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- Co będzie z kulturĄ, gdy
w naszym tyciu zapanuje jedyny przelicznik: pieniądz? Cz1
kryzys nie uka.ie nam ilow.ego
oblicza?
A czy nie uwab pan, ł.e
dzlslejszy kryzys w kulturze
ma swój początek w procesach
dehumanizacyjnych, jakle nchodziły od lat np. w.„ oświacie? ! Proszę p:>m~·śleć: W pewnym okresie zaniechano, zresztą nie tylko u nas, nauczania.. kaligrafii. właściwego. odbloru poezji, a więc tych wartości, które kszti\lca wrażliwos~.
poczucie piękna, estetyki, precyzji myślenia. To jak mi się
wydaje, dało początek pewnym
zjawiskom, które dzisiaj odbieramy tak wvrazlśc"e. Czym skcPotem t:>
. rupka za młodu
już można tylko naprawiać złego początki. Zostawmy t uizmy
Jestęm i;>rzekonany. że ui.n1delf
wychowania estetycznego j.?'>t
źródłem zagub;enia I w-;zystklego, co d:i:isiaj przeżywamy '
odbieramy jako zjawiska kryzy.
sowe.

- W miejsce tamtych przedmiotów nauczania wprowadwno nowe.

- Tak. Doszlismy do... komputerów, to prawdą. Ale o:atraciliśmy poc 1 ucie piekna, wrama
Dehumanizacia
tliwośĆ.
wymiar 'N równym
szerszy
stopn ·u odnosi sit: do środow11ka naturalnego. T tcik jak w P~padku naturalne>'O środc· • :s·1rn
tworzy się bariery oc}lronne, tak:
kultura winna być podobną ba.
rierą obronną przed dehumanizacją naszego życia duchowego, umysłowego. To prawda,
stanowi
kompensatę
pewną
1'11m, telewizja, tyle że masowa
kultura tworzy fakty społeczne.
Trzeba więc czynić wszystko,
aby szeroko pojmowana kultura była nieodzowna w życiu
człowieka, by gu wzbogacała
intelektualnie. A w tym zakr Jale wiele do spełnienia mają
nie tylko pracoWT1'cy kultury.
fil,

Od nłeznajomnścl
poezji, lo braku

kałtgl'11.

wrażll
wości. ślepoty ł !?łucboty na urode< świata, •o z.1awiska społc·

czne'l

Nie tylko. Wie pan, wvsię z ruchu akademir·kiego I jakkolwiek znam i rozumiem to środo·visko. iednak nie
mogę pojąć teg'J ciągłego gadania o tors.ie, tego braku radości życia, tworzenia, robienia czegoś pożytecznego. jak·e
nam towarzyszyło. Czyżbyśmy
mieli łatwiejsze życie, możliwn
~cl startu i czeg,• t1łm jeszc"'.e
nie podaje się na wytłumacze
nie sytuacji w środowisku?
-

wodzę

- A propos. Pozwolf pan na
niedyskretne pytanie? Był pan
znanym I cenionym autorem
tekstów literackich także piosenek. Kierował pan redakcill
ł..ódzkie!!'o Ośrodka
rozrywki
TV. dyrektorowa1 Estradzie a
Kultury
Wydziałowi
teraz
UML, To odwatny wybór, Kto
I co stracił, kto t co zyskał?
- Rzeczywiście. Dawniej zawsze dążyłem do pewnych celów określonych. One się st"l.wały, były prz~dmiotem oceny
I zawsze w'eńczone były czym4
wymiemym. W tej chwll! samo

