- Jest ode mnie starszy o cztery lata: la
miałem swoich przyjaciół, on swoich ..
- Podtrzymujecie z nim kontakt? 1
- Pisze do ojca, do matki... Gni odpisują.·
Przekazują moje życzenia' wyjścia z więzieni"
i powrotu do uc.z.ciwego,
pożytecz.nego życia.
Czy moje rady pomogą, nie wiem.
Bierieziha interesuje nie brat, tylko on, Jura
rozumiał to ' doskonale. I tnel'.la odpqwiadać tak,
żebf nikt nie wątpił w jego szczerość, ale te±
tak. żeby go nie wzieli do bezpieki. Oni powinni '"' ezygnować z niego sami. Bieriezin Rigdy
nie będzie mu wie1·zył. jest taki sam, jak Budiagin. z ż e 1 a z n e j k o h o r t y.
- Kim są wasi preyjaciele? - spytał Bierie·
Nie mam specjalnie bliskich przyjaciół zaczął Szarak, pojmując, że to wfa6nie jt>st najważniejsze pytanie.
'fylko o kim
chce się dowiedzieć Bieriezin: o Saszy Pan kratowi~ czy o Lenie Budiagin ?...
Ale ani Sasza,
ani Lena ju~ dawno nie s:1 jeg'' J)rzyjaciólmi.
- Nie mam specjalnie przyjaciół - powtórzy!
Szar0k. - Mam kolegów z instytutu. ze szkot;'.
w której się uczyłem, z domu, w którym mieszkam.
'
- Uczyliście się w szkole numer siedem?
Tak to jasne... Chodzi o Saszę albo o Lenę.
- Tak_
-o- ·w zaułku Kriwoarbackim?
- Tak.
- To dobra szkoła. Z którymi ze .szkolnycn
kotegów się spotykacie?
· Zb 1 iża się do SaszV Pankratowa. Przemilcz~ć"
A P" co? T tak wiedzą. Ale czy mogą mu z t~
go robić zarzut? żadnej przyjażn1 międz~ nimi
nie było. przeciwnie, by!a wrngość. Aie o wr?gości także nie należy mówić.
pomvśl4
że
obg'lduje aresztowanego. Nic'lego niięd7y nirni
nie było - ani przyjażni. ani ·wrogości. Mieszkali w tym samym domu. byli rówieśnikami. to
znaczy, że uczyli sie w tej sa.mej szkole, po„
tern pracowali w tej same.i fabryce, wszystko
to było dawno...
·
- No, wiecie - .Jura dokładnie
rozwa/,:'lł
każ tr> słowo - właściwie to mv 'lię ze soba ńie·-»-·
w\du5t-my. A i przedtem <;potykaliśmy się t'ł!{; ·i?
przyp~dkowo no ho mieszlrnJ;§my w
t.:v•n
sam.\TT?" domu . A t.era7 ro?es7l"~m' się w różne
stro11v Kostin Maksim. na Pr7vk'ad. ukońc7vł
szk:M 'piec-hoty . wvjechał 11f1
Daleki W<1chÓJ.
Pankratow Aleksander jest are::<zł.C'Wany. zll co,
prawce mówiąc, nie wiem. lwano·wa Nina ie~t
naur?ycielką, spotykamy si'ę r:tase'T' na podwór·
ku, dzień dobry -- do widzenia . No i jeszcze
Marasiewicz Wadim,
mieS7k:a nie w na~zvm
domu. ale na Arbac1e, nieri11 ~iq widujemy, iest
fllologiem. Kto jeszcze? Lem Budiagina mi~sz
ka w Piątym Domu, tez się prawie nie widujemy
- Córka Iwana Grigorjewieza?
- Tak.
- , Macie narzeczoną. przy3aciółkę!
To pytanie, zadane zara? po tym. jak Szarak
wspomniał o Lenie. że są poi nform.owani. l ocwin'11 być poinformowani T li'elem pytań ie~t ·
nie t;\le poznanie szczegółów 1 1ego życia, ile
sprawdzenie jego prawdomównosci
- Na razie nie 7.amierzam sie ożenić
u~mi cchnąl się Jura.
- Lubicie teatr, kinn, pot a ri czy ć.„
W!edzą. że bywat 2 Leną w lokalach.
- Lubię potańczyć.
- Z ładnymi pannaml?
- Lepiej z ładnymi.
B1eriezin pomilczał chwilę. potem spyta?:
- Wspomnieliście o Pankratowie Czy to jest
Pankratow Aleksander Pawłowicz?
- Tak, mówiliśmy na niego po prostu Sa··
sza. Był u nas sekte.tarzem organizacji komsom1•lskiej. Ale został aresztowąny„.
- J?ki to człowiek?
Szarok znowu wzruszył ramionami.
-.,.. To było dawno Minęło osien- lat, wte d v
wydawał się porządnvm chłopceP'l. uczciwym uśmiechnął się działaczem
komsomolskim
No, a .co się stało riotem to już ·nie wiem.
lnaczej nie mógł odpowiedzieć Negatywna,
nawet nowściągliwa 1ininia wvwołałahy nytania,
ąo miałby na nie odpowiad -:ć : po co? Wtedy
Pafi.kratow był uczciwym chłopcem . wtedv S<i·
sza miał piętnaści~ lat. wtedy Szęrok też mial
piętni:ifoie lat, wtedy patrzy! n<i wszystko mło
dzieńczymi u f n y m i oczyma. Tera1 też patrzy
ufnymi oczyma. z pewnością nie jest im. potrzetmy taki · otwarty, szczery I do' tego z bratem-kryminalistą..
-

wówczas
towa.rzyRiazanowowi
jego
postępek
powiedział
Stalin
wybaczyliśmy
dlatego, że do tego postępku został sprowokowan.1- przez Piatakowa. Jednak postępek ten
sam w sobie jest oburzający. Atf.sztować centra1n~ komisję! Nie
zdecydowałby się na to
zadeo z sekretarzy komitetów obwodowych. Ale
dyrektor przedsiębioi·!l'f:wa zdecydował się, nie
uzgodniwszy nawet z
sekretartem komitetu
miejskiego. Jest tn poważny sygnał
Stailn zrobi1- pauzę_
Jeżow, nie podnpsz~c
O czym świadczy ten
zapytał sarn siebie Stalin.
I Ram odpowiedział:

Przyjechał.

ostrożnie

1zowi

-

do Ludowego Komisariatu Sprawiedll·
Drakow czekał na niego w
biur„t przepustek. Pojechali windą na trzecie
piętro i weszli do t-ego samego pokoju, gdzie 0.1tatnim razem przyjmował go Djakow.
Prózy oknie siedział i czytał gazetę zwallst.r
mężczyzna w mundurze z czterema rombami na
naszywkach wojskowej bluzy. Naszywki były
malir.c. we - wqjska OGPU. Jur& skulU się w
sobie - zrozumi.ał, dQ jakiej pracy chcei go

wości.

Zin

wośd ołówek.
- Wybaczyliśmy

głowy ,

jechać

tej liczbie i gospodarkę państwową, a przede
wsz;!'stkim aparat przemysłowy,
dysponującv
najbardziej samodzielną, wyksztaL·uną J butną
kad1·ą

słowie „butną"

w żóltych ocz;i.ch Stalin'l
gniew; po pauzie qpdał:
- Wszelkie próby stworzenia w naszym kraju technqkracji powinny być zniszczone w za-'
rndku, doszczętnie zlikwidowane. Dlatego jest
propozycja, aby do obecnie istnieJących trzech
wydziałów KC dodać jeszcze trzy· przemyslL',
rolnictwa i transportu. W ten sposób podstawowe gałęziP gospodarki narodowej - przemysł,
rolnktwo i transport - będą bezpośrednio po- ·
w!ąt.i.ne z Komitetem Centralnym partii. Dzięki
temu partia będzie mogla skuteczniej pomagał
naj~ażniejszym odcinkom gospodarki narodowej Kierownicy tych nowych wydziałów po·
winn'· być działaczami tej samej. a może i
większej rangi, niż komisarze
ludowi, wtedy
mier będą zna<;zenie i autorytet. Przygotujcie
projekt uchwały o reorganizacji erga.nów partii i pokażcie mi. Wyszukajcie kandydatów na
stanowiska kierowników nowych wydziałów
i te7 ml pokażcie. Prowadzić ka'żd:v wydział bę
dzie sekretarz KC, a ·może i członek Biura Polityr.zt!ego. Wyd1fał przemysłu, jakr najważniej
szy, powinien,. bezW-Zg!ędnie, prow11dzić członek
Biura Politycznego. Na przykład towarzysz Ki·
row Przecież on ma, zdaje się, wyksztaloe.afp
techniczne. Nawiasem mówiąc, prz,ynieścle mi
jego akta personalne.,
St~lin wstał.
·
.Po&i;iesznie podniósł się i ~ezow, zamykając
'10tes i wsuwając do kieszonkt na piersi wiecz'1e plóro.
·
·
Jui stojąc, Stalin rzekł:
- Ukarać R!azanowa w tym momencie r,naczyłoby usprawiedliwić • prowokacyjną akcję
Piatakowa. Ale zasady centrali:rmu derrokratycznego nie możemy narus7.ać, nawet. jeżeli
centrum nie m·a racji. Niech to rrzpatny teraz
Komitet Obwodowy partii. Niech Komitet Obwodowy zażąda wvjaśnie11. nieci) pr.zeprowadli
dochodzenie, a materiały przekaże nam. l!lCY·
dent powinien być odnotowr.ny.
Przy

błysną!

Przez pewien czas przyglądali sle sobie. Męź•
czyzna miał nieruchomą dziecinną twarz, której 1,>;ielkle rogowe okulary przydawały wyraz
nie11„t-uralnej dorosłości. Jura zawsze unikał rakich wvsuszonxch - słabi fizycznie, ale obra.1:liwi
mśCiwi. Wysuszony przedstawił się jako
Dja4. 'W. p.owiedzial Jurze, żeby usiadł i sarn
usiaol naprzet:iw niego. '
- Kończycie studia, towarzyszu Szarak
zacl1i Djakow - macie otrzymać nakaz pracy, , chcielibyśmy poznać was bliżej. Opowiedzcie ..i sobie.
Dokładnie tymi samymi słowami powitała go
w swoim czasie Malkowa. Pracownicy działu
kadr nie są zbyt oryginalni. I Szarak odpowie~
dzial Djakowowi tym samym, czym odpow1edzia' wtedy Malkowej: syn robotnika z fabryki od~ieżowej, dawniej pracował jako Erezer, w
czasie studiów zajmował się taką to, a taką
pra-:a społeczną. Jest I k o m p I i k a c j a brat został skazany za kradzież. Ogólnie biorąc,
odpowiedział tak, żeby niczym się nie skompromitować i jednocześni_e wydać się nie nada·
jącym się do pracy
w nrganach sądowych i
prokuratorskich, n'iech puszczą do fabryki.
Jednak w odróżnieniu od Malkowej nie uraczył go reprymendą z powodu brata, widać,
już był uświadomiony na ten temat.
Za to
szcztMlowo wYf)ytywaJ o co innego: skąd po·
r:hodzą rodzice, kim są krewni, gdzie mieszkaią. jakie mieszkanie mają Szarolfowie, wreszcie
- jakie plany wiąże z ukończeniem studiów.
- Chcę wrócit do fabryki.
'
Djakow ze zrozumieniem kiwnął głow-.
- Ja mam dowiedzieć się o wasze zamiary,
:·eszts należy do kierownictwa. Jeszcze do wa1

C.D.N.

zadzwonię.

NJ

więc, chcą

go

wziąć

do ludowego koml-

~ariatu albo do prokuratury, tylko nie wiado-

mo, do jakiej praą.
Wyróżn1ll go
spo·śród
wszystkich tegorocznych absolwentów, oczyw1ś
c!e pochlebiało mu to, ale koli-Oowalo z jego
planami. I. chociaż ludowy komisariat albo
· or-0kuratura oznaczają
Moskwę,
zdecydow:i.ł
jednak, że nadal będzie się starał o skierowanie do zakładów.

Tłumaczyła:

EWA-KATA.RZYNA NOWAK
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W

do

redakcłi Ml!1'0~aw

1"11' ~ narodcłw -

Pon1edlf

„Spośród Jl'Ol.Ool.lmueth

4o

tvcń4

przez hłilerowc6w woj1kow11ch fOTmll'Cji ko~boremckich nczeg6ł>nq 1'0Zę odegrali tzw.
wla..totvcy, ta.k
to.zględ• M
Uczebność, j(Jlk i ogrom
pop~nto

•e

nveh .z:l>rodni„.
S.zio.zególnie Okrwtft4 „1laiwq" okrtłM 1lę toł4~wcy pod~• PotlM'tani4 WM1zawskiego, gdzłe
ł.ah przewaimłe pł;ll/Re hord11
doptt.3zc.zialy lłt
licznych zbrodni za1'6umo na pot.D.Ttańcach, jaik
ł l~§ci eywłln.eJ„.

m.

Wmątkiem bvla Pol.łka,
Qdzu
pmoatał
.fłłe tt/Uco pla'ltOtVMi11
„Ległem po~ki", cik _"4-

wet
•

'''iJrnmłeJnr1

oddzialek, Jcompania.,

~bie okupron.ta".

P~ "'1'l<>łone

w tym

Uście

p~e>n

wynikają 1:

eabtOIW!ltej ndemajo~c! ta'IWSw, a opierają się
na obiegO'W'Y'Ch opiniach, krt:óre - niestety upoważnlinj~ do POtWYŻSZYcli mnrlemań. Po.mijam
jut polieję ~ain.ałlową, k!tóra nie
w oałoścl
poszła na slutbę do o1rupal!l,ta na ro1Jkarz podziemia. Ow8~ byli w policji i;ranarowej llu~e. ~ elłu<tyll tam ne ro2'lkaz
pod2Jiemll:rch orgiamzacji, ałe był{ ł fJllJoy, którzy ~ży
u 4obrowolnłe I cłl\!łllt:ll • tego odpowiednie
S)'lfJd. Nie 'Wrn:;ytteJ tel! ~ po wojnie a.a

w łdi mniema.Mim ocą
- do Trzeciej Ra:e&zy. Na t-.i narad.U•
ptk hrabia Ct&UI von Sta'l.Lffenberg domagal efę
azybKego
wy'lrortzy&ta:nla wz!ęt.ego pół ookiu
wczdnlej do niewoli gen. Andrieja A. Wł.ho
wa, 7A co Wkrótce po tej na.radzie zostal p11Zen.l.esiony na t.ron.t do At.ryki.
W stycm.lu 1943 roku komiaan Trmeciej a.ze..
·~ w okn.lipowmej Holaaidld ober~nfilhr.rer
SS Arthur Seym-Lnqua.rt .7.lW!róoll 11ię dó Relehsfilhr•ra SS, szef.a po11cj,I nlertńeok.Lej i min111tra
1praw wewnęflI7Jnych He;fru:lir.Lcha HlmmleM z
wmiloeklem o zmianę Polityki wobec narodów
podbhtych, co mogłoby - W°OO'klg niego - dać
do ml'1.lona totnlerzy. Jego zda,n!em rozwój pairWz!lll\tld na Bla.łorusi byt wynikiem bankructwa polityki h~tlerowsklej wobec Białorusinów.
Równld w ł\Y1m czasie dlr Joseph Goebbelli,
mindster pr-0pagand'y z n.lepokojem obser<Wo~ rozwój sytuacji! i doszed~
do wn.1,ostru, :te
musi n.Mtąpić 21In!a.na polityk.I wobec narodów
na W~hod~ie. Zwrócił się z wnioskiem do ml~
n!stra Rzesży do &praw terenów okupowanych,
Reklwleltera Alkeda Ros;enber~. aby wystą
pM razem d:o Aidolfa Hitlera, aby ten ogłos!l
proklamację do narodów
wsch<>du.
J-OSeph
Goebbels miał Popa.role min·lsteratwa spraw
zagran.lcmycli I niektórych kól we Włoszech.
Jednak Alked R<0.senbeTg nie zgodzJ'ł się na tawl.łcle

napisał:

Kogo nazywano własoweam.if

Przeklęte imię

zdrady

n

a.

,~ ~
-'ojl
troa
BialC>r1Ut oworunia
tołi uforttt-

„aa.«dn".

G.otfber04 M
tvkowan.vch".

Je&2l0Ze w trudniu 1942 rolml - po narad!Z.ie
w Relchsminl1terium fOr die beeetzten Ostgebie·te w lf'Udin.!u 1942 roku Alkad ~enberg
doszedl do wniosku, że wokół gen. Andrieja A.
Wluowa naileży 11rtw01'1Zyć armię pozostającą na
nl~ecklch usługach. Niemcy zaraz po WLię
clu geai. Allldrieja Wlasowa do niewoli postan<>wili wyk~ć ten takt propagandowo. Rad'2lieokl pisa.rz Stan.!9law Gagarin, 1m;óry w ,,Sowletsilroj Roeslil" napisał mlc o dziejach 2
'armii uderzeniowej, k!tóra dzielnie walczyła pod
Lem.dngadem na Fi"OilliClle
Wołcllowskim, ale
z.o&tala rOIZJbita a dowódca dostal się do niewoli, w mJkicu tym cytuje kagmenit propaigandowej kal~ki wydacej prze.z 18 armię Wehrmachtu w Rydze.
Ksią:!Jka ta no.siła
tytuł
„Bitwa o Leinriing.rad". Oto jej ~a~emt zacytowany przez Stanisława Gaigair.lina:
„pberZeu.tm.am.ta S., paitrol!ujq-cego drogi, połn
formował burmi.sm ;Nin.ej z małych wiosek, tż
udało mu .tę ująć pewnego bol.3zewika wraz z
towarzyn4cq mu kobietq i .zaimlon.ąć I.eh w szo-

pie„.
Oberteu;nain.t pod.ued? dio szop11 z automatem.
Kiedy df\ZIWC aię otW<Vrl1f, przewod>nilc krzyknąŁ
d.o znaj6u.Jącvch ri4 w niej. Wszyscy ;; napię
ci.em pa,trzylii 11a ołtVarte dr2'Wi, w którvch po;arw'a lif bol.newilcki ż.obnierz, ubrcun11 w cliar11Jkte1'fPtl101J1Uł dlu.gą bluzę. Na og.orza?ej twarzy, 114 kmz11wvm nosie blys;xzaly wiei.kie ·rogowe olcuJair11.
„Cz11 to możliwe pomyśLal
obe·rleuitnaniit. Sądaąc po fotografj,i, jest to
poozu;kilwlllRV dowódca
armii
bolsze·wickicj''.
Obertoobnant prz11jrzal sit jeBZCZe
uważniej
post.ad, Jotóra zaiczęta mówić i w Łamanej niemcz11mt. WVfluaila .sl-Owa:
- Nie •trzeLać, jllstem genl!(al WŁa&ow!
Róumocuśnie wyciqgnąl f'a.portówkę ~e .nooł

mt dlokum.erntami i podal ttiemieckiemu oficerowi''.
wyraiził wąt;pUwość na łamach
prawdziwość tej sce.ny, uznając ją bar~i.ej za propagandowy
chwyt niż
przeka;z historyczny. Można się z tym zastn.eteniem zgod.'Zlć.. tie niemniej jednak zgoda gen.
Andrieja Wlasowa na współpracę z Niemcami
hitleirowskimi przysporzyła mu tyl!ko pogardę.
Również Aidolf Hitler odnosił alę wobec
gen.
Andrieja W~a r; meohęclą.
końcu przyjął go Heint!ch Himmler i on się nim zaopfekowaŁ
„Na Z4jętvm tervt-0rium radzieckim p ·..u

Kt<>if niedawno
„OdroWienia" w

w·

Czesla.w Madajczyk w d't'U.gim tomie w!>pomnianej książki „Faszyzm i okupacJe Hl:JB-1945" rolę zdrajcy mial odegrać, w.zięt11 do niewoli w
1942 roku gen. A. Wlasow,
ermii. Wlród nacjonalistów
P. Szandrulrowi p1'Z'f1Padla
la".

Getł. A'fłd.rUJ WlaaotO przed frontem oddzłalu M
łukt. Lubimy na ogół Innym za&l1tdać za miedzę nlt u.czc!wle i rzetelni•
porozma:wiać o
wlas.nych &prawach, które przecież nie Sć\ talk

mów do lcoń~ wyjaśnione i znane.
Jeill chodill nat.omiaet o &tosunek Adolfa H1ila'a do na.rodów podbitych na Wschodzi„ to
Ml cm na s,tanowisku, że naJl.eż,y je Ol)MJOWać,
n;Ąd~lć n.I.Mt, ebploatować je. a.Ie w żadnym

W)"padlw nie da;wać im broni. Stał na atanowiakiv, t.e na zachód od Urailu broń mogą nosić
tyłko Niemcy. Z czasem pod wpływem
zm·eniającej się sytuacji wojennej
Tr~eciej Rzeazy
zmienił swój st-OSunek d<O problemu uzbrajan~a

ludZi ze Wschodu. ale
Qie rzeczy niew'elka.

była

t.o zmiana w grun-

CO WYDARZYŁO SIĘ NA FRONTACH
W lHZ I 1943 ROKU?
Wairio .abie to prz,ypomnid, gdył rmienl& to
JUo'clowo qtuacJc
Niemiec
hJ,tJ.ero'Mllk.Lch.
l'nA!de wm;yałl!rim na terenach
okupowanych
pr.zes 'l1rzeclą Ru.eszc rozw!llU\ł .i, ruch partyzaockd. La.tern ł jeaienirł 1942 roku Niemcy do
~allel z J)Ll.l'tyzanitami na zajętym
przez nich
teryt;o.riu:m ZSRR S'kierowali około 350 ooo żoł
nierzy I oficerów. W maju 1943 roku walczyło
t.a.m z party7l8ntami - według danych niemieckich - 327 OOO żołnierzy i oficerów bądź
to Wehrmachw, Waffen SS, żantlarmerii, bą<lź
wojsk sa:teliokich. Było to około 10 do 15 procent wojsk własnych. Obszar Białorusi był w
a/I uijęty przez partyzantów. Kontyngenty killpno jedy1Jlile z 1/5 pól.
W ~le 1942 roku Wehrmacht rozpoczltł
ofensyw~ na Ka.ukaz I na Staliqrad. 2S wriześ
nla 1942 rak.u rozpoczęła eię brytyjska ofenaywa w Af.~ Północnej pod El-Alamejn. Marsz
KorpUIU Atrykańskiego Erwina Rommla w
kierunku Kanału Sueskiego ze&tał zatrzymariy.
W dniach 8-11 listopada 1942 roku w Afryce
Północnej i Północno-Zachodniej lądują wojska
brytyjskie ! amervkańskie. 19 listopada tegoż
roku rozpoczyna s.!ę ofensywa wojsk radz;ieckiich pod Stalingradem, która
kończy się 2
lutego 1943 roku likwidacją 6 armii Wehrmachtu i wzięt>:em do niewoJ.I feldmarszałka Friedricha von Paulusa. Inicjatywa 11trateg;icma na
froncie wschodnim przechodzi w ręce Armii
Radzieckiej. Trwa jeszcze bitwa o Kaukaz. W
lipcu I sierpniu 1943 roku rozegra s;ię - 7JWT1cJęska dla ArmM Rad2lieckiej bitwa pancerna !)od Kurskiem Kończy s.ię już PoWodzen!e
N:emców na trontach d>TUgiej wojny śW1ato
wej. choć jeszcze Europa jest w Ich rękach.
Sytuacja militarna Tneciej Rzeszy
zmusr.a
niektóre -koła - przede wszystkim wojsko do zastanowienia się nad polityką wobec ludów
P')dbitvt>h Przede wszystkim Niemcy potrzebują żołnierza Na poc7..ątku 1943
roku
Adolf
Hitler ogłasza „totalną mobilizację", Sile rezerwy k~drowe narodu
niemieckiego ~ już
Poważnie wyczerpa't1e.
'!irzeba szukać ,,mięs.a
armatni.ego·• wśród ludów podbltyc.-h. A to oznac:za zrniainę Polit}"ki, na któTą nie chce 1lę
zg-0dzlć Adolf Hitler.
18 grudnia 1942 roku odbyła się w Relch.minist.:rium fiir die beset1Jten Ostgebiete narada. n.a której przedstawiciele Wehrmachtu doma~aH 'lię zmiany polłtvki wobec
narodów
podbitvch Domagali o, i ę o·ni pewnych uo,tepstw.
które moglvby zmienić stosunek niektórych
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s,lużble niemfeckłeJ

kie

rozwiązanie

I sam

zreferował

12 lutegc

1943 roku tę sprawę Adolfowi Hitlerowi. Uzysirn1 jedyn.<> przyzw(l1t:UJe „na oyranic.wtw 11;u-

Zaborację poht11czną", zgodę
na eksponowani•
kwestii kozackiej, co miało się wyrażat niepewnymi obietnicami, że być może Koza.cy otrz;yma.j11. ~kie 1ame pr.a.wa 1 przywileje, ja-

k!l.e mieli w carskiej Ro&ji, natomlut odnióal
1ię .z reze.rw4 do projektu wykorzystania. będą
cego w niewoli gen. Andrieja Własowa.
Mimo wszystko Ad'Olf Hitler zmienił nieco too1
1Wej polityki wobec podbitych narodów. Jaik
wynika z dyrektywy Josepha Goebbelsa z 15
lutego 1943 roku w propagandzie i działalności
„praktycznej"
podtrzymywano tezę, że głów
nym celem walki na Wschodzie jest pokonanie ,,żydow&loiego boiszewizmu·• i temu należy
podporządkować wa.rei.kle 1ily, !lila należy :r.apl'Zutać traktowania lu~i na W9Chodzie jak
„barl>a.rzyńeów'', nie n.aldy
mówić o .tałym
zniewoleniu i o t;ym, u Niemcy chcai mieć loolooil• na wechodrlile, ni• mówilć o wy1iedleniach,
po.niechać
wcysfiltllego, co przeazkad'lllłoby
W'Spól)praq looln!eczn.ej dla zwycięstwa.
Sporo czasu mi·nęło nim Adolf Hitler wypowiedzJ.al 1lę w klwfftiach poru6zanych przez
WTOjskowyclt, a odnoszących tlę. d<O polltykJ wobec ludów podbitych na Wsehodzie. Stainowieko
swoje og~!ł 1 lipca 1943 roku w przemówieniu do wyi,srz.ych dowódców
woj~kowych ze
wschodniego frontu. Było t.o na 4 dni przed
rozpoczęciem niemieckiej ofensywy pod Kurskiem. Powiedział wtedy, że rezygnacja ze zdobyiczy na Wsch<>dzie
zdemo.rall2l<>Wałaby ni•mlecklch :flohilerzy,
gd}"Ż
mogliby dojść do
Wllliosku, że ni• maj' o co walczyć. Nie miał
nic przeciwko temu, aby obcej narodo.wo6ał
tołnlerzy wykoN.Y&tYwać w batationaoh
warllolWnlceyeh I jako slly pomoonlcze. Zgodził .i,
teł na wykorzystanie gen. Andrieja
Wlasowa
w akcji politycmej poza trontem. Nadal ~
ciwiał się tworzeniu
„woJl'k na1'odowych" l
lt'o.mitetów narodowych. Zrobił wyjątek t~o
dla „legton6w ka:ukarkich", u których tworzenie r.godził sic.
·

PO KLĘSCE NIEMCOW
POD KURSKIEM W SIERPNIU
1943 ROKU
•l~
muelał UIStl\PI~
zycji. Czesław

1y1'uacja

macznej :znnl&n.ie. AdoH Hl-mer
ze .wej dotychczaeowej po-

Madajczyk w książce ,,Faszyzm
! okupacje 1938-1945" (tom I) talk 'pisze:
„W

pr(Jl~tlłC• mi4l.o

rit

okazać, je Po

niepo-

wv-

wodzeniach pod Kurskiem i p6źn.ł.ejszych
stąpilo wtele poczynań, mniej lub bardziej odbiegających od l'f,ainqwf,S'ka Hitlera. z czerwca ł
lipca 1943 roku,
1.21czeg6Lnie w odmiesitnAtu do
republik baMvckich. Jeżeli z nieufnością odr hlil
lf.ę on do r6ź>n11ch propoz11cji z k6l WehrTIUbChtu
i Retchlmmłlterlum fil1' die besetzte1l
08tg•blete, by za cen.t w&<tępstw próbować pozyskać
część lud>no§ci terytoriów
oklu.powainych
do
wapó~rcicy, to pewnym zaufa.niem da.rz11l poctvnania Himmlera i jego apara..tu SS w tym za1r.r•rie. B1f! prze1«many, te ten aparat potrafi utrruma.ć tw01'%-0ne z podbitej ludności jednostki poMct/jne czy SS w kar.bach poshiśzeństwa. Dotyczvl.o to zarótcno dokcmamej na Lotwie ezv
w Eltonii.i b.. Mliki, Wiorzeni4 uk.raińskł.flł dvwłzji

zdoLny

dowódca

ukrainskich gein.
podrzędniej.Tza.

ro-

Na I>0C24tlkiu 1943 roku - dokładniej w styczniu - ukazała aię odellWa Komitetu Smolenskiego, którą przygorowywano przy współudzia
le gen. Andrieja WlasC>Wa. W połowie
roku
1943 opublikowano apel gen. Andrieja Wlasowa.
12 lipca 1943 roku powstał w ZSRR Kom11tel
Narodowy „Wolne Niemcy''. Niektórzy historycy uważają, że gen Andrieja W!asowa usiło
wano przeciwstawić postawie feldmarszalli:a
Friedricha von Paulusa, który związał się z
„WoLnymi Niemcami". Wehrmacht stawial więc
na gen. A. Wla&01Wa, ale miał przeciw
sobie
• Adol.ta Hitlera, k:tóry 'llik god-ził s.ię na soju$1Lnlków llPOŚt'Ód podbitej ludnośei. Zdanie zmienił dopiero latem 194ł roku, kiedy jut nic nie
mogło uratolW'ać 'Dn:eciej Rzeszy. W 1943 roku
sl'JUkuto jeszcze półśrodków.
.
,,Jut. to 1943 roku - pisze ws,pomnia.ny Ca.esław Madajczyk
- gdy wskutek mat Weh.rm.acMu i Wa,ffe1l SS za.częto odczuwać !>raki
ludzi, rozsze-rzono zactiig dio oddrialów w sluż
bie 11/iemieckiej M Q'l"UP!I ludności pochodzenia
niegerma.ń&'kiego, za.rsucono tak o.rtro
dotąd
pru1trzegaf14 Maadę art11•ko$cl. Po rozszerze-

niu ~ prH• Rfiehljiihf'ft'« SS " ' Walo"6111 w Belgff, • ftOlłfpnu .lll~ ł Lo-

~ (lc~V. ~Je), W•Mm.a.cM próbotoal p~ Komiiłd Oflooood.Htłia NModóta
ltt»tl pod ~.,,. fM. WZailouta., ułWO

„~ ~ WPl'Olet\a4" (..Riuisekaja Oswobodltlelnaja A:rmłja ....:. ROA''l. W Ober-

rzvc!

1oom.mamdo Ikt H1ere1 ułWOnlono
dl.a
1'1.ch
apecj4lft.4 plaeótolct (Generał dft' 01ttrupp~) pod
dowództwem gen.. E. K. K~rlftOIJ. Po rtzef'W1/
stęgnęlo róumiri SS, Jl't'HSN'01Dad.za;J4c „mobilizację" to kra.Jach ba.łtt1Ckich, JaCi4ga..jąe do SS
A1'abóto, btwżu.aa:1111'11Ch MejoMlbt6w
t1ikraiń
•lotch, f11'UP11 Koza.'kóto (odds«Gł11 pod d01.11ódz..
twem H. won PCWllMOitrG), ?1ukł z formacji B.
Kamt.łńlkt.QIO, to11brHVoh Azerbejdża.Mto, Tato.r6ul (K°""" WH1&ochłołu1'eoki, 1d6r~ pułJc{
ł bata.'l-, ~ ~ tv!Jco olfdztebniie), •
la>tem 10" ~„ b~ poci twą płeczę zdr«Jeł
Wla.aotH ł ttoorwllCI 1 leflo pople011.tk6to chołe
nil'płhl• d1fłl1Ule Wtłffft S.S,
do tooNłł tdc ~OM".

BYŁA

nf.cJd.,aM

a'Tetttq

TEZ INICJATYWA
STUDNICKIEGO

WŁADYSŁAWA

WpleMF jednak • ~ l1Llejatyw14 W'Y'Stą.plł do
Adolfa Hlit'l_.. Re!ohefOhrft' SS Helnrlich
ff!mmlw. Pnedetatwił propoącj• powołania Polllk!ch oddziałów na potrzeby fTon!Ju wschodnlelC). Adolf Kirk propą.zyej• ~ odt'7Jllcił. Było to 'W' czenvcu 19'8 roku. o.rgan wtadz Olkupaicyjtl1'Ch w Wuw.awiłe
„Nowy K'\l.l'ier Warr1Z81Wllkl" po!W'1'6clł do t.j myśld
pod ko.niec
1943 rolw. Wldać był.a tlo inicjatywa wladz lok;a.lnych. W maTCU 194ł roklu proniemiecko nasta:wl.o.ny pol8kl po)Jl,tyk, Wladyslaw
studniok.!
wys~plł do cub«ln.&to.Ta wanrzarwsk:łego LudfW'ika Fischera • Pl'oPOZY~j' wtiwo.rrzenla poak!~h
oddziałów. W~hoOO!t z zało:tenla, te poldtyka
niemiecka wobec Polak6w zawiodła, a stoeowan.y terroir un·lerno:fJUl\Vła wapó~acę. Powołane
prizez Niemców oddziały Polśle miały b:vć ut;rte do ~la poehoda AnnM Radrzlieclclej na ZecMd.
20 maja 19" rolDa ~ da
N9 zoctało poi~ tie ~ obowt...je zaka~ rek!rutmvania Polak6w &> W&brmac,!l.1
tu. Mote natomla1t to CZ1Tlfc! llełch1fllhrer 1!111
w ramach Waffen !S. Ale Adolf Hl1ller i ta•
kle M?lWl~in.le odr7Juclł,
ZePJWałajite jedynf4
n.a rekrutacje do Waffen ~ b~h obywateU
polskich - Uki!'alńców I Białormdinów. W J>8fdzlemlku 1941 rokM Adolf !lltlet'
tmlenlł •

Jl„.

llfMtotw1istrio

~ ~ PG!akW
do pomoc:niczJ'dt oddziałów
Wełmnllchtu „Hi1wi1". Udało .i, sformował oddział w !>ile
około 300 1>11ób.
Władysła!Wa Stud111!ckie10 to nie zadowalało.
Był on zaciekłym
antyikomun'.stą i w marcu
1945 roku zwrócił się wprost do
HeillI'ich.a
Himmlera z propozycją utworzenia Polskiego
Komi,teilu do Walk! z lłosją oraz zwolnlenla
wszystkich więźniów Polaków z obozów koncentracyjnych I wcielenia ich do polskich oddziałów pozootających na ·niemieckim
~oł<lzie.
Ale i ta propozycja została przez NiemcÓ\~ z:gnorowana.

KOGO NAZYWANO WLASOWCAMI?
Utarło się przekonanile., ~e w~y żołnierza

pochodzący

z Armii Radzieckiej - a więc jency wiojenni - bądź z te1renów okupowanych
na wochodzie przez Ni~ców podc.zas dru.g!ej
wojny światowej byli własowcami. Spraiv..·a jednak wc.aile nie je&t taka prosta.
W wytlaaiej w 1975 rOtku jed~l<>tomowej „Encyklo.pedii II wojny wiatowej" tak. pisze :;1ę
o własowcach:

„Wl.ASOWCY, jednos,tki tzw. „Russkoj OSWo!>oditieLno; Armii"
(ROA),
orgainiwwmnej a
iJnspiraicji zdrajcy gen. A. Wlcuowa;
pot-Oczna
na,zwa tych jednostek oraz twn11ch
formacji,,
m:Ln. tzw. legionów wschodnich. Formacje wlarowc6w podponąd,kowaine Wehrmachtowi •
częściowo
wchodzące w sklad
wojsk SS dzialaly na froncie wschodnim na Kr11mie ora.s
w Jugosiawii, Polsce, we Francji., w Be'lgi1,
Nieniczech i Czechosiowa.cji;
używane również do ochron11 strategicznych szlaków komunbkacyjnych, do akcji przedw
partyza.,ntom i
pacyfikacyjnych na teri>:na.ch olcupowcmej Europy; na. okupowanych
ziemiach
polskich dopuszczały się licznych
zbrodni,
okrudeńJtw,
rabu1"1ików (np. bata.iw.ny skierowanej w sierpniu 1944 do powstańcze; Warszawy części brir
gady Kamińskiego, dzl'Jlającej gl6w.nie fl4 Oclwcie i w Kamp~nosie W.tlawilt1 się szczegóLn,ym
ok-ruclemtwem wobec
J>O'W.ttańców j ludności
cywtinej)".

Z poprzednich części tego sllkic.u WQemy, :i:u
Brygada gen. Bronisława Kamil1sk'.ego nal,!'!żą
ca do Waffen SS nie miała nie wspólnego z
ROA gen. Andrieja Wl!1$01Wa l nosiła na;21wę
Russkoj Oswobodritielnoj Narodnoj
Arm!i RONA. D-Opie.ro po ro5brzelaniu 26 sierpnia
1944 roku w Warszawie gen. Bronisła'\\-a Kamins.luego Brygadę wycofano w Kampinos, następnie jesienią tego roku przeksztako.no w 29
Dy1wizję Grenadierów SS, a 31 grudnia
Hl4·4
rokll.I wyłączono z SS i przekazano do ROA
g n. Andrieja Wlao,owa.
Karol Griinberg w książce ..SS - czarna
gwa1·dia Hitlera" i Czesław Madajczyk w książ
c „Faszyzm i okupacje 1931:l-l943" zgoch]ie
stwierdzają, że A. Własowowi podporządiko<wa
no 29 i 30 Dyw.izje Grenadierów SS. Czesław
Madajczyk ~sze:
0

„ W 1943 rok.u :; zaciq.gniętych przymu.rowo ui
republikac/:I. nadbaltyckic/1 t ochotników utu;orzono bryg"'dy SS, w. 1944 r. pou;staly
trJt1
dyw;z;e S5 - diwie lotewsl~k i 1ed.n.a eswnska.
Nu innych obszarach pou;stala
u;iosna
1943
roku Dywzz;a S5 „--i:ill::aen ·• in.in. z oa:tw1<L:OW
policyjnych ;;l.o.żonych z n,ac1onaLi.stów ttl;;rarn~kLch, a z tzw. batalionów wartown1c„y1.:;i eu:akuowa.nych z okupowan11ch terytoriów radzieckich do Prot~ktoratu Czech i Moraw u.tworzono
pod koniec wo:in11 29 i 30 d11wizję SS, podległe
gEm. A. Wb1-0wowi. Dywizje Wtasowa („.) bworwoo Pod patr01Ut>tem SS d-Opiero w drugiej połoWie zg44 r„„"
flei.nrich Himmler dopiero we wrześniu 1944
roku wyraził zgodę na sformowanie trzech dywizji składających s.1ę z ,.ochotnikow" - 1e'14.ców
ratlzieckich - ora.z z .,Hiwisów" . onl>
dożyły s1ę na ROA. 30 grndnia
1944
roku
przeilal do gen. Andneja Wtasowa telegram:

,,z chwilą P<Jdpisant.a ni.niejszego rozka;;u
Fiihrer mianuje pana dowódcq
dwóch rosyJ•kich dyu,-izji: 600 i 700, Gd11 powst.a.114 nowe
formaicje i ;edno&bki roayjskie,
o~;mie pa.'fl.
naczelni cW1D6~two róumież i nad ttimi. 011r1111muje J>Gi" wltadi:zt civacwuna.Mtł W<lda4 114CZeL- neoo i ;.e4'n.oczelini• pr11JW0 mia..nowa-n:ia ott.e•r6w Git do podpułJQoum.ilJca. wlącznie.-"

Tak wjęc dywizje będące pod dowództwem
ge.n. Andrieja Własowa I należące d-0 Waffen
SS zootały z SS wycofane i os.tatec2JDie weszły w
s.klad RO~.
Powstaje teraz pytanie, czy własowcy byli
w powstańezej Wa.rsza.wie i bra.li
ud2ial w
ttu.rnieniu powstania. Otóż w potocznym pojęciu·
tego terminu tak, gdyż byli w Warszawie "''
tym czasie obcokrajowcy, pochodzący z terenu
ZSRR, którzy awżyli hitlerowcom. Formalnie
jednak był.a ty'lko . koza·c.ka kawaleria,
któt'gen. Erich von dem Bach·Zelewskl zaliczył w
twoim s.prawo.zdan.iu
zł<>ŻOlnym dla Ltt1tytutu
Pamięci NarodlOlwej do własowców. Charaktary:zrujllc IMJpę bojow- 1en. PO!l'. Heinza Reln•fartha tak stwierdził:
„Koza.cy 9 armii, kt6rzt1
MZeżeli do a..rm.h
Wlawwa, 1kladali rię 6 1 1>4taUonu płechot11 i
5 szwadronów jazdy, Byli użyci dl4 zamkitię
cia Żoliborza i tworzt1li n.a zachodzie lV0.1".!::aWV drugą linię za. frontem. W ten .tposób mlalo się przeszikodzić vrze-nika-niu
partyzantów
przez lini.ę frontu".
~

.Pod koniec wojny - w maju 1945 ro-ku armia gen. Andriieja Wła&<>Wa s.ta.cjonowata w
pobliżu Pragi w Czech<A1;lowacji. „5 ma.ja.
pisze Czesław Madajczyk - w atolicy Czechot-

lowacji wvb'Uchl.o powsta1lłt, JQtóre
przetr>t.ea.w
dzięki p<»tawie oddlzialów
gen. A. Wliuowa.,
chcą.cych w te>n l1JOS6b zdobyć alibi, b11 dottał.
lf.ę do ntewoU w ręce Angt.osa!ów". Na nic im
się

to nie zdało. Zdrajców dosięgła karui,ca rę
sprawied'liwoścl. Jak już wspomfl'iałem -v
1946 roku gen. And'l"!eja Własowa
s:chwytall

ka

żomierze radzieccy, gdy próbował dostać si~ efo
amerykańskiej strefy okU1Pacyjnej. Stanął przed

sądem

wojskowym w Mosk!wie, został osądzo
llY I .tracony. Taki loa spotkał teź Innych zdrajców. Jednak tylko Imię Właeowa atało Ili• na
..._. '7'ftonlmem, mradr.