moje działanie w wielu aspektach wydaje się nawet bardzo twórcze. Przeci eż tym co
robię· każdego dnia tworzę pewne fakty, które po mnie pozostaną. Tylko że tego a bsolutnie nikt na moje konto n111
zaltczy. W tym tkwi podstawowa sprzeczność. Proszę za;iważyć. autor telrntów podpisu.
je się pod tym, c.o robi, tego
wymaga prawo autorskie, tymczasem to co robię - podpisuV-'Ykonanie ję, egzekwuję
wszak za to odpowiadam pozostaje an 1nimr·we. Baw.em
autorów jest tu wielu. lVluw ę
cierna wyrzuLu,
o tym bez
stwierdzam jecl) nie, że I.alta
jest prawda. Ty1!{0 że Jestein
świadom tego, co z mojej insp1racj.) się staio, ewentualn e
co zostanie. NaJwięcej k!opotów jest jednak .,_ pokonywaniem bądz rozw.ązywanlem ii·
cznych P• Jbiemów a nie z tym,
co '.N no 11iah1ych warunkc:d1
tworzyłoby takty. Lecz i cz'isy są nienormalne. 'leraz znow
stoimy w obliczu nowego dy,emam, ważnego dla ca1ego narodu, a który naJC'7ęściej okresla się p0Jęc:am1 tkonomicznymi. A przecież tL co nas czeka to zmiany uwarunkowane
nową or.entacją, nową logik'\
gospodarowania, sposobu mysierna. l,)dnosi się v:.ęc do przcobrnzeń intelektualnych w pi~·: 
wszym rzędzte ...
l"an jako specjalista orJ
kultury powinien .••

- ... „powinien'' właś nie ! Nid
wiem, czy jako „i.pec" od kultury mam praw·; wypowiada{:
się w sprawach ekonomicznycń ,
lecz żyjemy w systemie naczyn
takża.
Kultura
połączonych.
Wiem więc, jakie to spowod•tje zmiany w mysleniu. Tak'l:e
ludzi odpowiedzi~Jnych za kulturę A przecież JUŻ. z aszło coś
takiego, co nazw?lt'm brakiem
radości tworzenin, potrzeby zrywu. Nie tylko v1 środowisku
W rezultac ?e
młodzieżowym.
zapanował stan przypominajacy letnią wodę. (,wszem, m amy zapewniony byt w związ
ku z tym róbmy tylko to, co
nas nie skompromituje. Ale n:e
skaczmy wyżej. A to znaczy,
że kultura ogołocona została ze
swej podstawowej funkcji, zaistoc e
s~1C'jej
kładającej· w
do wyhicia się, cl•l
dążność
gw.azdorstwa. Gdyty udało nam
się podjąć taki zrvw w ekonomice. wzbudzić w ludziach nit:gdysiejszy entuzjazm, jaki 'toodbudowie
np.
warzyszył
Warszawy - i to w warunwzglę
każdym
pod
kach
dem gorszych - wGwczas przeżywany kryzys miałby znaczn,e
mniejsze wymiary Czyli prawdą jest to. ie i'>tota krzyzysu
naszych czasów tkwi w nas
samych. W tym g"dzeniu się na
letniość, nijakość. A mc;że i 'la
brak nadziei?
- Dotykamy ju7 Innych obszarów.
- Prawda, nie odpowiedziałem na pana pyt?nie wpr ost.
Jestem tu od pi~1u lat, bo tak mi się wyd'ije - staram si-,
rzeczy po;i.ytecżne, jak
robić
ci, z którymi pi:-acuJę. Odszed łem
z Telewizji, gdyż ta
instytucja została tak
że
scentralizowana,
tebramiałem dosyć
w centrali,
ctwa
;Da które byłem 1ka-
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NA WtASNY RACHUNEK

Gałasiński.

Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracują:
Tadeusz Błatejewski,
Marek Brzeziński (Londyn),
Bohdan Gadomski,
Grzegorz Gazda, Witold
Kasperkfewicz, Andrzej
Kempa, Wasyl
Kocznow (Iwanowo),
Marek Koprowski,
Włodzimierz Krzemiński,