•
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I .,,e4'& to MaTk. pl14nf - ~egto lłę w thtchawce te-lefonu. W dalszej części rozmowy Kevin
wyjaśnił, że pragnie zaiprosić mnie na part7. To
będzie „stag partu" -

wieczór kawa.Zeraki - mlmłł
idziemy do knah>Jt prz11 Kłngs Road. Za1'eienoowalł§m11 tam m-te;sca, bo w piątek wieczorem. moglobu~ ciężko. Będą ie 22 osoby. Takie skladkowe przyjęcł•. To tiittia restauracja; po piętnafoie fu.mów na glowę łqcinie i winem.
. Anglićy bawią się na party urodzinowych , pożegnalnych. Cho-

'Y

-

ciażbyś przepracował tylko parę miesięcy w firmie i odchodzisz,
a nie W)'Tzu<:ają cię, to możesz być pewny, że urządzą cl potegnaln~ pan-ty. Bawią się na wieczocaoh kawalerskich lub panień1~1ch; c~l! na tak zwanych ,,kurzych party" - hen party. Bawią
11ę na party z okazji ogólnobrytyjs kiej wystawy kwiatów w Chelaea l po wybor.j;!.ch do Pa;rlamentu, na wieczorach „oficerskich"
chłopców na przepustce l uroczystych obchodach rocznicowych w
Pu~ku Gwardii Irlandikiej. Każda okazja jest dobira, żeby zamówić paręnaście miejsc w restauracji l miło 11pędzlć wieczór.

Party jest

popularną formą życia społecznego.

„uspolecz.nian ia się" - Jak powiadają Anglicy. Na co dzień wychodzą na pint piwa do pubu poloż-Oiilego po drugiej stron.ie ulicy.
Wycieczka niedaleka. W piątek lub w sobotę chadza.ją do kina rzadziej do teatru. W niedzielny wieczór, o ile w~óci:li z wycieczki poza miasto, najchętniej siedzą w domu: odpoczywają
przed nadchodzącym tygodniem pracy. Aby do nastąpnego wieczoru piątkowego, kiedy zaczyna l<ię weekend. NieJdedy wybierają się ot tak posiedzieć l()ble
na kamiennych ałupk,ach przy
Leicester Square I pogapić się na przewalający się przed oczyma
różinok.<J,lorowy I egzotyczny tłum. Cią·gną tam,
gdzie zbiera się
wię<ksza grnpka ludzi.
- Nie mogę z.roziuanieć, dlaczego mamy aku~at sobopll wieczór spę
dz.ić w ścisku i tłoku w barze „U Jima"? - zapytałem kiedyś Toma,
który zaprosił mnie na drinka. Cały tydzień
żyjemy jak
mrówki w mrowisku.
- Po pierwsze mój drogi - wyjaśnił Tom z' tą lekko dosit rzegaJną nutą wyższości, na
jalką dobrze wychow8Jlly i wykształco
ay Anglik pozwala sobie w stosunku do każdego cudzoziemca. „U Jima" jest bardzo popularnym barem. Tam chodzą wszyscy,

wi11c dlaczego ł my mamy tam nie wp~ć. Może srpotkamy %'1Uljomych. A P-OZa tym, Anglik ołqgnłe do miejsc, które aą za·tloczone,
odzie trudno jes·t zarezerwować mi.ejsce, a jak już mu. się u.da
łe zdobyć, to wtedy czuje słę bardzo ważny. Bierze stę to i prostego, logicznego rozumowania : po co ma szukać miejsca w ntesatloczonej knajpie, do której nikt nie przychodZł? Skoro nie ma
tam klientów, to znaczy, te nic się tam nie dzieje. A tam, gdzie
lud.zie walą drzwiami i oknamł to znaczy, że musi się tam co§
, dziać, a więc jak mnłe ta.m nie będzie, to znaczy, te może słę coj
ważnego zdar;zyć, co przejdzi.e mi kolo nosa. Jasne, no nie?

nt~,

do ~ Mewa ~ ~edńło błałego w1na lub
ni• pijaj' tak zwanych
dirlnków prost:rch. Nte anaJą pięćddeaiątkl lub 1etkl wódkt wypitej jednym hau.iem, potrząśnięcia kieliu.ka i otarcia ul't wlenchem dłoni na koniec celebracji.
,
- Ty jestd 1 Poliki, to musłs1 n. napić caeao.t łJ'J«Jal'MOO, bo
wv pija.de tylko f1t(lcne trunki - atwierdził autorytaty<Wtlle Kevin. Ach ta niedobra sława Polaków. Irlandczycy, którzy w 90
procentach stanowi' skład dzisiejszego part:r uchodzą na W~pach
za strasznych opo.jów, a mimo to w tej konkurencji niechlubną
palmę pierwszeństwa przyzna.no Polakom.
Chris dJWoł alę l troł l po chlwilł wu-ęcza mi wysmuklą azklan-

kę.

- Co to jest ? - pytam i •poglądam podeojrzliwie na
lorem przypominający ro11Wodn.i0111ą coca--cOtlę.
- Long Island lee Tea - odpowiada bairman.

płyn

ko-

-?

- Wódika, gin, rum Ba.cardł, likier pomarańczowy Cointreau:
wszystko białe wódki, skórka cytrynowa ł trochę aoku cytrynowego, lód i dopebnit1m coca-colą.
- O mój Boże - WY\l'Wało mi się mimo woli.
- Spróbuj - zachęca Kevin, a wszyscy śmieją s!ę i obserwują moją reakcję.

"
Napój je5it ball'dzo· przyjemny w
smaku 1 orzeźw iający , a
wbrew pozorom wcale nie tak mocny, jakby na to wskazywały
składniki, jako że każdego trunku dobiera się po odrobince, a
tylko coca-cola służy Ul podstawę l!la.po,ju. Zres ztą alkchole spr zedaiw8il1e zairówno w licencyjnych jak I nielicelllcyjnych barach i
pubach nie mogą mleć mocy pols4ciej wyborowej, stąd ws zę dzie
niepomiernie kirólu.je Smirnoff.

..

Anglicy

piją

bardzo

dużo

alkoholu.

Ale nie są to truinkl. wy.sok<>procentowe - przede wszystkim piwo i wino. Gin albo whisky poplja,ją osłabione tonikiem lurb coca. Zresztą pr~y dwóch pintach piwa, to jest około 90 ml, albo
przy paru „sZlkookkh z wodą sodową" s.pę.dza się cały w ieczór.
Wino zrobiło w Anglii oszałamiającą karierę w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. W!llliam.ie i sklepy za.jmujące się handlem winami
wyrastały jak grzyby po deszezu. Początkowo uważano pkie w in.a
za przywilej wyższych klas spałecznyoh, później z.a .przejaw snobowa·nla się. Teraz pomimo, że Wyspiairzom daleko do FiI'an-

Anglicy -

Ła'1lwo mo2lna uafić na tanią kuchnię chińs..ltą,
wybrać się na
pizzę, pastę i s,p aghetti do włoskiej
restau.rac}i albo na drogi
obiad do wykwintnej i najdroższej - obok japońskiej - restaucjl francuskiej. Ale żeby tak naprawdę znaleźć angielską restaurację, to trzeba pogrzebać trochę w przewodniku po restauracjach Londynu. Ta, w której jesteśmy Jest względnie tania, a
chociaż na karcie jadłospisu figurują dwujęzyczne angielsko-fra ncuskie na11Wy potraw, to jednak jest to mienanina przeróżnych

potraw kontynen'talny ch. Typowo angielskim daniem jest - kedgeree. Dopiero przypadkowo spotkany Ralph Goodwa.n, Kawaler
Chalne des Rotis.seurs, wyjaśnił ml skąd s ię wzięło kedgeree.
- Włększc§ć Brytyjczyków nie ma pojęcia, jak ta potraw11

powstala. Był to aibsotutny przypadek. Nie bylo od1>-0wied niego
dania, które w iq.zalO'bll klimat Indii Wschodnich w czasach kolonii i angiel.skich gustów kulinarnych.
Jednoczdnie - chodziło
o to, żeby 7>-0trawa mogla być oparta '!UJ miejscow11ch, łcitwo 'dostępnych składnikach, była nic psu.jqca się i pożywna tu. chodziło o sprawę tunchiu. To bardzo ważriy punkt cale;
sprawy.
Zupelnie przypadkowo wymieszano przyprawę hinduską curr11
z ryżem, mając nadzie;ę, że ryż będzie moina dluże3 przechowyw ać . I tak się stale. Chociaż malo kto wie, że t-0 my, Brytyjczycy
wymyś!iliśmy slynne curry, które teraz jest podstawą hinduskiej
kuchni. Po pewnym czasie kto§ wpadł na pomysl, aby do curry
dodać wędzonego dorsza i wbić parę żó~tek, a potem to wszystko
podsmażyć, na patelnt. I tak powstał-O kedgeree.
Star.szy, siwawy pan. Sir Ralph Goodwan je.st dla mnie wy-

roczn i ą, jeżeli chodzi o kuchnię angielską. Mie.szka wprawdzie
na Cyprze, ale jest An.glikiem z dziada pradziada i z paroma
przyjaciółmi, także kawalerami towarzystwa
postawili sobie za
cel kultywowani e tradycji klllchni angielskiej. Wygrzebują stare
przepisy, doszukują się historii potraw angielskich, organizują
wi,elkie bankiety, na k tórych serwuje się specjały angielskiej
kuchni. Jedną z takich imprez była zorganizowan a, nie wiadomo
czemu w Dubad, w udekorowane 3 w stylu średniowiecza sal! rycerskiej amgielskiego zamku, saili hotelu Sheraton, w maju 1983
roku, kolacja z tradycyjnymi potxawami angielskimi. Leży przede mną menu, jakie otrzymałem od Si;r Ralpha. 49 po.traw; przystawek, dań głównych I deserów, wszystkie o;patrzooe krótką notką historyczmą. Na koniec
krótka historia spożywania kawy
1 herbaty na Wyspacll Brytyjskich.

'11

to bardzo samotny naród i dlatego

Mieszkając w Londynie bylem czlonkiem klubu Village, kt6mieścil się przy' Lower Sloan Street. Potem było tam kasy-

no, a teraz jest tam restauracja

- ciągnie Sir Ralph - Spow porze lunchu.. Jedzenie bylo wyśmienite; ale
byla w czasie tradycyjnego , niedzielnego lunchu. Wiesi o tym, że Angiicy wychodzą z domu w piątkowy i sobotni wieczór i niedzielny lunch. Bo w niedzielę wieczór siedzi
się w domu. W niedzielę, każdy z nas wynajmowal swojego kucharza i stara! się zadziwić resztę towarzystwa. Takiego fanta1tycznego jedzenia, angielskiego nie można bylo nigdzie dostać.

kochają tłok.

tykaliśmy się tam
największa frajda

- Ale zwykle nic ta:klego nadzwyczajne go się nie z.darza. Owszem przyjdzie czasami jakiś many z telewiz}i człowiek albo
Cliff Richard, ale to jakby wŚil'ód Anglików sensacji nie wzbu-

Paru angielskl·ch gości na przyjęciu Kevina wybrało właśnie
kedgeree i jatk się potem dowiadywałem stwierdzili autorytatywnie, te byto wspaniałe. Też próbowałein, ale jakżeż odmiennego
byłem z.dania.

dzało.

- Ba. Nic l'!ę nie zdarza, al•
wykluczyć nie można, ż• dę
idarzy i to mu przycic;ga do tloku.

Wydaje mi się, że przyczyna leży jeszcze gdzie illldzlej. Anglicy
narodem, który niechętnie wściubia nos w nie swoje sprawy.
I t-0 zarówno w skalf. narodowej, stąd teoria a „splendid Isolation'', jak i w przypadku szarego, przeciętnego człowieka, który
nie okazuje w szczególny sposób zainteres<>·w anla drugim . czło
wiekiem. Dzieje się to na zasadz.ie: z.ostaiw mnie w spokoju, to
I ja ciebie zostawię. Ale jeżeli w Interesie Anglika leży lngerenrja w cudze sprawy, to nie zawaha się ani przez chwilę. Z
drugiej strony czym Innym jest fakt, że drug·i człowiek nas nie
obchodzi, a co innego, czy się nim nie Interesujemy. Nie ma
wdzięczrtiejszej rom'ywkf dla p-0dlotlte. niż poplotkować z dll'ugim
('Odlotkiem o tym, kto z kim śpi, kto z kim chodzi, kto kogo porzucił. Małe dramaty nadają szaremu życiu większego smaczku
o lle oczywiście nie dotyczą bez.pośrednio nas samych.
Jednak należy Anglikom oddać sprawiedliwość, że w tyciu codziennym przejawiają. mniej kołtuństwa,
pruderii I h~okryzjl
niż Polacy. Taka postawa wynika z tolerancji I z zasady niewtrącania się bezpośrednio w cudze sprawy. Żyj I pozwól Innym
tyć zdaje się być naC2elną iasadą życiową Anglików. Jak
każda reguła ma ona swoje dobre i
złe skony. Negatywną je.st
życie w częściowej izolacji od illlnych i
samotność. Kontakty
powierzchow ne nawiązuje się .tutaj bardzo szybko Uśmiechy wymienia się bardzo łatwo. Nie są one ani nleszc-r.ere, ani zdawkowe, a raczej wynikają z życzliwości dla drugiego człowieka. Jednak nawiązanie · głębszego kontaktu emocjonalneg o I Lntelektualnego jest bardzo utrudnione. Wyjście poza granice poTozumlenia
opartego na prostym komunikowan iu
lnformac]i dotyczących
faktów I zdarzeń i przejście na poziom rozmowy o pragnien.iach.
marzeniach, nadziejach, rozczarowani ach jest bardzo skomplikowane. Odsłanianie swoich uczuć poprzez gwałtowną ekspresję
będzi~ odebrane przez otoczenie ze 2ldzlwieniern, a uporczywe
· trwanie przy rozmowie o tym, co się czuje - za nietakt. Auglik
będzie informował otoczenie o tym, że jest :zmęczony pracą albo
tłokiem w metrze, że ma kłopoty z bossem. ale o tym, co ~je
w . głębszym kontakcie ze światem nie powie nawet najlepszemu
przyjacielowi . Żyje niejako w szklanej kuli, w której samotnie
przeżywa swoje najgłębsze myśli I emocje. Anglicy to bardzo
samotny naród. Stąd to pragnienie do przeżywania wyda.ruń
w towarzystwie Innych, nawet przypadkowo spotkanych ludzi.
W tłumie raźniej, w tłumie bezpieczniej, tłum, chociaż lm"ytykowany za to że jest tłumem. daje oparcie i gwarancje, że to co się
robi jest waime - bo tak też robią Inni.
Restauracja. w której odbywa się „stag party" jest ro:zmieszcwna na dwóch poziomach; maleńka salka na dwad~ldcla osób
znajduje się na parterze, a piwniee mogą pomleścłć ponad 150
osób. Tam też, na dole jest baiI'. Pierwszy przystanek naszego
wieczoru kawalerskiego .
- Czego się napijesz? - pada odwieczne pytanie. Nie przejmujmy się ty!l'\, że Anglicy nam staiwłają kolejki. My możemy,
to będzie dobrze przyjęte, ale nie musimy się odwzajeronłać.
Jeżeli stawia cl drinka, to witlocznie ma na to ochotę jego
sprawa. A jeżeli ty czujes.z się dobrze w jego 'towarzystwie , to
kup i jemu kolejkę. Jak nie masz pieniędzy ałbo nie ma jut
czasu na rewanż, moima zawsze powiedzieć: - następnym l'il·
zem ja eł stawiam. - I wszystko będzie w pouądku. Tylko te
musisz dotrzymać słowa. Bo do słowa wypowiedzian ego Anglik
przywiązuje bardzo dud:e znaczenie, wychopząc 'Z założenia,
że
przecież nikt nikogo nie zmusza do mówienia, więc sikoro Już
mówisz, to znaczy, że tak myślisz.

ltuctlnla angłelsla m~ęła z lonc1y6skłcli resfattracJL

wytrawnego nampana. Anglicy raczej

są

Dyskusje przy stole

nabierają rumieńców.

Także

MARE'K BRZEZIŃSKI
cu.zów w majQ!ll.o&ci wlin, to jednak Claret lub Rioja jest częstym
na stołach angielskich. Rynek brytyjski zaczynają zdobywać nie tylko eksportowe potęgi, Franruzi, Włosi, Hiszpanie
czy Portugalczycy , nie tylko pija się okropne wina kalifornijskie
Paula Masona, albo fenomen niemieckich winnic słodkawe Liebfraumilch, ale zaczynają się pojawiać znąkomite wina australijskie, lekie wina południowoafrykańskie i czerwony Cabernet
gościem

bułgarski.

Rounowy Pfrf Mrz. naibieraiją rozpędu.
Wzma.ga się gwar.
W angielskim pubie wcale n.ie jest mniej hałaśliwie niż w 06ła
wionych baw.airskich &tubach. strurniepie nowych gości spływa
ją schodami do piwnicy, lctórej mrok rozświetla
mdłe światło
rachd.tycznych kinkietów i migotliwe promyki świec. Jes.t bardzo
nastroj<>wo. W ten sposób, pomimo straszliwego ścisku, wszyscy
cwją się przytulnie. a
poza tym półmrok ośmiela; można wybuchnąć głośniejszym śmiechem,
uwagę, albo komentarz be.z tego

można

głośniej rzucić

jakąś

neu,rotyczneg o obciążenia,
że
wszyscy w pehnym świetle przyglądają mi się, gdy zabieram publicznie głos. Nowo przybyli wyciągają rozcapierzone palce rąk,
pokazując menażerce dla ilu osób potrzebują miejsca. Ona lekko
spocona I oswł<>miona rozgrywa]ącyml się przed jej ocżym.a wę
drówkami, nie traci głowy 1. zadowolona z. 'ruchu w interesie,
powta~za kamemu ten sarn tebt.
- Mamy bardzo dużo rezerwctc;i, ale ;akby§cłe chctelł poczeka~ pr.iv barze, te w ciq'"' p6ł godzłnJd
powinnam. mieć coj

wolnego.

Angll!k nie moisi czekać nawet pięcllll minl\llt i a zasady je:tell
chodzi o załatwienie jakiejś sprawy w urzędtle, to nigdy nie jest
do tego zmus.zany. Ale w piątkowy wieczór, w tł'llmie, przy barze, z kieli5Zlkiem w droni - czemu nie, może poczekać.
Gdy nas już usadZOino za ogromnym stołem w głównej sali
piwnicy, na stół wjechał zgodnie z przyjętym tu obycza·jem biały
franCUS1ki chleb i ciemny angielski, Parę osób natychmiast wyra-.
ziła dezaprobatę dla braku tak zwanego „gadic bread" czyli podawanego na ciepł-o chleba :r. cZOiillkiem. Zadowolono się ciemnym chlebem, lctó;ry znlikał w oaułamia.jącym tempie. Wyspiairze
wiprlllWdzie nie ma.ją art tak jaik: Amerykanie rozwiniętej fobii
na punkcie zdrowego jedzenia, 111• jednak pr~ązują do tego
ogromną wagę. Bide pieczywo \lWUaJll za mniej zd~owe,
gdytż
musi być Zlllpewn• lepiej oozysZCIZlllne, •kor.o je&t białe. Podobnie
ma się spraJWa z brąz.owym cukrem, coca-colą i wodą sodową. Pija alę coca-colę dietetyczną skrupulatnie licząc kalorie albo wodę
niegazowan, dWUJtlenJdem węglL Co oczywiście nie przeszkadza
zjac1ani111 podwójnych porcji ptysi polewanych gOII'ącą czekoladą.
Zamawiamy pairę butelek białego I czerwOl!lego wina, nazywanego „włnem domowym". Nie oznacza to, że jett to wino domowej produkcji, &le :ie jest to wirn.o reprezentatyw ne dla gos:i:c:zącgo nu domu--«'es,tau:i;acji. Są to najczęściej wytrawne, tanie
wina firanouskie. Toast I następuje uroczyste wręoczanie upomim.lr:ów. Gadgety, dr<>bia?;gi osobiste, albo po prostu kartki pocztoStoimy zbici w tłumie; jeden przy drugim,
we. Ich różne>rodność jest godna pozazdroszcze nia: od żenują
c:rch tf!Dtów Po dowciPn!e d~brane zd8iI1La na ka>Mą okazję łokcie przy sobie, bo miejsca nie ma na swobodne rozstawienie
od rocmlc:r łlru1bu po -atulacje a powodu zmian:r mieszkania l
swojej osoby, w dłoni kiel!szek albo szklanka. Bez tego AngHk szefa.
czuje się nieswojo. Nie wie, co ma zrobić z rękoma. Stąd nęste
- To jeit bcirdzo młł11 •l'Otninelc - komentuje obduowany i
przekładanie z dłoni do dłoni albo obraca·nle pustej jut n:ldankl.
ws-zystkim poka7JU}e otrzymany prezl!I!lt. Obdarowujący przyjmru
Kelnerzy przeci5kają się gorączkowo pomiędzy le.n iwie ustępują to z zadowoleniem ii mote spokojnie pociągnąć łyk wina. Gor je
ze j,
cymi gośćmi. Nie ma się gdzie spieszyć, jesteśmy po pracy,
jeżeli usłyszy s.!ę komentarz: .Dziękuję, eł bardzo. To jest poGdy usłyszysz poirytowane „sorry", nie mogącego się przecisżyteczny prezent.
- Jest to dellka~ne danie do 7Jl'ozumienla, t e
nąć z talerzami w dłoni kelnera,
wyxonujesz gwałtowny ruch wprawdzie dobra wola I pamięć zo11tały docenione, to jednak obciałem I mówisz sakramentaln e: „sorry".
Kelnerzy wykrzykują
darowY'W'l.ljący nie wykaizał się mytnią fantazją i prezent został
zamówienia w stronę ruszającego się z niedbałą nonnalancją, uznany za stereotypowy . W An.gili nie kupwje się z okazji u;roubranego w spodnie i kamizelkę w kolorach tęczy czarnoskóre- dtln piór wdecznych, skarpetek:, krawatów, wody kolońskiej
e tc.,
go barmana - Sammego. Towarzyszy mu filigranowy Chri~ chyba, że ma to jaik!ś de>wclpny podteksJt. Na przykład ju.bilait
jak twierdzą bywalcy - spec od koktajli. Zamawiamy d~lnlkt. pracuje od trzydzies1tu lat w fa,b ryce wody klo[ońsklej albo
w dr oKróluje gin z tonikiem, szkocka whisky z ame,ykańskim imgerii. Takie pr,zenty można sobie po pr06tu kupić samemu w
birowym „ale", kieliszek białego, wytrawnego w~na albo koktajl.
pleirwszy:m lepszym 11lclepie. Miłe natomiast widziana je.st maska
Od tych ostatnich boli głowa zanim się je wypije. .
Pani Thatcher lrub mała pozytywka wydająca najb&rdz.iej lniesam.oNajpopularni ejszym jest Bloody Mary - wódka z 10'ltiem p-0- wite dźwięki Obda.r<>wany naltychmlast nałoży maskę i wszyscy
midorowym doprawiana ostrym tabasco, specyficznie smakującym będą się do końca wieczoru świetnie z tego
powodu bawili. AliboWoecester Sauce I łyżeczką chrzanu, że nie wspomnę jut o dutej
wlem udane spędzenie cza<S>U, dolbra zabawa - to podstawa wyIlości pieprzu i soli. Do tego potłuczone kostki lodu i czupryniasty
konystania wolnych od pracy godz.in. - To jeat nudne - kopor nadziany na krawędź szklanki. Powodzeniem cieszą się róż
mentarz wygłoszony w stosunku do ~~ądanego filmu, dzieła
nego rodzaju owocowe koktajle, w których truskawki albo bana- sztuki, przeczytanej książki, re>7mowy z przyjaciółmi,
party etc.,
ny miksuje się z rumem, likierem i lodem. Fantazyjnie pr~ybrme jest chyba najbardziej negatyWnlł opinią, jaką mo~e
wydać Anglik.
przez Chrisa specjalnymi
ozdobami koktajlowymi są małymi To już lepiej o kimś powiedzieć, że jest świnią, chamem albo pip· zlełkami sztuki. Panie sączą kir' lub kir królews1:i. W obydwu . jakiem, nit obdarzyć go epitetem - „nudziarz".
·
'J)rzypadkach głównym składnikiem jest odrobina likieru czerd·
Zamawl&mł' powawy. Prsyatawld I 1ł6wne dania.

i biesiadnicy chociaż to trudno doo.t rzec w panującym pół
mroku. Dyskutuje się o college'u, większość uczestników to młodzi
ludzie, o meczach rugby 1 krykieta, o najnowszych filmach.
W jednym i. końcbw ustawionego
w podkowę stołu wybucha
zażarta dyskusja religijno-poli tyczna. Nie należy zapominać, ze
problem w Irlandii Północnej nie jest wyssany z palca Panowie
dyskutują zawzięcie o dogmart ach religi jnych, o problemie irlandzkim. Anglik jest zewnętrznie spokojniejszy , chociaż widać zaangażowanie w sprawę. Irla1I1dCZY'k wybucha raz po raz. i czerwony
ze złości wymachuje Jimowi przed nosem pięściami. Reszta przygląda się zdarzeniu z zimną obojętnością na,w et wtedy, gdy Nea1
i Jim wstają Gd stołu.
- Pewnie idą do baru. napić się i rozwiązać wreszcie ostatecznie problem świąt Wielkiejnocy i Ulstenu - nachyla się w
moją stronę Devin. C;zy u W<U też wyb~hajq spory na tle politycznym i religijnym?
Nie mam czasu mu odpowiedzieć, bo właS.nie kelnerzy wnoszą kieliszki i parę ogromnych butelek szampana, jakie zwykle
widuje s·ię na metach rajdów samochodowy ch. Podochoceni goście
wyrywają kelnerom butelki z ręki i szampan leje się pienistym
strumieniem. Jesz.cze n ie zdążyliśmy
wysączyć trunku, a już
wskoczyła na sa<lkę dziewczyna w mundurze policyjny m. Mandaty
za nieprawidłowe parkowanie samochodu wypis ują tak zwani
traffic warden, czyli stróże ruchu drogowego. Tę lekką służbę, po
której dostaje się skurczu pisaD:skiego, wykonują najczęściej kobiety.
- Mister Kevin Jonesr - 7iWl'aca się :r; pytapiem do Kevina..
- . Tak. To ja - odpowiada nieco zaskocz.cny Kevin.
- To pan jest wlaścłcłelem Peugota 205 numer rejestracy;n11
- i tu podaje numer. - Zaparkowal pan nięprawidlowo. Przed
14mvm wejściem do restauracji, niestety, mu.ri~liśm11 panu odwieźć
samochód na parkitng poii.cyjny. 45 mu poza Londynem. - Odczekała chwhlę dla lepszego efektu t ciągnęła a do tego mu.sł
pan zapłacić mandat i koszty transportu, razem 150 funtów.
-

Ale ;a.. dlaczego ja„. wszyscy tam

jąkał się zaskoczony
K'~vin,
kładają się ze śmiechu.

nie

stalł, to żóita linia.. dostrzegając tego, że wszyscy po-

- Ma pan pecha - policjantka miała kamienny wyraz twarzy.
.Niespodzieiwanie podeszła do Kevina, objęła go za szyję i pocało
wała. Ale podobno to pański wieczór kawtilerski.
- Tak.„ wiecz61r .• kawalerski - wydukał.
- No cóż, w w takim razie pcntaram się pan.u to daTować tym
raiem ł ;akoś oslodzić te os·t atnte dni wolności powiedziała
i najpiea-w poleciała w kąt czapka policyjna z charakterystyczną
czuno-białą szachownicą, a nasitępnie pozostałe części m\llnduru
i po chwili rozebrana do naga dziewczyna siedziała na kolanach
nie mogącego ochłonąć a wrażenia Kevina. Nie trzeba dodawać,
że pozostali doskonale 11ię bawili obserwując zaskoczonego pana
młodego.

„Kissagramy, nriipgramy, dzil'wczyny w stroju uczennic, kobłety
wampy, dziewczyny w atroju piel ęgniarek, tluścioszki i niesamowite biusty - to wsz11stko możesz zamówić na Jego party." Na

„jej" party przychodzą dobrze zbudowani mężczyźni . w strojach
Tana.na, Poprzebieran i za gocyle, w stroju Casanovy lu\:> od
stóp do głów (przynajmnie j na początku show) ubrani w skórz.ane odZienie, policjanci I kulturyści. Ma,ją $WOje króciutkie, ba.rdr.o prymitywne programiki, w trakcie których wykrzykują lub
wypowiadają w zależności od roli jakieś nieskompliko wane tek_sty, obejmują ofiarę bądt w przypadku Tarzana l\llb gory1a potywają ją na ręce, pozują do fotografii i :znikają.
- ne bierzesz :u taki program? - pytałem
czarnoskóreg o
chłopaka ubranego w strzępy imi tujące lampM"cie skóry. Tym razem był to Tarzan.
- To różnie. Pewie1i i to duży procent, muszę odprowadzić do
agencji. Część, i

te

także &poTq,

bo 28 procent pochlani<I;ą podatki.

- No to tak tygiodtniowo, na ile wychodzisz? Masz te 300 ful!l.tów?
'
- Coś ttl! - Spojrzał na mnie oburZOtlly. - Jak nie mam 700

funtów

te

uważam

to ia kiepski

t11dzień.

Pensja sprzedawcy w domu handlowym na West Endzie wynosi 75 funtów tygodniowo, średnia pensja angielska około '150
funtów.
Jeden z gołcl parrty, druh na śluibie p&na młodego czyli - jak
mówią Anglicy ,,tllajlepszy człowiek", potężne, grube chłopis
ko, powo!J podniósł &ię ~ mie~ca i zaintonował: „For he is a
jolly good fellow" - angielskie ~to lat. A potem stałem si11
świadkiem przedziwnego
koncertu. Spiewano . pieśni irlandzkie,
nieliczni śpiewali staroirlandzk ie pieśni w zupełnie dla większoścł
niezrorumiałym języku, · śpiewano stare pieśni angielskie, a na
koniec popularne s?Jlagiery lat sześćdziesiątych z nieśmiertelnym
,,Let it be" Beaitles6'r na czele. Satllkiet trwał do białego rana
u.riozmaic.ooy nie pijaclclm rykiem, ale pięknym chóralnym śpie
we-m klllindz.kich pieśni.
Londyn, 03.11.1987
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etelł tDłeu .tDszt1stko, to ZMCZl/, !• zolta'lal li• J>Oł""
form01»any'' - mówi 1tare chińskie przysłowie.
Wśród wielu 1ytuacJI, do których motna je s po-

J

wodzeniem zastosować nalefy - 1 to nie na ostatnim
miejscu - historia Inków. Pozornie jest „pown:echnie znana", w gruncie rzeczy jednak at rol się od
stawia je tylko
tajemnic, a wizja lokalna, zamiast wyjaśnień,
wyraźniej przęd oczami.
''
w tym przypadku
Zre1zut nawet najlepiej poznane epizody
Na przykład
podejrzanie łatwo ulegają przemianie w legendę.
wydarzenia, ~órę rozegrały 1lę w Cajamarca, w sobo~ 16 1!1topada 1153~ roku.
Przebywający
wysluchał rano

właśnie

mszy I

tego dnia w mieście Francisc:o Pizarro
zaintonował pieśń: „Exsurge Domine -

Powstań, o ' Panie, ł f'ozsądź sprawę- moją". Miał Istotne powody,
aby odwoływać sht do Boga; dysponowal oddzialem liczącym za„
ledwie około 200 · osób, w dodatku śmiertelnie zmęczonych przeprawą przez Alpy, a naprzeciw stała wielotysięczna armia Ata·
huallpy, który w rozgrywce o tron pokonał akurat swojego brata
Huascara ł stał się niepodzielnym władcą calego Imperium. Nietrudno było przewidzieć wynik nieuchronnej walki I rzeczywiści•
tylko Opatrzność Boża miała jakimś cudem odsunąć od konkwi11Trudno powiedzieć, czy Bóg miał
tadorów ostateczną klęskę.
w końcu z tym wszystkim coś wspólnego, tym bardzl~j. te Hiszpanie - poza krz,tem, który zawsze Im towarzyszył - niezbyt
przypomlnalł bogobojne owieczki, 'W kddym razie niemożliwe
została
stalo się faktem: zanim zapadł zmierzch armia inkaska
rozgromiona, a sam Atahuallpa dostał się do niewoli, przy czym
po stronie hiszpańskiej była tylko jedna, lekka rana: zadał ją
przypadkowo aamemu Pizarro któryś z,. jego własnych żołnierzy.

Przegrana bitwa nie musi jeszcze
wojny.

oznacza~

przegranej

Imperium Inków jedna.Je było tworem specyficznym; przypominało zegar, który nakręca!! może tylko najwytszy władca. Gdy go
•brakło, zegar po prostu stanął, potem za~ł rdzewt~ i w końcu
tozsypał sł• zupełnie.

Atahuallpa musiał pn.ewldywal! taki rozwój wypadków, obatalde przejęcia Inicjatywy przez poz.ostającego ciągle
gdy
że
przy życiu Huascara, zdawał sobie wreszcie sprawę,
znów będzie mógł nakręcać zegar, ma olbrzymie szanse. pokonania garstki napastników. Odwołał się więc do gryzącej Hiszpanów
3ak tarantula tądzy złota; stanął przy •c1anle komnaty, w której
był więziony, podniósł do góry ręce I zobowillzał się, w zamian za
woln~ć. do takiej włdnte wysoko«cl zapełnić jj\ tółtym kruszwiał się

eem..•

Niewiele miast na fwłecłe mogłoby dotrzyma~ kroku dawnej
Imperium Inków - w katdym razie z tego punktu widzenia. W środku dawnej metropolii szanse nieco się ~ryrównują.
Glównie za sprawą turystów, których jest tu dokladnle tyle, co
w Dubrowniku, Sevilli czy Wenecji - oni nadają ton, dla nich
te~ pracuje większość mieszkańców.
stolłcy

przybyszów z okolicznych
A także handlujących pamiątkami
wiosek; codziennie o świcie przemierzają czasami kilkadziesiąt
kilometrów, aby potem godzinami szukać klientów na Plaza de
Armas. Szczególnie licznie oferowane są hartowane szarfy mogące
fotograficznych.
do aparatów
służyć, na przykład, jako paski
Jedna ze sprzedających dziewczyn z Chlncheros, Paulina, opowianiecałe 4 dolary,
da, że każdy wymaga 2 dni pracy I kosztuje
a z nabywcami coraz gorzej. Akurat nie mamy przy sobie pienię
dzy, umawiamy się więc na dzień następny; o 8,4!5 przed hotelem, bowiem już 1!5 minut później odchodzi kolejka na Machu
Picchu. Liczymy trochę, że Paulina nie przyjdzie tak wcześnie,
ale nie: jest punktualna co do 'm inuty. Teraz nie ma już żadnego
wykrętu, po chwil! każdy zwija w pośpiechu swoją szarfę. Nawet

Peru: Machu Picchu nie zawodzi

nawet najbardziej

wybujałych oczekiwań.

w· my.

o Inkach

Wąziutkie, wybrukowane kamieniami, pr~topadłe ulicrzki z pły•

dużo ima o
jednocześnie

W Ollantaytambo droga się urywa. Do Machu Picchu
tylko albo dojechać kolejką, albo dojśi
pieszo.
można stąd już

Niezależnie jednak od tego. co si ę wybierze, w miarę uptywu
czasu zaczyna narastać uczucie. które każdy dobrze zna: jeszcze
dwie godziny, jeszcze godzina i stanie •się to coś, na co od tak
dawna czekałem, co ma być wspaniałe. fantastyczne i na eo
Najgotzei jest. kiedy zostanie już tylko
w ogóle nie ma słó w .
S minut. bo wtedy cora? jaśniej widać. że za 6 minut będzie
po wszystkim. Stanowczo lepiej, ltly takiE' rzeczy przychodzą nie·
spodziewanie, ale trudno marzyć. żeby na Machu Picchu natknat
takle szczęście miał tylko Hiram
się pt'.l prostu przypadkiem Bingham.

Wystarczy zrobić kilka rund, aby zobaczyć to wszystko jednocześnie. poczuć się, bez nadmiernego hałasu - ale ł bez reszty wplątanym w tryby ludzkiego losu, bez żadnych łagodzących zasłon - "' całej jego powadze, radości ł tragizmie. Aby nie zapomnieć, 1.e

Cajamarca, po Cusco, była drugim centrum Imperium
Inkaskiego,

Jesteśmy więc na stacj i kolejki, jedziemy autobusem, odpowiednio do okolicznoścl , stromym zboczem, rzucamy okiem na szczy.
ty I wijącą się kilkaset metrów w dole Urubambę, zostawiamy plecakl w grzechowalni, mijamy punkt sprawdzania biletów, wolno
Idziemy sklepionym korytarzem ...

trzeba wyjechać za miasto. Bliżej: do leczniczych kąpieli Inki,
albo dalej: na Cumbe Mayo, gdzie znajduje się najlepiej w Peru
zachowany akwedukt Tuta.1 pośpieszny spacer już nie wystarczy;
dopiPro po bliższych oględzinach widać całe mistrzostwo konstrukcji. która zasadza się na olbrzymiej Ilości specjalnie podciętych
Inkowie przecież to w pierwszym rzędzie
ł ułożonych kamieni organizatorzy t lnżynierowie.

Machu Picchu nie za\vodzi najbardtiej nawet wybujałych ocze·
czystym sumienlPm powieiu? coś takiego?!

kiwań I wyobrażeń Czy ktoś może z
dzieć, że kiedvkolwiE'k w życiu spotkał

Wędrówkę po krainie laków zaczęliśmy nlejako od kot1ca, 1
potem, im bardziej cofaliśmy się w czasie. tym więcej wstawia·
liśmy po- drodze spraw niewyjaśnionych. Nie ma się więc• c·o dzi·
na
wić, że na sam koniec - czyli początek - trzeba wdep11ą<"
dobre w domenę legend. Mówią one, że pierwsi Inkowie przywędrowali w okolice Cusco znad jeziora Titicaca. Mało jest miejsc
na świecie, dookoła których zgromadzono tak wiele podań 1 opowieści. Są one dwojakiej natury: jedne dotycza białego Bo~~ \.\'irakoczy i opowiadają je ludzie prości, drugie zaś wiążą -;ie z
kosmitami i opowiadają je ludzie skomplikowani. Plerws7r me
mają właściwie materialnvch podstaw, drugie zaś mają, choć interpretują je a rebours.

za zadziwiająco krótkim pasem
A po drugiej stronie miasta,
startowym lotniska, 8Zeroka, wysadzana pięknymi drzewami aleja
prowadzi do Otuzco. Już od samych rogatek towarzyszy samochodowi gromada dzieci, wskazujących 'drogę do jedynej atrakcji turystycznej wsi· starych grobów skalnych. Wprawdzie droga jest
tylko jedna I zbłądzić nie sposób, nie można nie docenić długodystan
l!owego biegu małego Manuela - jest wart długopisu i 1!5 intis,
tym bardziej, że ża oglądanie samych grobów nie trzeba już nic
płacić„ ..

Cusco w nocy, :z góry, przy akompaniamencie znanego przeboju
w wykonalu jednego z najlepszych zespołów peruwiańskich „El

Horizonte", wygląda czarująco, ale też nie ma w tym ntc dziwnego: prawdopodobnie równie czarująco wyglądałoby w takich
warunkach każde inne miasto. nie wyłączając Kutna I Koluszek.
PrzPwaga Cusco polega na tym, że równie czarująco wygląda
w dzień I bez żadnej muzyki Stojąc na wzgórzu, cztery kilometry
przed wjazdem do miasta od strony trasy prowadzącej 7 Abancay. widat olbrzymią, regularną kotlinę, wypełnioną układającymi
nad które
stę w koronkową kompozycję czerwonym! dachami,
wystrzeliwują pękate kopuły kościołów.

N:R 1 (1553), 2 STYCZN.IA 1988 R.

Spacer po uliczkach Ollantaytambo nasuwa także inne nie mniej
skomplikowane problemy: na przykład czy ustrój społeczny pańs
twa Inków był Idealnym spełnieniem doktryny socjalizmu - jak
chcą jedni, czy też może najciemniejszą z dyktatur, prześcigającą
nawet pcnure wizje Orwella - jak utrzymują inni. Wprawdzie
każdy miał tu zapewniony spokojny byt i natychmiastową pomoc
z drugiej strony
państwa, gdy znalazł 11ię w kłopotach, ale też - jego życie było określone w najdrobniejszych szczegółach już
dla
jest lepsze
w momencie urodzenia. Inaczej mówiąc: co
człowieka: bezpieczeństwo czy wolność? J w dodatku tu, w Ollan·
taytambo, z pomocą nie przyjdzie zawsze elastyczny w takich
sprawach Kośdół katoliaki; przytłoczony obcym otoczeniem chow~
dalekie
jest jedyną w mieście budowlą z gliny,
się z boku I nieważne są też inne instytucje, na których można l>y się oprzeć
'- odpowiedź trzeba znaleźć samemu....
Całe szczęści e, :l:e nagle pojawia się male1'ika dziewczynka t jasnymi włosami - w samym środku Imperium Inków! - a za ni'
kilka kobiet w okrągłych . kolorowych czapkach, na których z oka,zji świąt i uroczystości nosi się kwiaty. Logika dwuwartościowa
ro~wiewa się gdzieś bez śladu i odpowiedź jest od razu gotowa:
i bezpieczeństwo, i wolność, I jeszcze tyle innych rzeczy."

W Cajamarca nie ma terror:tzmu ani złodziejstwa, do dyskoteki wpuszczają tylko parami, w pent - restauracji, w której
wszyscy się znają, w pobllskłej farmie
grają zespoły ludowe ,,La Colpa'' każda z nieprzeliczonej ma11y krów ma swoje imię...
A przede wszystkim, na Plaza de Armas, do którego zbiegają
z gór wąskie uliczki. ledwie tylko zapadnie zmrok zaczyna kręcić
się nieustające, ludzkie kolo. Tu kwitnie handel, załatwiane są
interesy, tu poszukuje 11ię tego 3edynego i tej jedynej - na całe
·
życie...

Kiedy wraca się · specjalną kolejką z Machu Picchu, mniej wię
cej po 3,5 gc..d1lnach jazdy, wśród obsługi daje 11ię zauważyć pewne poruszenie Wreszcie młoda dziewczyna, która dotąd obsługi
wała bar. zamyka Interes I z przejęciem, na sygnał swojej, najwidoczniej. przełożonej, naciska jakiś guzik. Swiatło gaśnie. · Niektórzy, pamiętając tragiczne wydarzenia sprzed kilku lat, myślłł
już o napadzie Sendero Luminoso, kiedy rozlegają się dźwięki
„El condor pasa", a za oknami, w dole, nadpływają światła Cusco
- jeżeli nawet jest to tani chwyt, niełatwo będzie go zapomnieć.

pod ścianami, albo wręcz środkiem, akweduktem, chat?
z kamienia, ze słynnymi, trapezoidalnym!, Inkaskimi · odrzwiami I
olbrzymia, górująca nad wszystkim, fprteca. Patrząc na nit\ I po·
te
równując z resztą rzeczywiście przychodzi do głowy myśl ,
jest dziełem Innej cywilizacji, wygląda to bowiem trochę tak, jakby dla ochrony wiejskiej chaty ustawiono za oborą "ryrzutnię ra·
kiet typu „Pershing" - oczywiście toutes proporcions gardees ...
nącym

Ta komnata, poddawana aktualnie zabiegom renowacyjnym,
wyrysowaną na odpowiednim poziomie czerwoną kreską, to jektóra zachowała si• do dzisiaj w Cajamarca z
dyna budowla,
tamtych czasów. Cała reszta miasta została zbudowana później
i już wyra:tnle na modłę hiszpańską. co zreszt4 nie tylko nie odbiera mu uroku, ale nawet dodaje. Jest to urok prawie doskonałej prowincji: zegar wprawdzie nakręca już kto inny, ale jego
wskazówki obracają si• ciągle w tempie obowiązującym w czasach Inków.