Zenon J. Michalski, .
Ryszard Nakonieczny,·
Adam Ochocki, Jerzy
Panasewicz, Karol J.
Stryjski, Maciej Swierkocld.
Wydawca: Lódzkle WydawnicRSW "Prasatwo Prasowe
Lódź,
91-101
-Książka-Ruch"
ul. Sienkiewicza 3/5
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa - Książka
- Ruch" Lódź, ul. Armil Czerwonej 28.
Redakcja nie zwraca nie zamówiortych rękopisów I zastrzega sobie prawo do skrótów. Za
treść ogłoszeń redakcja nie .odpowiada.
Warunki prenumeraty: 1. Dla
instytucji I zakładów pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich I pozo.stałych miastach
w których znajduj" slti {ledzlby
"Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawiaj"
Książka
prenumeratę w tych oddziałach
Instytucje I zakłady pracy
zlokalizowane w miejscowościach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
Ruch" eKsiążka „Pra~a płacają prenumerate w urzędach
pocztowych t u doręczycieli. 2.
Dla indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi I m!ejscewośclaeh
gdzie nie ma oddziałów RSW
Książka ,.- llueh"
„Prasa
prenumerat• ·w urzę
opłacają
dach pocztowych I u doręczy
cieli. osoby fizyczne zamieszkałe
Odw miastach - siedzibach
Książ
działów RSW „Prasa ka - Ruch" opłacają prenumeratę wytą~znle w urzędach pocznadawczo-oddawczych
towych
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora Wpłaty dokonuje się używając blankietu
„wpłaty" na rachunek bankowv
RSW
Oddziału
miejscowego
„Prasa - Książka - Ruch". 3.
wyPrenumeratę ze zleceniem
syłki za granicę przyjmuje RSW
Ruch"
Książka
„Prasa i
Kolportażu Prasy
Centrala
Wydawnictw ul.. Towarowa 28.
00-95!1 Warszawa konto NBP XV
Od'.l7i11ł w Warszawie nr 1153- ·
Prenumerata ze
-201045 139-11
zleceniem wy~yłkl za granice
od
poc1tą 'ZwYkłą test droższa
prenumeraty krajowel o 50 proc.
dla zleceniodawców lndvwldualnych I o 100 proc. dla zlecaią
cych Instytucji I zakładów nracy. Terminy pt"Zyjmowanla orenumf'ratv na kra1 I za granicP.
- do dnia 10 listopada na I
kwarta! I pćiłrocze roku następ
ne!(o onz całv rok nastepny do dnia 1 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.
Zam. llll. S-10.
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całoksztabt osiągnięć

w dz1edz.in1e na.i.Ki, tech-

niki I gospodar}!:i.

Lodzi zostali:

HENRYK CHMIELEWSKI. płk. prof. dr hab.
med., kier. Kliniki Neurologicmlej WAM - za
całokształt działalności naukowo-badawczej, lekarskiej I 5połeczno-pol!tycznej.

ZDZISIAW PROCHOWSKI, doc. dr, kierownik Zakładu na Wydziale Ekonomiczno-Socjocałokształt działalności
logicznym UL - za
naukowo-dydaktycznej, społecz.neJ i orgadl.zacyjnej w zakresie nalik ekonomicznych.
LUDWIK SOBOLEWSKI. działacz sportowy
- za całoksztait działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

prof. FR. w
STANISŁAW FUAŁKOWSKJ,
PWSSP, kler. Katedry Malarstwa, Rysunku I
za całokształt dorobku artystycznego
Rzeźby I dydaktycznego.

WOJCIECH JACEK STEC, prof. r:w. dr bab„
kier. Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum
. Badań Molekularnych 1 Makromolekularnych
- za całokształt działalności naukowej i dy-

ZOFIA BORKOWSKA, emerytka, wieloletnia
dorobku

za całokształt
działaczka &połeczna w Jamorządzie mieazkańców.