Prawdopodobnie dotrzymałby swojego przyrzeczenia, Hiszpanie
jednak nie mieli dostatecznie dużo cierpliwości; zadowolili się
ilością złota, która - według współczesnych szacunków - przedstawiała wartość około IO mflionów dolarów, a przeciw więźniowi
wytoczyli dwanaście absurdalnych zarzutów i skazali go na śmierć.
Wyrok wykonano 29 sierpnia 1533 roku przez uduszenie, tak, jak
w stosunku do pospolitego przestępcy. Cajamarca odegrała 11woją
rolę w historii I Pizarro mógł maszerować dalej na Cusco.

Następnym przystankiem jest miasteczko Plsac, słynne ze swojej niedzielnej mszy odprawianej w języku kechua, · na kt.ór~
z okolicznych włosek przybywają naczelnicy w dawnych 11trojach
oraz przylepionych do jedneg9
I z oznakami swojej godności
z okolicznych szczytów ruin. Prawdopodobnie należtt one do najtrudniej dostępnych na świecie; nie ma tu żadnych turystycznych
udogodnień i trzeba wspinać s i ę starymi,. inkaskimi drogami na ·
własnych nogach, w szczytowej partii korzystając z chybotliwych
drabinek i wyślizganych kamieni. Jest jednak po co! Ruiny w
Pisac to jakby koncentrłl.t Machu Picchu. Gdyby tak przrłożfć do
nich czarodziejską pompkę i parę razy zdrowo nacisnąć, niechybnie nie trzeba by już jechać 100 kilometrów dalej, aby zobaczyć
słynne Swlęte Miasto. Niestety, chociaż w Pisac można dostae
wspaniale bułki I ser, kunsztowną biżuterię i killmy, I w ogóle
z czarodziejskimi
mnóstwo rzeczy gdzie Indziej nieosiągalnych,
pompkami 1ą chwilowe kłopoty.

w przeciwnym bowiem razie n!e wf.
Może to zre8ztą I dobrze,
samego
dzielibyśmy ani linowych mostków na Urubamb'e, ani
miasteczka Urubamba z pięknym kościołem o drewnianej podlodze. ani barwnych mercados. ani - i tego byłoby najbardzieJ
żyw;;
szkoda - Ollantayta rfl.llo. Ollan taytambo to paradoks skans:m. Właściwie wszystko tu· jest dokładnie tak samo jakz wyjątkiem elektryczności. r nadal norpół tysiąclecia temu malnie żyją tu ludzie!

a

Mija kolejny dzień. Choć jest koniec kwietnia, w Cajamarca
pada deszcz; wirujący na Plaza de Armas wielki bęben mieszają
cy ludzkie losy chwilowo zawiesił swoje obroty. Razem z naszą
przE'wodniczką, Iris, wybieramy się więc do podmiejskiej restauracji. aby spróbować świnki morskiej, od wieków podstawowego
dania miejscowej ludności. Najgorzej ma ten, komu dostał się łe
pek. świnka bowiem zdaje się uśmiechać I nie ma się serca roz·
płatać fej czaszki, aby wyjeść, podobno najsmaczniejszy ze wszys·
tkiego, mózg. Iris opowiada o życiu w ojtollcznych wioskach, a ja,
patrząc na ciągle nienaruszony bezradny łepek, nie wiadomo dlaczego myślę znów o Atahuallple.

maltych zagłębień I wybrzuszeń, spowodowanych przez włelow1e
kowe działanie wody i innych czynników naturalnych, dla wizjonerów zaś są to celowo zostawione przez prastare cywilizacje wizerunki miast, z ulicami. świątyniami, pałacami i przemyślnym
systemem nawadniania. Kto ma rację, rozstrzygną prawdopodobnie
dopiero kosmici, jeżeli wreszcie kiedyś zdecydują się wylądowac!
otwarcie na Ziemi...

nie, żeby była nam do czegoś potrzebna, ale żeby Paulina dobrze
że dziś kaszle znacznie
rozpoczęła kolejny dzień, tym bardziej,
silniej niż wczoraj; w nocy nawet w. samym mieście temperatura
. spada do 5 stopni, a droga z Chincheros wiedzie przez góry kilkadziesiąt kilometrów na bosaka.„. Nie pamiętam, kiedy tak
dobrze wydałem pieniądze ...
Oprócz rzeczy wspólnych z innymi centrami turystycznymi, ma.
oczywiście, Cusco także swoje zakątki oryginalne; nadwątloną
ostatnim trzęsieniem ziemi katedrę ze ,rebrnym głównym ołta
rzem, ogromny lnkaskl kamień o 12 kątach tworzący część ściany

domu na ulicy o 'nieprawdopodobnej nazwie Hatunrumlyoc, (co
w języku kechua oznacza po prostu .•wielki kamień"), kompleks
kościoła $wlętej Niedzieli, wzniesionego na gruzach dawnej Swią
tynl Słońca, której pozostałoścl, ze wspaniałym patio na czele,
pilnie 11ię obecnie restauruje.
No I wreszcie jest bazą wypadową do Machu Picchu I tego
wszystkiego, eo zhajduje się po drodze - pod tym względem konkurenci nie mają już żadnych szans.

Trasa zaczyna

się

od Yucay,

świętej

doliny Inków

bronionej z obu stron przez słynne fortece: Pucara I Sacsayhuaman. Dziś to, przypominające podobno raj, miejsce straciło wiele
ze swojego uroku; służące miastu instalacje przemysłowe, sieć
asfaltowych dróg ułatwiająca dostęp do kolejnych zabytków lnkasklch, górująca nad nimi figura Chrystusa I mnóstwo krążą
cych pojazdów agencji turystycznych zrobiły swoje, Ale nie jelł
jeszcze tak ~le; wprawdzie Sacsayhuaman nie robi nadmleme10
patacdw
wrażenia po fortecy Paramonga, a ria patio jednego z
lnkaskldh władców ustawiono blaszane baraki, w których cliall•
zamieszkują Judził' pozbawieni dachu nad głową przez trzęsienie
ziemi I - co gorsza - pasie się znacznie przyspieszający tempo
zwiedzania byk, zostaje jednak jeszc7„ Q1.1enJ,lJ: plac z olbrzymim
' dziwacznie wyrzdb!ooa
kamieniem. przypomlnającvm pumf'
r.a
skała, mocno ·podobna do leżącego kllk a d?.iesiąt kilometrów
Abancay tzw. kamienia Danikena Dla zaprzysięgłych pragmatyków na jednym I na druai~ anajduJ• •I• po pro1tu sporo IO•

Otóż, dość już dawno temu, Titicaca było penetrowane, na złe•
cenie Armii Stanów Zjednoczonych, przez ekspedycję komandora
Cousteau. Wyprawa została wyposażona we wszystko. co tylko
można sobie wyobrazić: batyskafy, tzw. kieszonkowe łodziP podwodne Itp., plus olbrzymi autorytet · swojego szefa. Wvbudowano
nawet specjalną linie kolejową, aby cały ten majdll'!'I wygodnie
orzewleźć nad jezioro. Zaś wyniki oflcjalnt> wlelom · e~ ' ęr:r,nvch
'Jadań okazały się nad wyra2 skromne, na przykład. 'ie ci śnienie
iest tu mniejsze, a zasolenie większe nit l'.(dzle indtiPi · krótko
mówiąc z powodzeniem mógł do nich dojść <Saniotnv ::imatot w
o ukrywanie
c~ągu ~odzlny. Stąd iuż tvlko krok do podejrzeń
')rawdz1wych rezultatów ekspedycji. oczywiście ze względu na ich,
przechodzącą ludzkie pojęcie, niezwykłość ...

Nietrudno zauważyć, że I w jednym i drugim wypadku mamy
do czynienia z bajką. Ale bajką jest także czysta rzeczywisto~ć:
festyn we wsi Tit!laca ku czci ,świętego Izydora, Chłopcy I dziew·
częta w tradycyjnych strojach zje:Mżają się na motocyklach, roz-·
stawia się kramy z jedzeniem i alkoholem. czur zapach smażo
nych ryb ... A w kościele trwa nieustajacy pochód I <!plewy wokół
figury patrona„. A jeszc7e dalej wldat setki krów brod :>:ących w
podmokłych łąkach nad jeziorem. u)tramaryn ową wodę. ośn i eżone
!Zczyty po drugiej stronie, rvsujące się w dah Wyspy Słońca i
Księżyca, i półwysep Copacabana ...
I jak tu nie przy~nać racji Ferdousiemu: „świat jest bajką. 1
tyle...".
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lnl\ł po drodze

ka

kn-

transporterów,

toczą
nie~plesznie
cych się w prze-

ciwną

stronę.

Za

przyprószonym
łnleglem sośniakiem zatrzymał

10 patrol. Rutynowa kontrola
dokąd?
l!lkąd?
dokumentów:
w
Niedbały ruch pr.awej ręki
z o- .
itrom~ zimowej czapki
nausznlkaini i
puszczonymi
· niemal jednoczesny ruch lewej
l?rzyzwalający na dalszą
ręki,
jazdę.

Jeszcze kilometr szosą
- potetn dwa leśnym
duktem l jestem na miejscu.„
Włączę kaloryfer, zrobię herbatę. Wleję do szklanki setę rumu. Potem - do lóżk'a! Uśmieennął się do swoich myś
li. Przecież nie jadę na ryby,
. przecię-Z jadę„. Właśnie po
PoPomyśleć.
co ·jadę?
\>Omyśleć nad sytuacją, nad
bą, coś zadecydować, postanowić„. Ale to jutro, dopiero jutro. Teraz - caly dzień i cala
noc spokoju, spacer, jakaś lektura. Może Szwejk? Tak jest,
jak zwykle Szwejk najlepszy
na stresy„.
silnikiem
wyłączonym
Z
na polanę 1 pozwolił
wjechał
fiatowi dotoczyć się do furtki.
Po o~warciu drzwi uder~lo ((o
ciepło: Kl diabeł? Czyżbym zapomyślał

pomniał wyłączyć?

nfe, r~o w kuchennej 1zafce.
- Ke>nlak T Żytnia T
- Mote byd :tytnlL Ntefle
zaopatrzyłeś się_ w tych clęł
kich czasąch. Prominent, eo 'P
- zakpil ·Adam.
- Taki Tak .mnie nazywali
two! koledzy. O ten domek tet
mieli pretensję. O te cztery
nawiasem móściany, które,
·
wiąc, sam postawiłem.
- Sarn postawiłeś. Ale miałeś gdzie i z czego. Zwykli lu.
dzie nie mogli.
- Co ty wiesz o zwykłych
ludziach? Na kilometr .śmier
Inżynier?
inteligencją.
dzisz
Ekonomista?
- Inżynier. Elektronik. A
ty? J?ewnie dyrektor?
· - Zgadleś, Dyrektor.
-,- Z awansu? Studia koń
czyłeś w tej waszej akademii
polit-yaznej?
- Tym razem nie zgadłeś uśmiechnął się Mieczysław. Normalny dyplmn, na uniwersytecie. Wydział ekonomiczny.
- Poch\')dzenie prawidłowe:
,
robotnicze, co?
- Znów nie trafiłeś. Inteli-'
genckie. Gorzej - ojciec byt
oficerem u Andersa. Nieważ
ne. Napijmy się!
Mieczysław kra,al konserwona grube plastry.
wą szynkę
, Adam przyglądal mu się prz.~z ·
chwilę:

1

•

ponia" to kwestl!l paru stra~
ków I marszów głodowych? A
tego
tych twoich wodzów
naiwniaczka Wałęsę, tych politycznych cwaniaczków, którzy
wami kierują ł . manipulują
tych
jak w teatrze lalek
prostu.„·
mam w dupie po
Przegrali 'i nie . ma Ich. · Nie
'
ma!
do.
wróciło.
- I wszystko
normy, co? Za mordę się weź
mie, będzie spokój i porzą
dek? O nie! Nic się jeszcze
nie skończyło! Komuchy podniosły

przyłbicę,

pokazały,

że

w dupie mają nie nas - „politycznych cwaniaczków'', jak
Ale
powiedziałeś, tylko naród.
z narodem C:ie tak łatwo! Naród wam już nie uwierzy, nie
da się!
- Partyzantka miejsk.a? Z
byka spadłeś? A może terror?
Na wzór baskijski czy irland"'.ki? Co ty, wygadujesz'? Do niewinnych ludzi eh cesz strzelać?
-'- A wy do kogo strzelacie?
Kogo wię:>:icie?
nie
- Jakoś tych strzałów
słyszę. Stan wojenny się zacząl. •
Kto Wie, ile potrwa i jak przebiegnie. Nie jestem riim zachwycony, chyba nikt nie jest
zachwycony„ Powiem ci· szczerze: - bardzo mi się wasz
ruch podobał, wiązałem z nim
·wiele nadzlei. .Jak .wielu innych. Liczyłem n·a rozsądek !

Spotkali się w. !esie nad jeziorem tuż przed Nowym Rokiem.'

siły„
umiejętne wykorzystanie
- Zaraz, zaraz - powiedział
jaką „Solidarność" reprezent0z Ironią - to towarzysz dy.nawała. Siły w rozumieniu
rektor zamiast dbać o socjacisku, parcia na administralistyczny zakład pracy, o mocję, na aparat partyjny. !5iczyrale załogi i plan siedzi sobie
łem na to, że partia, moja parw dzień powszedni na daczy
tia, nauczy się rządzić w wa! chleje wódkę od rana?
runkach, kied:y patrzy się jej
. - Towarzysz dyrektor jest
ręku kilkudzieśięciocentymetro
na ręce, kiedy mus! się liczyć
na urlopie. A ponadto chlanie
jakoś
ją
wą rurkę. Trzymał
ze społeczeństwem, kiedy nie
wódy w daczach jest przez zażenowa
nieporęcznie
ma tego luksusu rządzenia, japodstawowy111 zajęciem
cież
niem„.
ki miała przez cale lata. A co
prominentów? Powinieneś o
Rzucił się na obcego usiłu
zrobili wasi wodzowie? Zaba~
tym wiedzieć.
unieruch-0mić
ręką
jąc lewą
wę, nieustający festyn.
- Jak to - na urlopie? Tejego prawą, uzbrojoną. TamPociągnął łyk ze szk1ankt I
raz?
ten cofnął się, \lniósł swoją
mówił dalej.
- A teraz właśnie... - Mlebroń l wtedy udało 'się uchwy- Mitsz pretensje o stan
czyslaw zrobił pauzę. - Mam
cić go za nadgarstek. Zwarli
wojenny? Kto go ogłosił? Jaten url(}p od dwudziestego i
się, zwal\11 na podłogę. Przyruzelski? WRON? Biuro Poliprzypu:szczam, że będę go miał
gniatając· głowę I prawą rękę
tyc~ne? . Nie! 'Stan wojenny ojeszcze długo. Jeśli myślisz,
pr7-P\!i\vpika, uderzvł . ·go d~
Radomiu!
w
glpi;il Wałęsa
że tak zwany aparat ucisku i
razy w twarz krawęd'z.ią dłoni.
szczękach",
po
„Targanie
wojsko zajmują się tylko trosię
jak rozluźniają
Poczuł,
pieniem takich jak ty, to się· „Bój to Ich ostatni". Jaruzelrąk nieznajomemięśnie obu
ski tylko wyciągnął wnioski.
mylisz. Na urlop P-OSłal mnie
go. Puścił go, wstał i przyglą'.
WYPOwiedziana,
była
Wojna
komisarz wojskowy. Za to, te
dal się przez chwilę strużce
więc zaatakował. I skutecznie,
uprzejmy wobec
byłem zbyt
krwi, jaka wyciekała z ust
na szczęście. Sparaliżowali was
twoich kolesiów z „Solidarnośpowalonego, Wyprostował się.
A oni, nieboraczki,
zupełnie.
cl". Nic do nich nie miałem,
Wówczas nagłym, kocim sltopolitykiery, jut dzielill między
upórządkowapozwoliłem na
ltiem poderwał się leżący Zbil
siebie ministerialne stołki!
nie I uprzątnięcie lokalu Kogo z nóg I uderzył pięścią w
- To złośliwa plotka. Nikt
Zamiast
Zakładowej.
misji
szczękę. Znów leżeli zwarci.
nie dzielił stołków. przygotozamknąć ! opieczętować. No
- Puść! Nie jestem złodziewywaliśmy się. do samoobrony.
mam za swoje.
jem!
- No toście się głupio przypo tej
. - No to jesteśmy
-.- Ńie? Tylko bandziorem!
gotowywali, bo ta wasza samoTy
samej stronie qarykady„
- Puść! Porozmawiajmy!
obrona nie sprawdziła się zuteż jesteś ofiarą junty!
Wstali. Przybysz otarł krew
pełnie. ·I tak samo nie spraw- Jak na ra:i;ie, to ani ty,
· 1 ust.
wasza konspiracja.
dzi się
- NQ - uśmiechnął się. - ' anl ja nie jesteśmy ofiarami.
Znów się ośmieszacie.
na
W pierdlu nie siedzimy,
Mów. coś za jeden!?
- Było; minęło. Dajmy ~poSybir nie posłali, paz,nokcl w
- Jestem uciekinierem. Trzykój. Porozmawiajmy o tym,
śledztwie nie wyrywają.
nastego mieli mnie zabrać. Nie
co będzie?
A
..!.. Wszystko przed nami.
nocowalem w domu.' Kilka dni
- Jest między nami pewna
zwłaszcza.„ przede mną.
byłem a kolegi. Wczora1 wieróżnica. Pyta..riie: „co będzie?"
czorem· dotarłem tutaj. Nic .nle · -:- Oczywiście, Jaruzelski I
jest . czym Innym dla mnie I
nie śpią
Breżniew po nocach
ukradłem. Przespałem się. Teczym innym dla ciebie.
tylko kombinują, jak by cię tu
raz sobie pójdę. ·
- Twoja sytuacja jest 11:orzesłać' na Kamczatkę. Choler- Zalóż. portki. Nie 1 wyglą
. sza. Co masz robić? Wrócić,
nie tam jesteś potrzebny...
dasz na złądzieja. Ubieraj się!
kajać sle? A mo;l;e wvpiąć się
do ·okna.
Adam podszedł
Napijemv się herbaty i pogaczy
l założyć sklepik? T3•lko
wysrebrzyło
Słońce wstało
damy ...
cl pozwolą?
lód na jeziorze.
Po kwadransie siedzie1i nit·
- Nie martw sie o mnie. A
- Ladnie tu. Latem mus!
przeciw siebie, przed nimi dyty co? Założysz pod7.iemnv kobyć fajnie? Są ryby?
miła. herbata.
mitet „Solidarności"? A może
-:-- Są. Wszystkie woLne Q.nł
- Skoro jesteś uciekinierem,
oddzii>ł prirtvzancki?
spędzam tu z synem. Nailepkonspiratorem poniekąd, o nic
- Spokoinle. Zacznl)rny od
szy odpoczynek. Ten pomost
nie p:vtam. A,le nim wypiiesz
punktu w<ri~c\a. Jestem uciezbudowaliśmy obaj.
Sam
poi:':adaimy.
herbatę,
klnierem Przechowam sie ia- A źóna? Smażyła ryby?
chciałeś. I coś mi. się zdaje, że
zlao;ę
albo
kiś r:>:as, potem
- Nie mosita tego. Zosta11le wiesz. gdzie iść?
kontakt l weide w konspirawa!,a w mieście.
nie.
- Szczerze mówiąc cję. albo wpadnę.
- A teraz?
Ale co to pana obchodzi?
- Nie blerzes7. pod uwagę
- Co teraz?
- Nic a ntc..Bawi mnie ta
trzecif'i mo;l;liwoścl.
- Gdzie jest? Siedzi w dos:vtuac1a. Mam w domu· niepro- ,Jak!ei" Nie ma takie1.
włamywacza. , mu z dziećmi?
szonego gościa,
·- Jest. Wrócisz do mamv.
- Nie siedzi. Jest Y" LonA propos„ jak tu wszedłe~?
Albo do zony? Do robotv.' ·I
·
~ynie.
Zamki w drzwiach nienaruszoZa- . becl7i!>SZ znów szanr. 7.wyczaj- Bar~o, pięknie!
ne. Zamiast leclet'i po milicie.
Pan dy- · nv. To cle naibardzle1 prześmiał się Adam. częstuję herbatą. ! nie boię <slę
Wnlałbv~ hvć !1;iPro1em:
rafa
ja· rektor zwalcza wroga klasowetwojej it,a7.rU!'ki. . Moźe:o;z
irnlć w locharh hP„nlPki lłlbn
go, a żona nurza się w rozkobyto mniej
schować. I :!ebv
konstruować horr>hv na „czerszach kapitalizmu!
glunio może~z mówić dn mnie
w0nvch m1i~ków"'
- Odczep się.. Ja cię o n!c
po il""lienlu. Jestem 1Vfieczy~>aw.
Miecr.vs!aw nalał wódki d0
nie wypytuję, konspiratorze,
- Ja - zawahał się chwiszkianf'k.
bohaterze· narodowy In spe.
·
le. - Adam.
- Moia s'vtuacia 1est iasna
nas? Co?
- Nienawidzisz
·-" Imieniny m!ałeś ni!><law- zacwł po chwili .Adsm
stabilizację,
ci
Zburzyliśmy
no. A ja mam pojutr7e Trzeiestem uciekinierem. A tv? Po
weekendy nad ;ezlorem i cale
, . ba to oblać! Przyniosę coś z
tu or7Viechafeś? Sent~mE'nc
cl
komisarz
A
ciepełko?
to
wozu.
z : mini<Jna
talne poteirnanil'!
dołożył.
- Zostań - Adatp chwycił
świetności'1? nd'7ie twoi K'um~
- Głupi jesteś. Mam nlenarurkę.
ple z komitE'tów? Unika4~ ~takogo?° Mllionów powjdzić l\"'ler-tl>SlGiW podniósł obydwie
z
re1!o tow::irzvsza. bo spadf
. rzadnych ludzi, którzy chcieli
ręce do góry:
karuzeli. A mote i z partii o!ę
mie<I porządny związek zawo- W oorządku, Idziemy ob31.
w:vrzuc!11?
do'"Y? Czy mo:7.e takich iak ty
Ja orzodem ..
- T1>lefony nie dzla!airi
- szlachetnych herosów, któWycla~ął z torby kqnserwv
M!eozysbąknął bu związku
rym się wydaje, te „d.fuga Jabutelki. Ustawił je porząd1 .
stał męż
Pośrodku pokoju
czyzna w grubym swetrze, ie
zmierzwioną czupryną. Był bez
.
.
1pÓdn!.
- Kto jest? - wykrzyknęli
niemal jednocześnfe.
w
Ten bez spodni miał

'
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law. -

W

łwlęta

sam.

Przyjechałem,
najlepiej czuję.

- w

1łethła.łem

bo tu

łw·lętaT

lńę

az.ydzlł

Adam. - W Bo:ta Narodzenie? Przecie:! wy nie obchodzicie takich świąt. Pierwszy Maja, Rocznica Rewolucji - owszem! No l choinka na Nowy
Rok! Broń Boże w dzień Wigilii. .Dziadek Mróz zamiast

Despotyz~ 'i nieufnośc

G,dyibyśmy jut wc7.eśr1iej nie za:zmajomili się z ·dziełami bez.:
•pornego talentu Edwarda ltadziński ego (a ostatnio z jego „Scenami spoi;towyimi" w znakomitym go·ścinnym wykonainiu teatru
piesynku,
- Pieprzysz,
Im. Jermołowej} zapewne niejeden z widzów mocno by się zaprzysz. Złość przez ciebie móstanowił czy w~·brać się do teatru na coś, co nosi tytuł popularwi.
nej ppgadanki: „Teatr rzasów Nerona i Seneki",
Uzłość.
- A owszem,
Ale i tym razem, wbrew swojej skłonności do niefortunnych
zadłuży
Polskę,
papraliście
tytułów, ten znany w świecie i ceniony radziecki autor nie za•
liście, zasmrodziliście hutami i
pełnym :maczeń i silnego nawiódł widzów ·swoim dziełem ,sztandarowymi inwestycjami".
pięcia dra.ma·tycznego. mimo pewnego zachwiarnia proporcji- przez
spodliliście.
i
Rozpiliście naród
nadmierny rozrost dialogu kosztem scenicznych działań. T taik
Wszystko na ruski strój. Na
widocznie można. }eśli ma się coś do powiedzenia„. ·
„Kalinka maja" i na
melodię
W sztuce rzeczywiście występuj~). jako pi.erwszoplar.owe. PO·
dyspozycje z Moskwy! Jak się
slaci Nernn;:i i Senek', z tym. iż insce11iz0Nanv tuta.i oskarżyciel
nie złościć?
ski przewód wy·nika z inspiracj·i i rozkazu .cei;arza. uwielbia1ą
- Znów pieprzyśz. Powodów
·~ego akrorstwo równ;eż iabo sposób na codzienne życie wtad<T,
do złości mam akurat tyle co
nie zaś z pomysłu iilozc fa, który zostaje przymuszony do na po~
Ale myśmy się prryznali
ty.
ty te&tralnego od~warzania swci.ch przewin 'l'lobec Nerona. u.__ co ja mówię - myśmy się
trwalonych w po\.Lfnych l'sta.ch. które jednak 1rafi.ly do rąk cekajali, jak żadna partia. A o
sarza. Seneka wi~c te swoje dowody zdi-ady głośno odczytuje. a
nie
dyspozycjach z Moskwy
Na-oo nap'iWa się '\Vzmagającym się zmięszani€'m i sr.rache:n
pieprz. Stara śpiewka, ograna.
dawnego nauczyciela i ·m•strza.
Ile masz lat? - zapytał nagRzecz bowiem nie przed.-,tawi.a się ta•k jednoznacznie. 'jaik zdale.·
wał się zapowiadać priczątek sztuld, że oto przyszła teraz kolej
- Trzydzieści· dwa.
na szlachetnego mędrca, który musi paść ofi<l!rą zbr,odniczych 1,asię
zamyślit
- Tak„.
mysłów ntepohamcwv„r~Pgo tyrana. zwła<Szcza iż Seneka, po latach
przez chwilę - gdyby twoja, nieobecności, nie może się pogodzić z upadkiem moralnym Rzymatka gustowała wówczas w
mu pod rządami- cesarza. który· z wrażliv.re~·o młodzie1'lca Pr7,eOmóglbym
siedemnastolatkach,
,
brazH się w krwawego despotę.
być twoim ojc:em. Różnica poTo nie jest całkiem tak, że kry·ształowo czysty moralista zaKto
partyzant.
koleń, panie
wiódł się na swoim dawnym wychowanku. Również N""ron. jak
wie, gdybym miał teraz trzypozwala domyślać się Radzi1'iski, doznał bolesnego zawodu wskumyślałbym
może
dzieści lat,
tek ki1owaii Senek:. który stal się ja,k gdyby jed_nym ze sprawtak samo? Może też bym ,się
ców utraty przez Nerona wiary w człowieka, ponieważ nie pqdo walki o
ukrywał ! rwał
trafił wytrwać w .ro-li moralnego autorytetu. W ujęciu Radziń
„świętą sprawę". Ale jak się
skiego Neron byłby kimś kto jeszcze, mimo _swego zepsucia, pamięta czym powinny być, według nauk filozofów, sumienie i moma pięćdziesiąt.
- Ale ty, ·towarzyszu wysara1nosć, choć już zatr acił zdolność ich przeżywanja Przygląda się
więc sobie „z boku". dla aktor51k1ego eksperymentu, czy jest mu
dzony z siodła, jeszcze masz
„do twarzy" 1 cierpieniem mo!'alnym, z powodu, że nie moźna
n:u
Wśród
coś przed sobą.
również byli komuniści, człon
nike>mu ufać.
Cały ten konflikt postaw rzeczywistych i pozorowainych osą
kowie partii. Masz okazję ode,dzony jest (trudno orzec, jak wiernie) w tle historyczno-obyczaPoszukaj
grać się na swoich.
jowym u.pn.dającego Rzymu, akcja rozgrywa się wylącznie w jedkontaktu. Zresztą, nie musisz
c1ym miejscu, z m:lziałern sześciu osób, które okazują się wyczy później
szukać. Prędzej
atmO'Sfery
starrczająci;i remezentatyw1'e dl a oddania ówczesnej
Ty też się
dotrę do naszych.
życia w Rzymie.
Przestaniesz mieć
przydasz.
Obaj główni protagoniś ci zaprezentowali nie tylko ódmienne
się ...
Poczujesz
wątpliwości.
osobowości i temp~ramenty, lecz i odmienny rodzaj aktorstwa.
oczyszczony.
Występujący w roli Nerona BRONISLAW WROCLAWSKI staMieczysław roześmiaJ się.
nął. jak mi. si~ wydaje, przed wyjątkowo trudn~rm zadaniem
- Nic nie zrozumialeś, parznalezienia wspólnej piaszcryzny dla różnorodny.eh i sprzecznych
tyzancie. Skończmy tę wódkę,
rysów człowieka, któregq szale11stwo i kabotyństwo nie odbie·{·ają
chodź na spacer.
·mu trzeźwej jasności umysłu w ocenie moralnych słabości i
kiedy zakurtkę,
Zakładał
sprzedajności ludzi i w precyzyjnym nakręcaniu machinv terrojauważył, że Adam wrzuca
ru. Chwilami odczuwało się wewnętrzną niespójność postaci, z brakieś drobiazgi do chlebaka.
I~u głównej motywacfi po~tęp owania, którą. stała s.ie w tym o- Chcesz odejść? Teraz, w
kresie (jak wyniika ze sztu·kil obsesyjna podejrzliwość, tak często
dziet'l? Proponowałem spacer
po lesie, a nie na posterunek. . clu~rakteryzująca despotów. Można byto· odnieść wrażenie, że
artysta przez caly czas poszukuje owej „metody" Neronowego
- Muszę Qy'ć gotowy. ·A
były w·doczne
s.zaleństwa i być może. wskutek tego chwilami
jak mnie zwiną?
„S'lJWY" aiktorskiej roboty. .
· - Tu nie ma żywego ducha.
wiedzy
Mniej dynamiczną osobowość Seneki, o której jedynej
Szli brzegiem jezjora w mil~ostarczały widzowi jego1 poufne listy, wykreował dyskretnymi
czeniu. Wódka, która ich posrookami. pozyskany z Krako·wa. ALEKSANDER BEDNAR?.. rozteraz
rozgrzewała,
przednio
dlaporządzający ujmującymi warunkami scenicznymi. I może
parowała Im z glów na grudtego nie c3łklem przem:nujaco, uka·zat bezsporne przecie'l, w•aroPo godzinie
~niowym chłodzie.
·
lomsh•o postaci.
Adam przerwał milczenie.
Najbardziej chyba ryzykowna rola przypadła JÓZEFOWI ZBI- Wracajmy. Zimno się roROGOWI - C7..Ci_godnego senatora Flawitu~za uznanego, na ro?bi.
k'.l!Z tyrana.. delcr'etem bei:wolne~o Senatu. za„. konia i w na1-.
- Wracajmy - zgodził się
głębszym ur,>0korzeniu odgrywająC'ego przed Neronem tę tragicisię
Prześpimy
Mieczysław. nie-groteskową błazenadę. ·Jeden fałszywy krok grozi! :liktorow·
się
! będziesz mógl iść. Ciemno
popadnięciem w nie zamierzoną śmieszność, toteż godnym najwyż
robi kolo czwartej po połud
szego uznania osiągnięciem artysty jest stworzenie postaci przejniu.
mującej, budzącej współczucie uraz... niewesołe ·refleksie nad
- A ty'P
życiem.
- Zostanę tu jeszcze. dzie1\
W rolach dwojga intymnych faworytów Nerona zobacz~rliśmv:
dwa.
MARKA CICHUCKIEGO - ja!lrn Amora, uznanego dekretem ~a
- Po co? Co cl to daT
dziewczynę ulubieńca cei::arr.a. który środkaJ'(li teatra.lnei umow- Nic. Nic mi nie da. Ponoś;:i wybronił się od niepożądany{'h naturalistycmy<:h rnchomyślę, pochodzę po lesie, powan, oraz JOLANTĘ NOWIIQ'SKĄ jako westalkę, którą zuchwa·
czytam. Odpocznę.
ła decyzja. ce5ana uczyniła kurtyn.ną. pod imieniem bor!ini WePo powr<>eie Mieczysław roznus. Rolę filozofu.jąctgu Star ca w beczce, nawiązująca do niezr11stawił polowe łóżko, wyciągnął
szczalno~ci niezależnej po1>tawy Diogenesa, zarysował konsekwenkoce ze schowka. Zasnęli od
cją SLA\VOMIR SULEJ (znany mi dotychczas ze sceny 1rnliskiei).
razu.
-Silnej wymowy artystycznej nabrała końcowa, dość wieloznasię nagle I poczuł
Obudził
scena ukrzy·żowania, p rzydająca uwikłaniom Nerona i SeneCZina
światłcr.
pragnienie. Zapalił
k~ wymiaru ponadczas•o_wego Jest to z pewnością przedstawiePolowe. łóżko było puste.· N a . nie,
które na długo ztipisze się w pa.mięci widzów.
stole widniał napis ułożony z

Mikołaja.

połamanych zapałek:

NIE WIERZ Ę NIKOMU
TOBIE TEZ NIE
· ŻYCZENIA IMIENINOWE
ADAM
herbaty
Napił się wystygłej
zasnął ponownie. Obudziło go
walenie do drzwi.
Zaspany sierżant zadawał rutynowe pytania bez wyjaśnień.
Dopiero kiedy skończył notowanie rozejrzał się po _izbie:
- Jest pan sam? - popatalerze,
ł
trzył na szklanki
in„zapałczaną"
przeczytał

JER'ZV

KWl1EOŃSKI

Edward Radziński : .,Teatr rzasów Nerona I Stmeki". Przekład
- Grażyna Strumiłło -Miłosz. Reżyseria - Krzysztof Rościszew
'ski, seenografia .-· 1\:rzysztof Kelm, muzyka - Ewa Kornecka.
Premhira w Teatrie . Nowym (Mała Sala) 5 rudnia 1987 r.

skrypcję.

Tak. sam. za dnia. byt tu
znajomy.
Adam Zadura?
Tak... Adam Zadura!
. - I pożyczył. mu pan samo- .
chód?
- Tak, do jutra.
pan . ubierze.
- Niech si ę
Pański ·znajomy jest w .areszcie. Skoro pan potwierdza, że
mu samochód, napożyczył
go zwolnimy. A
tychmiast
drogą, o dokumentac·h
swoją
trzeba pamiętać. Zawsze, ·a w
stanie wojennym swzególnie.
Kiedy czekał na posterunku
milicli usłyszał przez półotwar
te drzwi:
- Nie ma sprawy, drobiazg.
To jakieś pedały, pok,łócill się
czy coś.
mój
-

•

Na.

zdj~c;u:

Bronis!atv WTocla<t.vski (Neron)

Aleksander Bednars

~eneka).
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Zakończyła się w naszym biurze atestacja stanowisk. ltomlsja
atestacyjna oceniła także wszystkich pracowników według systemu UMEWAP i stwierdziła bardzo odpowiedzialnie, że w drugim
etapie trzeba wprowadzić nową organizację pracy. Między praoowników podzielono nowe role - nie zawsze te, które pełnll!
dotlld...
•
Przyznam 1lę, że miałem pewne obawy: czy prowadr.enie Kslę11!
Korespondencji Zbędnei t Skoroszytu Spraw Nie do Załat
wtenia, którymi to czynnościami param sit w naszym biune,
zostanie 11%nane przez komisję za wystarczające obclą:tenie na
osiem godzin pracy. Kierownictwo biura mote dojść do wniosku,
te można mnJe wyrzucić na zbity pysk albo każe zlikwidować
zarówno księgę jak I skoroszyt i •kieruje mnie do prawdziwej
pracy! I co ja wtedy pocznę?
Totet z biciem 11erca wchodziłem do gabinetu naczelnego wydziału. z czym wyjdę? Z wymówieniem, czy z nowym, okropnym
angalem, zmuszającym mnie do zajmowania ~ię czymś praco1hłonnym, realnym i możliwym do skontrolowania? Horror!
Szef przyglądał ml się przez chwilę. Kiedy doszedł do wniosku,
h ju:t skruszałem, wycedził powoli :
- Komisja atestacyjna w gruncie rzeczy nie przeciwko wam
nłe ma, stwierdza jednak, że pr-owadzenie księgi I skoroszytu te
u mało na pełny etat starszego referenta. Należy na was nało
tyć nowe, poważne obowiązki. I co ja z wami zrobię! W zaopatrzeniu byliście - s każdej delegacji wracaliście • niczym, jeśli
nie liczyć podbitego oka lub podartej jesionki. W sprawozdawt!zo!ci tet się nie wykazaliście: robicie błędy ortograficzni! i styll1tyczne. To nawet nie najgorsze - gorzej, te pisaliście co wam
tam Uina na język przyniosła,
czyli tzw. prawdę obiektywną.
Wyobraźni nie macie, ot eo,- a 11Prawozdawczość to wyobraźnia,
wyobra:tnla i jeszcze raz wyobraźnia jak mówił ten „. no .„ Arbatow czy Rybakow ... a może Kocznow? Nie pamiętam. No i co ja
• wami zrobię?

,,,... t to

Pod

roboty ...
Szef przerwał" wreszcie milczenie:
- Ja otóż mam dla was specjalne zajęcie. Wy jesteście człowiek
niekarany, znaczy nie kradniecie. Samotny jesteście, z.naczy tony
ani dzieci nie maltretujecie. Od pierwszego będziecie wzorcem
moralnym!
Myśli tłukły mi się po głowie jak n:alone. Wzorzec? Wzorzec•
Jest coś takiego, zdaje się w Sevres pod Paryżem. Nie, to n.lemoż
liwe, do Francji mnie nie poślą. A może &mumifikują i postawią
"' gablocie na korytarzu? Horror!
- Widzę. że nie rozumiecie - szef jakby złagodniał nieco. Będziecie robić to. co robicie. Akuratnie. porządnie. Al; w życiu
prywatnym i w pracy macie być wzorem dla całego biura. Mnie
jest ktoś taki potrzebny. rozumiecie? Żeby każdy wiedział, jak ma
postępować, co robić. Po prostu będzie się was naśladować!
Proste? A wam się da za to dodatek funkcyjny!
.
Ostatnie słowa trochę mnie udobruchały, ale jeszcze nie dawałem :ta wygraną. - Dlaczego ja? - wykrztusiłem - przecież są
w naszym biune postacie :§wietlane, wspaniali bezinteresowni spo~cznley o nienagannej opinii i obliczu, że tak powiem, etyczno·moralnym Choćby pan panie nac!elniku, te nie \Vspomnę o na1zvm dyt"ektorze generalnym , I partvjni, a ja tylko do filatelistów
1tależę .. „
- Bez płaskich komplementów. Bardzo dobrze, że jesteście bez11artyjni. Takie czasy, ?:e posrukujemy. doplywu świeżych kadr
r6u-niei ze środowisk bezpartvjnych
- Albo taki inspektor Barabasz, czlowiek fizycznie niepozorny,
ale wielkiego ducha! Pomagał bezinteresownie rolnikom w żni~
wach . Albo koleżanka Szkarłupnia - opiekuje się bezdomnymi
psami. Referent Szyjka wygłasza pogadanki do sportowców, osobliwie dla piłkarzy. Podobno już jest kilku nieprzekupnych, taką
nie moralną reprezentuje nasz kolega! Albo Koczkodańska
opiekuje się alkohollkaml. którzy porzucili nałóg. Ostatnio podobno osobiśc!P karmi osobistą piersią podrzutka, synka narkomana i syfilityczki Wszystko to ludzie wt elki ej '!Zlachetnoś~l !
- Dość tego - szef 'Znów surowiej popatrzył na mnie. - Jesteści~ łatwowierny. to potwierdza trafność waszej kandydatury.
Szkarłupni"' hodujt> rasowe psv i "llrzedaje oo borrcndalnvch cenach. Baraba~7 to drań. co tonącemu szklanki wody nie -poda.
znany pod p~eudonimem „mały gangster". Szyjka jest umoczony
w handel zawodnikami i wynikam! meczów. a Koczkodańska rzeczvwi~cie przygamęla sierotkę, tvle że sierotka ma dzlewlętnaś~ie
lat i metr dziewięćdziesiąt wzrostu oraz obfity zarost. Wy będzie
cie wzorcem moralnym I koniec. Odm._!lszerować ! I od pierwszego
tlwlecić przykładem! Zrozumiano?
Po WYjściu z gabinetu byłem nieco oszołomiony, ale tet 11;ybko
poczułem się w nowej roli: powiedzlatem komplement sekretarce,
chociaż 1est paskudna jak poślubn!l noc li,topadowa I donosi naczelnikowi. A niech tam! Skoro jestem W"torcem moralnym to
muszę b~ wyrozumiały ....
Kiedy jeden z koleg6w z działu zaproponowal, żebYŚJ'llY wyskoczyli na małą wódeczkę pod śledzika,
odmówiłem
stanowczo.
Wzorzec moralny to abstynent' Palenie tet będzie wypadało r:ruclć ....
Następnego dnia pozamiatałem pod blokiem. Sąsledsl pukali sf41
w czoło, e najwięcej dozorca.- Szkoda, te nikt z biura mnie nie
widział!
.
·
W pracy od rana podlizywałem się radcy ~amorskiemu. Wiadomo, :l:e to szuja i nigdy nie był marynarzem w PLO, jak utrzymuje. Pływał we flocie przybrzeżnej, a f tam złapali go na przemycie! Przyjaźnie potraktowałem rów~ież szulera i oszusta Paslkoń11klego. W jednym z biurowych pokoi, gdzie siedzi dobrana parka
handlarzy kradzionych samochodów, rozdałem zaproszenia na odczyt organizowany przez Towarzystwo KneWienia Kultury Moralnej. Po wyjściu z pokoju usłygzałem salwę miechu„ ..
Pogawędziłem przyjaźnie z zastępcą nacz1>lnlka, magl!ltrem ~1lto. Pochwaliłem jego amatorskie zdjęcia, choć wiem ł.e dorabi!l
na rozpow~zechnianiu wyuzdanych aktów. do których pozuje pan- \
na Koczkodańska. W biurowym bufecie spotkałem chuligana i
znanego awanturnika. niejakiego Ogorzałka. Siedział w towarzystwie podstępnego ł cynicznego Matuli. Matula jest cinkciarzem, a
nawet podobno pożycza piPniądze na lichwiarski procent i trudni
się suteni>rstwPm Nic to. ja was, zjadaczy chleba:,
w aniołów
przerobię! pomyślałem roble i przysiadłem się, aby SHM:Y~
wśród tej zgnilizny moralnej zdrowe poglądy i uwielbienie
dla
cnoty. Kiedy zacząłem mówić, po kolei spoglądali na zegarki I
wstawali od stolika„ ..
Poczułem konieczność dokonania ·czeg°', eo Wlltl'Ząłnie mmlenlami moich kolegów. Jut wiem! Pobiegłem do nefa:
- Panie naczelniku - zacząłem bez wstepów - wszyscy wiedzą. re willę t ogrodem, jaką pan postawił dwa lata temu
nie
!!budował pan za spadek Pieniądze na nią zdobył pan w wyniku
malwersacji I wykorzystywania stanow.lska ~łużbowego. Ja otót.
jako 1,akładowy wzorzec moralny, proponuję, teby pan j._ oddl\l
na pnedszkole dla dzieci pracowników naszego biura. Na odpoWiednie wyposażenie ztożymy się wszyscy. Ja deklaruję 1Wój dodatek funkcyjny, moja skromna i:>ensjll mi wystarczy..
- Worit -:: usłyszałem w odpowiedzi - ja wam dałem etat
w:oorca moralnego, a nie prokuratora! Idiota jestdcie! Jeste~cie
wzonec głupoW, I w takim charakterze motecie tylko u n111 praeować ! Oczywtście tylko »a pół etatu, ja!m półgłówek! I bez dodatku funkcyjnego!
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o:rtami•~ CU' ofęciomi
konta~t z chonm i ie. .., dokumentami rzeczywiście
dale oodstawe do 1>0wzi~a
właściwej decYZjl o czeeto
- eamn datszvm żvclu łlelO
człowieka? Ja bvm ale w 'katdym razie na 1io nie odwatył.

prąd

,za karę

'!'11 naatllPlła przerwa i nef znów przyglądał mi się badawczo.
Zmartwiałem. Wyrzucą, wyrzucą jak nic! Szukaj !!Oble, bracie,

ANDRZEJ KAROL

ho-

Mam
nutoWY

Wzorzee moralny

„

~. 9łmro

noru.