WIKTOR GRALA, rolnik lndywtid„ działacz
- za całokształt pracy zawodowej I społecznej.
hab., dyrektor
ZDZISŁAW BAS„ prof. dr
Instytutiu Mate;rlałoznawstwa I Technologii Metali Pł.. - za całokształt działalności naukowej
i dydaktycznej.
BOGDAN HUSSAKOWSKI, dyr. 1 kier. artystyczny Teatru Im. St. Jaracza - u. cało
osiągnięć w działalności reżyserskiej.
kształt
MIECZYSŁAW

KACPERCZYK, emeryt prof.
Akademii Medycznej - za całokształt · działal
dydaiktycuiej w dziedzinie
ności naukowej 1
muzyk!.
EDWARD KAŻMIERCZAK, mgr„ b. przew.
Prezydium RN m. Łodzi ....: za całokształt działalności społecznej i zawodowej w dziedzinie
rozwoju m. Lodzi 1 przemysłu włókienniczego.

dakty~znej.

ANTONI SZRAM, dr, dyr. Centr. Muzeum Kinematografii - za całokształt działalności w
dziedzinie upowszechnienia kultury 1 ochrony
zabytków.
komentator
pisarz,
JERZY WJLMA:tQ'SKI.
PR - za całokształt dz.iałalnośc! literackiej, radiowej, prasowej oraz społeczno-po
'
litycznej.
Rozgłośni

LESZEK WOŻNIAK, pro!. zw. dr hab. med„
kierownik Katedry Onkologii AM - za cało
kształt działalności organizatorskiej, naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie onkologii.
Na~6d Miasta I.adrii
Uroczy~te wrę.czen~
odbyło się 18 stycznia w Muzeum Miasta.

•

Gratulujemy

ZBIGNIEW KOPCZY~SKI, mgr Inż„ specjad/I transformatorów FTiAT „Elta", za
lista

przegląd

prasy

Niedawno telewizja nasz.a po
raz drulti pokazala znakomity S·e rial produkcji NRD ~Hotel Polanów I Jego goś'Cie". Podstawą
aoenarlusz.a były powieści Jana
K<>i:>l<>w~tza.. który praedstawi<>ne
zdar:z.en ia znał z autopsji. PLsze
o tym w bydgoskim tygodniku
„F AKTY" (nr 2) Rysza.rd Kincel.
W l:'Z0CZYWistośoi hotel „Bohemia" na.zywaJ el• .,AU&trJ.a" I

w miejscowości
Kudowa-Zdrój
uzdrowiskowej
CGren7Jbrunn). Jego wła.śclcielem
FLijp
był ni-e FiJ.iip Polan, lecz
Pollack. Przyjeżdżali tu prawowierni żydzi z Polski .. A z.aahę- •
cala ich następująca reklama:
„Restauracja I pensjonat «Au1triP pod nadzorem rabinatu,
bardzo blisko Placu Zdrojowego.
Znane a doskonalej (czeskiej) kuchni, Jak równle:t a troskliwej opiekL - l.adne. wysokie poko;le
a balkonamL - Swlatlo elektryoirr6cL
ozne. - Ol'rzewanle. - Codzienne nabo:leóstwa w domu. Włdclciel Filip Pollack".
Autior wwieśol. Jan Koplowitz,.
był synem wła.ściclelkl tego pensionatu. Znal wiec os<>biście słyn
nych rabimów I cadyków prz.yjeżdża iącvcb ze wschodniej Polski
W owvch czasach prawie ;edna
trzeci miejsc. w hotelach kudowskicll na-stawiona byla na przyjmowanie Żydów. W sieroniu 1921
również
roku WYPOC'Z• wal tu
Bruno Schultz. Zaprzyjaźniła się
z nim dwunastoletnia . Irena Kejlin. Oto charakterystyczne fragmenty ws· •mnień:
„Na ławce naprzeciwko siedzi
dziwna postać. Słońce praży, zieleó i kwiaty. a on cały ciemny
- ubranie, twarz. włosy. Ciemny,
skulony, jakby zamknięty w sobie. Nogi I stopy razem, dłonie
kolazłożone płasko, zamknięte
nami, ciemna głowa wtulona mię
dzy ramionami. („.) Mama oróbowała go wciągnąć do młodego towarzystwa. Milczał I znikał. Próbowała zabieraó go na wycieczki w Riesengebirge (Polacy czę
sto nazwe Karkonoszy orzenosili na Sudety) - alłl to ll'O mę
płuca?
czyło. Czy:lby serce czy
niezmordowane pleKiedyśmy,
ehurki wracały • całodzlenne.t
czekał na nas, pow:vcłeczkl dawał wod11. celebrował powrót z
(Orlica?
niebosiężnych szc-z:vtów
Szczeliniec Wielki?). Ale do
Schaedelkapelle (kaplica czaszek
w Czermen) przyłączył się I przez
pamięci
1
parę dni szkicował
fantasmagorie czanek t ptszezeIL (.„) Pewnego ranka ni• IJyło