JOZEF RETMAN

do ZUS-u?

P.S.
Pan Czyte'lnllk (tak

~1e

't>Od-

nisal. samym nazwiski em. bez

imienia) zairzuca mi w liście.
że iestem ,,głup ... ", ~dyż napiPrzyjaciel m61 niedomaga od sałem. że za naprawę telewid awna. Jakieś przewlekłe o- zorów (w ·ramach fuchy) mło
w.rzodze nie or21ewodu pokar- dy chlopaik sz:vbko kut>il sobie
mowe.Eto - wawdoPOdobnie o komputer.
podłożu
nerwicowym, zwyOtóż oanie Czytelnik. to n ie
rodnienie kre.Etoslupa w oddn- la nie wiem. co pisze. ale oon
ku ledźwiowvm. kamica ner- po -prostu n ie rozumiesz.. co
czytasz, i
wyobrażasz sobie
kowa i coś tam jeszcze. No
chyba, że komputer, to - ;a,k
cóż. w naszym wieku.„
Od dawna też przyjaciel ledwadzieścia lat temu dziesieć wielikkh szaf z lamJ>ami
czy , sie na te dole._gliwości u
różnych leka,r zy
i z różnym i drucikami. wal'te ciężkie miliony. Współczesne komputery
skutkiem - najcześciej takim,
mieszcza sie z powodzeniem w
że odsvlaia 11:0 ieden do drutorbie ;na zakupy i nier~adko
iltiego. iakby na siłe chcieli pokupowa:."le są -nr.zez rodziców
zbyć &ie kłopotliwego nacienta.
dzieciom pod ·. choinkę. W Cenktóry nie l)Otrafi po_godzić sie
ze stanem swego oritanizmu i tralnej Skład:nicy Harcerskie:!
koniec?.:nie nragnie być .zdro- mikrokomputer „Timex" kosztował do niedawna 106 tyi.s. :zł
wy. Dlatego jeśli mu współ
oolS'kich. W .,Pewex.ie" kompuczuie. to n ie tyle może z DOter „Atari" można zaś dos~t!
wodu ca łei kolekejl chorób. co
- owych wizyt u specjalistów,
już za 125 dolarów. więc nieP®rzedzanvch. z rel{ułv po- wiele drożej.
nad miesięcznym na nie oczeCzy rreczY'viście młody. zclolkiwaniem.
WYsiadywania
w ny chłopak naprawiający kolomwe telewizory, a nie plakoleikach pod gabinetami
i
ciaglyeh starań o c-0ra2'. to n<>- cacy od tego nodatiku. nie mógł
we leki, o które przecież co- kupić sobie komputera w stosunkowo króbklm czasie. zwar az trudniej.
żywszy, iz iedna naprawa opieOstatnio przyiaciel zawiadowa na sume "Zwykle kHku tymił mnie. że lekarze W1Padli na
sięcy złotych?
pomysł skierowania go na rente. Powiedział to ze smutkiem,
ale i z · nadzieja. że wreszcie
będzie mieć dość czasu i sily.
abv móc naPrawde zacząć sie
J. R.
leczyć, gdyż
dot ychczas. pracując zawodowo„. W każdym
razie nie była to ani efektvw„
na praca, a'Ili efektywne leczenie. lecz· nieustanna. wvrzeroujaca fizycznie i nerwowo
szamotanina. Zaprononow a ł też.
abvm towarzvszvl mu. kiedv
stanie orzed komis ia leka rska.
maiaca orzec. c7v bedzie z n'ego rencista czv nie.
Wvznaczoneeo dnia wvbral i ś
mv sie wiec r.1zem do Zakła
du Ubezpieczeń Spolecznvch
nrzv ulicv Zamenhof<1 wiechaliśmy winda na XI oletro i„.
Zahartowany 1uż w .. bojach"
:ie służba zdrowia Prz.viaciel
nie bvl nawet zbytnio zdziwiony ia iedna:k doznałem szoku
na widok tego. co tam zobaczvlem oraz czego sie dowie-

wiek -

nł !

mo,

słlrachu

zębami dz:wo-

Japońcr.ycy mają,
skośne ooey. A ~

wiado-

u nu,
na drngiego, zez.em nie
paittt>', zwłu2J0Za, kiedy -stoją
pned kioskiem w kolejce po
papierosy? Lubią tet nasi rodacy w ciągu d:nia zdmemnąć
się td7Jlebko, choćby i w cza•ie pracy, zdrzemnąć 1ię czyli
„udenyć w kimono". A kimono to przeclet Japonia!
Cesarza to u nM nie ma i
nie będzie, wrstarczą samuraje.
No i gejsze. Gejsze to owszem.,
tak:e gejsze tutejsze. Zamiast
japońskiego kwiatu wiśni bę
dziemy mieli niedługo w naszym herbie :flaszkę wiśniówki,
:re z.nakiem „Q"„ jako
wyrób
najwyilszej . j!łikości naszego przemY'słu precyzyjnego. W
wolną
od pracy soboitę, albo też
w
p;r.zerwie pomiędzY kursokonferencją a zebraniem
roboczym ,
spotka się pracownik
takiego
przemysłu precyzyjnego z gejszą. popiją s6ibie herbowej wiś
niówki, zakąszą herbatką, a he!rbatka to nie tylko, że jal>Ońska
specjaklość,
ale też jedna z
niewielu używek dostępnych jes.zcze średnim kieszen1om pracowntków se'ktoira uspołecznio
nego. No i za.czną się po japońsku zab~wiać; co on
jej
dżu-dżilu fu ona jemu kara.te. co cm jej sepuku, t o ona
jemu harakiri„.
S ' da tylko, że ryż n ie chce
się u nas jakoś przyjąć. Terenów zabagnionych mamy przecie2: sporo i to jak, a ryż cią
gle kupuje się nie na wagę
tylko na ucho. Mlmo to pewnych ceoh v.-spólnych możemy
się jednak
dopa.trz~ć
Nawe~
nasz język zaczyna się powoh
zbliżać do języka
poddanych
Hirohito. Sann słys.załem niedawno na ulicy:
mama lata ina bO'śałt.a
ta'8 ma kaca„.
j~en

jak eo roku zrobił k!aeyf!bey,
polskich piłkarą. W t.akie1 ~·
syfikaeji są trzy klasy:trif'!~ZS'·
narodowa, reprezentacyjrui.. kra·jowa. Klasyfikatorzy „Piłki No. żnej" uznali, te nikt z grajllcych w Polsce me kwallfikuje się do klasy m:lędzynarodo •
wej - kto się kwalifikował już
gra w ut ranicznych kJubac11
- oraz, t nikt się nie kwali·
tikuje do klasy reprezentacyjmrj. Wojciet:h
Lazarek myśli
chyba podobnie. tylko się do tego nie przyznaje. Sprawdził w ·
1987 roku 44 piłlrnrzy i nic mu
z tego nie wyszło. Reprezenta ·
cji Pólski w piłce nożnej m:!
ma nadal. Trudno w tej kwestii nie zgodzić SiP z klasyfikatorami „Piłki No:inej".5. Katowicki „Sport" - tartobliwie oczywiście. ale i zło
śliwie jednocześmf' uloiy?
drużynę z dzialac;i:y i trenerów
oraz tych, którzy sie często na
ten temat wypowiadają. N:i
bramce prezes PZPN
Jabłoński. w obronie:
Lazarek,
Górski. Kaliński. Podedworny.
W pomocy: Eksztajn, Hurkow •
ski. Gocel. W ataku: Bunio,
Chomontek i Tomasze-wski.
Ale oni 'mistl :i:osh· świata
nie wygrają.
6. Tenże katowicki „Sporf' m.i
pretensje do Jana Tomaszewskiego, że choć mu się nie udał wyjazd do Emiratów Arabskich w charakterze szkoleni o·
wca to teraz wybiera się w
takii'.ru:e charakterze do Algierii.
„Sport" proponuje, aby zająl
się szkoleniem łódzklch piłka
rzy.
1·;ele lat temu Tadeusz Boy-
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Sport

Lewym

Bilans

działem.

Po nierw:;ze. na iedna i te
itodzine zauroszono przed
oblicze komisii kilkanaście osób. z którvch ostatnia musiała czekać
na przviecie około
trzech a:odzin. Moim zdaniem.
zut>elnie nleootrzebnie, «dyt
można przecież 1uż przv wynlSYWaniu zawiadomień orzewldzieć, lclo
i kiedy mote
welść do J(abinetu. znając przecietnv czas na ~badanie iedne1
sprawy (właśnie sprawy, a nie
- człowieka!). W ten banalnie
t>rostv snosób kaźdv bvłbv tat>roszonv na iWOja oore. a czekatbv iedynie
w orzvuadku
orzvbvcia pr:z.ed
czasem lub
spóźnienia . wzesuwajaceJito ao
automatycznie na koniec. Ułat
wiłoby to. rzecz
Jasna. życie
oacjentom (petentom?).
ch(Jć
utrudniło może nieco lekarzotn. Pamietalmv iednak
o
t.vm. kto tu 1fft chory I
Po dru1de. korytarzyik nrzed
gabinetami okręgowych komisji
lekarSkich. 1tdzie. 1\1! zanim
sarr.ą

orzvbyliśmY.
tłumek. ;est

klebił

ale s'OO?'Y

wvlatkowo ciaisny
i duszny. Jedyne w nim oklno
- zarnkniete. t><>dobn.ie
laik
W$Zystkie toalety na XI pię
trze. z którvch moita korzystać
Jedynie pracownicy ZUS. Przyszli i niedoszli renciśc~ nie 1a.
widać, godni. A może jest to
swoiste r.abezoieczenie. abv udirec7ifffil
czekaniem i zdenerwowani ludzie nie wvskocz.vll
w 81kcie
desoeracH ID.a a.sf!lllt.
albo nie utopili sie w muezli
klozetowej ?
Samo badanie nie trwało za to
zbyt dluito (cztery, może 'Pleć
minut) i nie było oozbawlone
- iak ooowiadał mi "DO WY1łciu
przyjaciel - pewnych
cech tvt>oWel farsy. Dwuosobowa komisia orze:nvtał& IW iak
na enaminie. na oo 1ie lik.M'tv. Jakie ma Oiblawy i ile la<t
luż orzewacował. oo czym ~
lt&ł 'ZW'ał.onV
oraz osłuchany
ltetosko-oem
vrzez
koswle.
której do końca nie zda.tył
odpiąć.
Przyinleslone T.dieeia
rel'lltitenowakie komisji nie interesowały, gdyż były bez opiIU. widok zwv.rodniałych lartaów - równiez. Tylko karty
oho.rfib woatab- łako tako Drat4-

Nasza

Japonia
W re.pcrtatach

z

Japonli

apollkałem 011tatmo parę
rai;y
słowo ,1pracoholizm". Nie wiem
cz.y jest to słowo tłumaczone .1
japońskiego, czy tei
powstało
u nas.
każdym razie <>znacu

w
ooo zjawisko wielkiego

zaan-

gażowania
Japońc:ayków ·
w
pracę zawodową. Japońet:yk
pamlętuje si4t w pracy, odurza
się nią jaik alkoholem. Japoń:..

sa-

c:zyk nie opuszcza nigdy m1ejpracy pred 1woim swien-

.te&

chinilt'!em, niechęt.nłe korzyeta a
wolnyeh godJ.in, dni i urlopów.
WYllliki takiego stanu raczy q
m11ne, potęga gospodarcza Japonii, jako pań!twa, nie uleca
kwestii. Być mote te jest to
okup~ nieustannym stresem
japońskich pracowników,
lieh
abnegacją w 1tosunku do wszystkiego, có nie jut zwdą:r.ane
bezpośrednio

z

pncą

zawodo-

~· Jut nawet czytam w
req>0rtażach wła.chJe zaczynają 1ię tym
mepOikoić. 7.88tanaW'Lają się, jak by tu namówlć
Japończyków do większej kon-

sumpcj!, do lepsr.ego korzysta~ z wolnego C'lla!SU i s ~
zywiek.

Jak wobec tego wygląda, 1ła
wetne huło, l"IZUCOCe parę lat
temu, stwol'ZJetnia w Police drugie-;! Japonii? My pneclet nłe
tacy, my pracą zwariować się
nie damy.
Praooholimi jeflll:
nam 1 gnm.tu obcy i pomawać
go blitej nie chcemy:
A jednak... Jednak moiiemy
przeciet t.i~ąć do 1~6l111ych
panmetl"bw, które
~ł•1ą
por6wnać natSs knj z Kr9dną
Wschodzącego Słońca. Tam czyha grof.na Fudt! Jama i kilkanaście mych wulkanów. Co jakił• 01l88 ziemia się tmęsie, to
t owo spada ludziom na gł0W7.
A czy u nas ziemia się aie
trzęsie? C21 nie zdu-zają ~.
CIO

Wu

łet wałnąey,

„

a1o--

~as, żeby dwoje (:hciało naraz".
Ta uniwersalna prawqa odnosi się teź do Japa Tomaszewskiego. Jak 011 chce, to inni nia
chcą i odwrotnie. A skoro tu
«o nie chcą i chcą gdzie indziej, to dlaczego ma nie skorzystać?

KRZEMIŃSJCI

•

okiem

żeleński napisał ·w „Słówkach";
z tym . największy jest amb'ł

l. Księgowi O':>OWiadają, . re
kiedy robi się bilans I zabraknie jednego grosza - tak bywało dawniej,
dziś zapewne
chodziłoby o jedna złotówkę a co gorsza, jak o jeden grosz
wychódzl za duto, to trzeba tak
długo tVLukać, aż się znajdzie
bł!ld. A co w futbolu? ;rak tu
wygląda bilans?
2. W ellminacjach do mistrzostw świata przyjdzie naszej reprezentacji grać z reP.r'-.
zentacjami: Alb~nli, AngJ.11 :
Szwecji. Nie ma w tym zestawie słabych. Słabi jesteśmy my.
Ale dyżurni opt~m~ci już zapewniają, te „mamy
szanse"
Jedna szansa istnieje zawszr :
zajllć ostatnie miejsce 'ł' tych
el!minacj ach.
s. Mamy bardzo dobrych pił
karzy, ale grej!l w obcych klu·
bach. Trener reprezentacji narodowej - Wojciech Lazarel{
na ogół ich nie powoływał dn
gry. Zbigniew Bcn.i ek nie grai
ani razu w reprezentacji Polsk'
w 1987 roku. To samo Józef
Młynarczyk. Włodzimierz Sm'>
larek ~rał 3 razy Mirosław Okoński tylko raz. Roman Wójcicki tyle samo cu Włodzimier-z
Smolarek, czyli 3 razy. Ich
młodsi koledzy niezbyt dob;ze
spisywali 11i11 w reprezentacJi.
W 11 meczach, które rozegrano w 1987 roku. strzelono 20
bramek. ale - cóż za pech nie w tych decydujących: z Cyprem w Gdaflsku, Grecją w Atenach, Holandią w Zabrzu.
Mirosław Skórzewski napisał
w „Przeglądzie Sportowym":
„Reprezentacja grała w klimacie bardzo nie sprzyjającym
dla całego futbolu. atmosfera
wokół i wewnątn drutyny narodowej nie byłe najlepsza, a
przecie:! nie jest to twór wyizolowany. Płaci ona Ul wszellt'!e błędy, od 11zkolenia juniorów
poczynając.
Jej wyniki były
więc .odbiciem
kryzy11u, któr1
01arnął całe naue piłkarstwo
A światła w tunelu M '9Zł•
ni• widać".
Dojrzeli je jednak dy:tumł •
ptymltcl. Według nich jest szan.u ...
&. l'nodntlr ;.Piłka Koma„

7. Coraz więcej polskich szkoleniowców pracu.ie pow granicami Polski. \V Tu;1ezj i wtasnie zadomawia się Antoni Piechniczek. Przy okazji z sierzył
się korespondentowi PAP, że
spotyka się tam ~ kilkoma kolegami: Bernardem
Blautem,
Romanem Trzmielem oraz Hubertem Wagnerem, który szk•)•
ti tam siatkarzy. „Piłka Nożna"
wyraziła zdziwienie.
dlac2egri
nie
wspomniał o Ryszardzie
Kuleszy, 1ttóry te7 szkoli pił
karzy w Tunezji :\loże Antoni Piecnniczek n!P lubi Ryszar ·
da Kulesży?
8. Polskie Kolegium Sędziów
piłkarskich
cczywiśoie
poinformowało dziennikarzy, t.s
ich zdaniem z sęd:i:iowaniem nie
ma kłopotów i problemów. Jes!
-coraz lepiej! Dziennikarze pozostali przv swoim zdaniu. b
jest źle.
Pilkarz Bałtyku Gdynia To·
masz Korvnt udzielił " 'YWiacl.1
.,WiecwroWl Wybrzeża••. t\· którym pou·iedział: - „Mogę po
wi edzieć - l)rywatnie - kt6rzy panowie nie l'.'(>Winni g\\·izdać . " bo „nie można mieć do
nich zavfania". Być mQźe powiedział prywatnie. ale wywiadujący go dziennikarz tego nie
napisał. Szkoda.
9. Bandyckim napadem na sę·
dzlów w Przysiereku - o czym
pisałam w przedostatnim numerze .. Odgłosóv:'' :i 1987 roku - zainteresował się reporter „Sztandaru Młodych" Ma.rek Mlchałows!d . Pojechal do
Przysierska i rozmawiał z ró'i:nymi ludźmi W tym z naczelnikiem gminy. sekretarzem KG
PZPR, dzlalnczern LZS Sparta w Przysierslw i na.wet 7.
prokuratorem rejonowym
\V
Swieciu. W wyniku tych ro.zmów doszedł do Mstanawiają~
cego wniosku:
_; „Jeżeli ktoś kogoś pobij~;
to jest to wYdarzenie. nad którym nie motna przejść do pn·
rządku dziennego Sprawcy muszą być ustaleni i ukaTanj twierdzą "Zgodnyrr
chói:em w
Przysiersku. - Jak jednak mv~
żM cale odium ~a wybryk kil·
ku chuliganów zrzucać na ma ·
tą wleś bez wntkliwego :r.badania wydarzeń na miejscu? Jes~
wiele wątpliwoki co do sposobu jej załatwienil! przez OZPN
Bydgoszcz".
Też jestem przeciwna zbiorowej odpowiedzialności, ale
Marek Michałowski zdaje s:1
nie rozumieć, że wcale nie o tO
chodzi. Tylko o to, aby w ta ·
klej wsi - w każdej wsi znalazł si~ ktoś . kto f)Owstrzyma rękę chultgana. Jak do tej
pory ludzie raczel chowają si•
po kątach ł zamykają okna. Ale to już inna sprawa.
10. Bilans nam sle nie udał;
Nic się nie zgadze jest i man·
ko I superata.
Wszystkięgo
najlepszeto ,..
nadchodzącym 19611 roku1

BOGOA MADEJ
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- Jestd na rozdrotu. Culllnan - lłwłerdsł•
Iem orzekajllco. - Nie tylko tT • nasąc:ll
ehłopaków tutaj. Ale eo dalej?
W dtunglach I na polach l'YtoW7c:h "9lltl
mn na półnóe: od mego apartamentu w .,,.,.
twornym Mandartn Singapore Hotel wojna
wchodziła w swoje rozstrzygające stadium. Uwikłała nu w nią doktryna ochrony ilłlł 110balnych - gdziekolwiek by nie było - interw1ów Ameryki. Wszystkie zabawki 'Wiata q
niebezpieczna
~wajllc„
nauel -Doktryna
dla nas samych, kt6"ra prędzej ezy pó:fnlej doprowadzi świat
jeżeli ślepo przestrzegana do katastrofy. Jut od dłu:fszego czasu tak myłlałem. Culllnan tet.
O przelaniu _.ę czary decyduje. zawsze jedna kropla. Kilka dni pó:fniej obaj wykupiliś
my bilety lotnicze do Rzymu.
Spakowałem się.

Rzeczy 1 1zafy I • nuflad
z
powędrowały do torby podrótnej, przybory
łazienki po toalecie porannej włotę do nesesera. Znajdzie się tam równiet miejsce na akoryginał m~go
tówkę, w której przechowuję
maszynopisu. Nigdy się z nim nie rozstaj~.
Jest to mój największy skarb, istota dla innle
tywa, bardzo kłótliwa, wiodąca ze mną r.ie
kończące się spory, mająca w nich zawsze ostatnie słowo. Często przypl1ujł mu cechy pię
knej kobiety. Do szaleństwa potądanej, n'.e
1:aspokajającej . mnie do końca, świadomie wyoka
mykającej się spode mnie na mgnienie
przed osiągnięciem szezytu. Podobno zdarzalą
się takie. Ta moja daje się ,pieścić, podstawia
kiedy szczęście bliskie się, podprowadza
trzask, czarowny puchar znika. Istota ta najbardziej dała ml się we znaki na początku
naszej znajomości. Spotkanie było przypadkowe. Czekając w pewnym lokalu w Rzymie na
kobietę, zacząłem kreślić na serwetkach jakieś
zdania. Okna wychodziły na Summa Sacra Via
- jest tam na co popatrzeć, ale uwagę moją
na
zaprzątnęli dwaj nasi oficerowie, będący
cyku, zachowujący 1ię jak u siebie w kasynie. Nie brali lokalu w posiadanie przemocą,
pianista
głośno,
bynajmniej: debatowall
nie dawał im rady - na temat hipotetyczne]
sytuacji, w której zawrócenie rakiet odpalonych na wiadome cele byłoby już niemożliwe.
Mlell na ten temat zdanie. Delektowali się
odliczaniem, odpalaniem, symulowaniem toru
oczsch
lotu rakiety; z przeprowadzonej na
zdegustowanych go~cl gry wojennej wychodziło, te pora na to najwyższa. Jestem daleki od
generalizowania. Nasi ludzie stacjonujący w
Europie wiedzą jak się zachować, ci dwaj
byli przysłowiowym wyjątkiem potwierdzają
cym regułę; to na temat ich debaty pisałem.
Dama, z którą byłem umówiony, nie prżycho
dzlła, serwetki zaplsyW'ały się same, na!tępne
go dnia poprzestawiałem tekst. pokreśliłem,
się
rozbudowałem l w ten sposób narodził
wstęp do mojej ksiątki. „Od autora" zatytułowałem go. Jak .w rozprawie naukowej dla
nie wtajemniczonych, których trzeba wpierw
wprowadzić w temat, gdyż Inaczej nie połapią
Z równym ~wodzeniem
1ię, w czym rzecz.
wstęp taki napisać mógłby wydawca bądź krytyk. Jeden I drugi kropnąłby go od ręki. Do
tego jednak niezbędny jest dystans do dziela,
brak emocjonalnego zaangatowania; dla autora jest to jak dokonywanie skalpelem chirurgicznym wiwisekcji . na własnym dziecku, w
przekonaniu, te późnil!j da się je złofy4! w ży
wą całość.

Poruszana w m0jej ksią!ce tematyka, a raczej jej ujęcie, wymaga przygotowania czytelnika. Będę atakowany z wielu stron. Jedni oinni
świętej sprawy,
krzykną mnie zdrajcą
mnt
zarzucą mi bujanie w obłokach, jeszcze
stukać się będą w czoło, ale odwrotu dla mnie
już nie ma. Chcąc skończyć ze stałym powracaniem do wstępu, postanowiłem po przyje.tdzie na nowe miejsce wysłać go do Davida z
prośbą, aby pod żadnym warunkiem nie oddawał ml go przed ukończeniem książki.
przygotowanie raPoprosiłem recepcję o
chunku na jutro rano. Chcąc oszczędzić sobie
legitymowania · się paszportem, zameldowałem
z Trellebor~a.
się pod nazwiskiem Sanberg
kiedy wyciągałem
Przyszło mi to do głowy,
pióro. z zapisem tym zaczęła się właściwie
zbędna zabawa w Szweda. Potrze,bnych do u10 słów, łatwych do zapamiętania 1 poprawnej wymowy nauczyłem ·Się z · przewodnika dla
turystów zagranicznych. W tym kraju moina
obejść się bez znajomości 1zwedzklego, katdy
tutaj mówi po angielsku, formalności meldunkowe ograniczają się do paru danych wpi!1ywanych przez gościa do księgi osobiście; recepcjonista renomowanego hotelu nie pozwoliłby sobie na przyglądanie się wpisowi. Hotele mają zarabiać!
Dobra zasada. Jutro zabiorą maszynę do pisania, sprawdzą stan barku w moim pokoju,
kiedy wrócę ze śniadania, rachunek b~zie lejako Szwed
tał na tacy. Uiszczę go gotówką nie mogę posługiwać się moją kartą kredytową. Tyle pieniędzy nie mam przy sobie, ale •
tym nie ma problemu: rano udam 1łę do banku bądź skorzystam z automatycznego kasjera
na ulicy. Moje konto w Barclay Bank w Londynie szczyci się trzepoczącym dumnie sztandarem. David ma ważną w tyciu cnotę. do
które.1 w mojej rodzinie nie przywiązywano
naleŻJ{tej uwagi: umie robić pieniądze. Kopernik byt geniuszem w astronomii, Szekspir w
dramacie, Corbusier w architekturze, Einstein
w fizyce, David w tym. Jest to jedyne udan•

Przedruk w eałołd lub we fragmeniadl msinełonri
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LEONARD
w •wiecie perpetuum mobile produkujące non
1top pieniądze. Gdzie by •l• nie pokazał,
nie 1.1.dal,
czego by nie tknął, dokąd by
wszędzie lgnie do niego złoto. Jak on to r')bi,
pozostaje jego tajemnicą. Jeszcze za cza'IÓW
naszych, nazwijmy to: peregrynacji po Azji,
uwarllśmy coś w rodzaju gentleman'• agt"P.ement: nie 1tawt~ 10bie pytań; dla ludzi bę
dących na garnuszku Wuja Sama było to jedynym wyjściem z 11tuacjl. David szastał
Nie robionymi na nielegalnych
pieniędzmi.
transakcjach 1 1ajgońsklml bonzami ani na
czarnym rynku. Szastał, nie krył się z tym,
lewe.
być
źródło Ich pochodzenia nie mogło
Ostatnią nić podejrzenia zerwało wypowiedzenie ~ez niego posłuszeństwa firmie niedługo
po mnie. Zdawało się, te jego nowy status
zrówna go materialnie z większością odszczepieńców zmuszonych do liczęnla się z groszem
obnego, dopiero wtedy Fortuna prey- nic
ltąpiła do jawnej z nim spółki. Dziecko szczę1lcta, jak motna było kreować go na bohatera
narodowego! Dobre dziecko, nie zapominające
o kolegach.
Moja sytuacja materialna byłaby bez pomocy
Davida też inna. Nie umarłbym z głodu, przy
moich rodzicach na pewno nle, ale hotele
czterogwiazdkowe oglądałbym z fasady. O NYdatkach na przerzucanie się z kraju do kraju,
na pisanie mógłbym tylko pomarzyć. To nieprawda, te do napisania kslątkt trzeba talentu
- czy jakby to nazwać - pióra i papieru;
Sil jeszcze warunki. Czarodz'eje
niezbędne
tworzący na poddaszu O- chlebie I wodzie nakolasy ł ~wleczki. W
letą do epoki surduta,
dzisiejszym niespokojnym świecie, pędzącym
na łeb, na szyję ku swemu przeznaczeniu pisarz potrzebuje doznań otwierających wrota
skumulowanemu w nim ładunkowi, wyzwolenia z obręczy frustracji, a przede wszystkim
spokoju. Pamiętam opowiastki Charlesa Dickensa o babci I dziadku tyjących w ciszy
lefoych ostępów, o hucznych zabawach z okazji jarmarku w powiatowym miasteczku, o.To jut nie te czasy! Urok łąk. leśnych v.:_erte.pów, uwolnienie się od ludzi I miejskiego hałasu to dzisiaj artykuły kosztowne, gdyby nle
, David ...
Zawarlljmy mę11t11 umowę. - Widzisz, chło
pie, napisał! kslątkę to nawet nie połowa drogi. Na dzlesl~ tysięcy chcllcych zarabiać piórem w Stanach, jeden odnosi sukces... Temat
jest wyj'ątkowo na czasie, podpisuję się pod
nim obiema rękami, teby go jednak apien'ę
jest spon'IOr.
tyć, potrzebny f najwatnłejszy
Facet, który ma wśród wydawców chody ł o
twojej robocie "Wystawi atrakcyjną dla nich
porozumienie. Ty pisz,
notkę. Proponuję eł
pozostaw
sprawę wydania I w ogóle resztę
mnie. Na warunkach całkoWitej wyłączności 1
bez stawiania pytań po drodze. Otwieram cl
konto w banku w zamian za manuskrypt przeJak
syłany ml gotowymi do druku partiami..
rzecz będzie skończona, pogadamy. Odpowiada

•I•

eł!
Patrząc

na tę umowę poprzez· przekazy na
moje konto, ocena mojej kstątki przez Davida
sponsora, którego dla niej znalazł, czy samego
wydawcy musi by~ wysoka, nłekledy obawiam
się, czy nie jest przesadzona. • Jetelł David nle
zabawia się w cichego filantropa, pochlebia ml.
Jestem mu za to wdzięczny.
Ten człowiek, jetell nie skręci 1oble na
czymś karku, osiągnie krocie. To typ urodzonego organizatora ł przywódcy. Jego obcesowość jest pozorna. Nasz pierwszy kontakt w
Da Nang, po - jak tam to nazywano
„przesłuchaniu" wziętych do nlewolł dziewC?:ąt,
nłe wypadł dla niego korzystnie, choć on osobiście nie brał w tym udziału. ,,Okruciństwo

w wojnie to 1praw a n ie

moralno.ści, a punktu
widzenia" - gorzej nie mógł zaczą~. Smutny
bywa 101 wyobrażeń w konfrontacji z rzeczyode mnie, jut
wistością. On był doj rzalszy
odarty z domowych złudzeń, podczas gdy mni~
optymistyczne zapewnienia
hulały w uszach
naszych polityków, a dłonie nie wystygły jeszcze od oklasków. Była to cenna lekcja życia,
znamienna dla mojej przyszłości.
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W hallu ~rmiriafu lotniczego znalazłem się
ponad godzinę przed odlotem samolotu. Stanowisko odprawy do Helsinek było jeszcze nieczynne, nie moglem odprawić bagażu. RozeJrzalem się za wolnym miejscem, gdy nagle
Niewydało mi się, że jestem obserwowany.
wielu pasażerów kręciło się w hallu, nie wszystkie fotele t kanapy były- zajęte, cały hall wywłaści
świecony starym zlotem parkietu był
wie mój, mogłem wybierać do woli. Mój
wzrost tym razem stawa! się moim przeciwnikiem. Skandynawowie nie należą do ludzi
niskich, a niewJelu znajdowałem wyższych ode
mnie. Nic prostszego, jak usiąść gdzieś w ką
cie ł zza gazety przyjrzeć się otoczeniu - metoda stara jak świat w takich sytuacjach. Ma
ona jednak ten mankament, że osadza zwietropiciela
rzę w miejscu, chcąc zaś wyłuskać
z tłumu należy być w ruchu.
Miałem uczucie, że jestem śledzony. Na ile
jest ono uzasadnione, na ile zwykłym przewrażliwieniem, rozstrzygnie przyszłość. Na razie nie wolno mi tego bagatelizować.
Na jednej z kanap siedziała sympatyczna
pani w średnim wieku. Położyłem na wolnym
obok niej miejscu torbę I uśmiechając się n-i
znak, te zaraz wrócę, z neseserem w ręk'1
skierowałem się ku kioskowi.
Nie wyobrażam sobie lotnisk, dworców kolejowych bez kiosków. Na półkach tytuły pism
z całego świata poprzetykane nagością, za ladą
ona. Hostessy na szwedzkich lotniskach są
najlepszą reklamą tego kraju. Ubrana w kos~
tłum z cienkiej rtiebieskiej wełny, niebieskie
oczy, na ustach uśmiech wyczekiwania, dla
Wdego w tym przedemokratycznionym kraju
jednakowy. Czy rzeczywiście?
Sl!zgam 1ię wzrokiem po tytułach, ale swoje widzę. Zlotawa bluzka z krótkimi rękawa
mi wpuszczona w spódnicę, dwie naszy wane
kieszonki na zbuntowanych wzgó1·zach piersi.
Mój wzrok nie zsuwa się niżej białego paska
w talii, nie wzlatuje ponad szeroko ro1pię
daje wstrzemięźliwe
ty kołnierz bluzki,
go nurka przed koroną jasnych włosów. Lubię
wszystkie odcienie niebieskiego; ten kolor nie
jeŚt wcale zimny. Oddam całą paletę tęczy 1a
Przedkł a
kombinację niebieskiego ze złotem.
dam morze nad góry, lecz wzgórza i pagórk i
w złotawej bieliźnie lubi ę. „Rapsody in Blue".
Co nasunęło Gershwinowi to „blue"? Sypialnia w kolorach niebieskim i złotym - wyobrażam sobie tę kombinację . Czerwień?
uciekłbym z takiego piekła! Potop golizny na
ilustracjach wokół bluzki z k ieszonkami prlypomina ml sypialnię Gundborg, przemawia do
mnie jej gorącym szeptem. żałuję, że nle zostałem dłużej, nic mnie przecież stąd nie wyi czeka,
pędza. Ale ta naprzeciwko patrzy
muszę się zdecydować.

Na okładce zachodnioniemieckiego „Sterna"
tragedia uprowadzonego samolotu pai;ażersk1e
go Lufthansy. Era piratów powietrznych. Porywacze ogłoslll ultimatum: albo spełnienie
tądań, albo samolot . z pasażerami wyleci w
powietrze. Na dowód, że nie żartują. zastrzelili
jednego pilota, zwłoki wyrzucili za burtę. TPraz kolej na rząd Republiki Federalnej. Bezwarunkowa kapitulacja albo osiemdziesiąt sześć
trupów. Czwórka desperados kontra największa
gospodarcza kapitalistycznej Europy.
potęga
specyficznego rozgłosu.
Wydarzenie nabrało
Swiat z zapartym oddechem śledzi, jak zareaguj11 Niemcy. Wiadomo.„ Żydzi z porywaczami ich samolotu pasatersklego załatwili się w
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ODGŁOSY

Ugandzie na złoty , medal, a oni T Nieszci:ęsn;J"
samolot, jut prawie trumna dla uwięzionych
pasażerow, w otoczce okładek z wypiętymi
tyłkami. życie. Nigdy nie było Inne I nie bę
dzie I Gundborg na pewno dzwoniła do domu
ł już wie. Opróc1 listu nagrałem na taśmę telefonu kilka słów pożegnania; kiedy nakręciła
kod zapisu, usłyszała · mnie w slucnawce. Jalt
ona się czuje na ·1au wykładów po takich iapasach? Wylatywała z domu na skrzydłach.
niespotyte siły ma ta dziewczyna!
A ta z rękami opuszczonymi luźno wzdłui
clala, z dłońmi splecionymi niewinnie na podołku t wzrokiem utkwionym we mnie 1 W cale
niepodobna do WYzyWającej Gupdborg,
Dłużej nie mogłem dać jej czekać. Zdecydowałem się na „Sterna", „International Herald
Tribune" i „Newsweek". Na tej samej półc•
rozpościerał się tradycyjnie bezwyrazowy lonnie kupuję tego
dyński „Times". Z reguły
dziennika: nudna grafika, poza na Imperialne
starocie, prasa brytyjska straciła dawną ikrę.
Ale co tam oni wobec tej miłej dziewcżyny!
Gdyby
Złożone pisma wcis'nąłem pod pachę.
nie myszkujące za mną oczy niebieskich kieszonek, wziąłbym coś swawolniejszego dla relaksu, którego w tej chwtli potrzebowałem .
stukoronowego
resztę ze
Podziękowałem za
banknotu I zatrzymałem się przed automatecn
z papierosami. Bezmyślność - moglem prze·
cież nabyć je u niebiesko-złotawej albo za połowę ceny w duty free shopie. Zmęczenie nocl
czy nerwy?
Dzień jest słoneczny, bezwietrzny, a ja -::zujl)
si ę jak przed burzą. Przed lotem ze mną zav.,.
sze tak. Nie ze strachu i bez związku z pnygodą samolotu Lufthansy. Masę czasu spędzi
łem w powietrzu. Z dziesięć razy przeleciałem
Pacyfik w obie strony, żeglowałem w sumi«1
i Azją,
miesiącami nad obiema Amerykami
wszystko było w porządku do czasu przystą
pienia do pisania książki. Dzieło nie jest gotowe, a ja nie chcę schodzić ze sceny bez oklasków, na to wygląda. Jeżeli kobiety w ciąży
nie narodzor:e
odczuwają podobny strach o
jeszcze dziecię, nie ma im czego zazdrościć
Mój lot potrwa pół godziny. Ledwie zdąży
się wyprostować nogi, rozejrzeć się po wsprjł
pasażerach, a już historia z zapinaniem pasa,
gaszeniem papierosów I wysiadka. Strasznie
Morzem Bałtyckim.
małe jest jezioro zwane
Moje stanowisko odprawy jest wciąż nieczynne, sympatyczna pani w średnim wieku, pil- •
mnie uśm' e·
nująca mego bagażu, zapewnia
chem, te mogę sobie jeszcze pochodzić, wobec •
tego kieruję kroki ku sklepowi wolnocłowemu.
Nic tam właściwie nie kupię. Karton papierosów i butelkę alkoholu, dozwolone w Finlandii do bezcłowego wwozu, mogę za te sa.me
pieniądze nabyć w samolocie. Ale nie, kupię.
Podobno Finowie - jak twierdzą Szwedzi na widok taniej butelki tracą głowę, stewardesy mogą nie zdążyć obsłużyć wszystkich ch~
nych. I jeszcze jedno: Gundborg. Ta przemila
dziewczyna zasługuje na dowód pamięci l'qie
kocham jej. Wszystko, co odczuwam, to lekkość, jak po orzeźwiającej kąpieli. Ale jest to
lekkość złoto-pomarańczowo-niebieska, pa::hn:)ca wonnymi olejkami. Kupię jakiś drobiazg i
poślę przez doręczyciela. Szkoda, że nie pomyślałem o tym przed rozliczeniem się na ;>arkingu z Avisem, prezent byłby już w jej rę
kach. Ale nic straconego. Tylko co? Bransoletka, jakiś wisiorek na szyję, bo same kwiaty
to za mało.
·--' Uwaga, uwaga! Pasażerów udających s i ę
do Tokio samolotem linii SAS prosimy do odprawy, Uwaga, uwaga„.
Zapowiedź potwierdzają ekrany monitorów
Samolot do Tokio jest na piątym miejscu od
góry, mój na ósmym, czasu na zakupy wystarczy. kłopot tylko ten, że nie mam doświad.
czema \V tych sprawach. Złoty zegareczek na
pasku, bransoletka byłaby najodpowiedniej ;,.a,
problem z jej mężem. Widziałem go na Ld 1 ę
ciu w salonie i sypialni, nie mogę powiedz i eć,
towarz;vstwr..
źeby nie przeszkadzało mi jego
Przvstoiny lekkoatleta, w przeciwieństwie do
ogółu Skandynawów nie blondyn, lecz bru·'l1::t.
W oczach.„ Kobiety to nazywają wyrozum· ałością, u mnie taki brak wyrazistości kojany
się z tygrysem pogrążonnym we śnie, którego
lepiej nie budzić. Cullinan ma takie siime
oczy. Lekkqatleta wróci z Afryki za kilka m esięcy . Im później wróci, tym wrażliwsze bę
dzie mial powonienie. Mężowie ładnych ko 1:net
są zawsze problemem.
U wejścia do sklepu wolnocłowego degustacja francuskich alkoholi. Nie wyszła. mi próba
Nie
w improwizowanego bufetu.
ominięcia
zna>n si ę na kon iakach, ale kiwnąłem 1 Llzn<posta-wiono przede
niem głową. W nagrodę
mną lampkę czegoś innego. potem Jeszcze czegoś! Uff! Francja ma kłopoty z nadprodukcją,
szuka rynków zbytu. Czy w dobrym miej<;< u
szuka? Pozwol i łem zapakować sobie butelkę
jakiegoś napoleona i chwaląc francuskie winnice, z wózkiem przed sobą, wziąłem kurs na
dział jubilerski. Żenującym nowicjuszem Jestem w tych sprawach, ale od czego są w
Szwecji ekspedientki! · Z niebrzydkim w1s1orkiem ze złota udałem się do kwiaciarni po
wiązankę róż, skreśliłem na kartce kilka sMw
ł adres I prosząc o doręczenie tego wróciłem
do hallu.