funkcjonował

l'O na la w.eczce. Szuka.liśmy ' go
w parku, ni• miałyśmy jego adresu. Znikł".
Rzecz.ywiste ,fakt}' i wspomnieni.a •talY się też podstawą arcydzi.ela Gabriela Garcii Marqueza
„st.o lat samotności". Slady powi,eściowego Maoondo można od.kolumbijmia.sitęc:z.ku
naleźć w
(departament
skim Aracatac.a
Magdalena). CiekawY material i
zdjęcia na ten temat wydrukowano w miesięczni.ku „KONTYNENTY" (nr 1). Czytamy w nim mię
dzy innymi:
„Aracataca, miasteczko, w którym urodził sie i spędził swe
dzieciństwo Garcia Marquez, naznaozóne jest w tym samym pię
tnem 1amotności, jakie odnajdujemy w powieściowym Ma.condo.
wypełnia
Samotnośó
ł0-1topniowym upałem

zmęczone

ulice, domy i opustOflzale kantyny. Wyra:laJ• ją oczy kobiet I mę:tczyzn,
którzy spędzaj„ życie kołysząc się
powoli w bujanych fotelach. Aż
trudno wyobrazić sobie dawną
wspaniałą Aracatakę, kiedy pianole grzechotały pieniędzmi pochodzącymi 1 banan-wych plantacji i tańczono cumbię w kantynach, a mężczyźni przypalali cyrara od pieciodolarowych banknotów".
Jeszcze stoi dom roda.inny GarcH Marqueza. Obecni. jego wla- ·
loicielka zapewnia turystów. t.e
w.s.zystki.e WYdarzenLa praed,stawl<me w ~oe są prawdziwe.
N.a prrzyklad - w 1928 roku na
stacH kolejowej w Cie~a r.ze..
ezywiście zastrnelono brzy tysiące
strajkujących robotników z United Fruit Company. Spokojne
dziś i s-enne mia.steczko orzeży
walo kiedyś l('Orączkę bananową,
zieMżali się tu ludzie z różnych
stron świata.
Z kolei w tniesięczniku „MLODOSC" (nr 1) znalazłem interetwórczosujące dane o żvci<u i
Wysockiego.
Włodzimierza
ści
Nad l(irobem zmarłegio 25 Jipca
1·980 !"oku artysty wciąż zbierają
wielbicieli. Na
się tłumy 1e>:o
Cmentarzu Wagańk:owskim w
Moskwie trwa nieustannie pe.etyckle requiem. Zebrani wymienia.JĄ teksty I nagrania. Śl)iewa
ją pieśni.. &kładają świeże kwiaty.
Jaikim człowiekiem byt W1<>dzimierz Wysocki? W pewnej ankiecie ujawnił swoje preferencje.
Podaję niektóre tylko odpowiedzi:
ulubiony pisarz - M. Bułhakow;
ulubi-0n:v l)08ta - Achmadl\llina;
ulubiiony !"eżyser I fiJm - Chaplin. „Światła wlelkieRo mLu·ta";
ulubiony rneźbLam i r:r.e:tba
Rodilll., „Myślic!~"; kraj Wllbudujący aympaiti41 - Rosja, Polska i
Fran.oj.a; ideał mę~y - Marlon Bran<b; niepl"7"9Ciętna 1)0St.a•
hlstoryazna - Lenin I Gairilbd·
di; poetać wzbu<l"La.Jąca odtraz41 Httler I jemu podobni; ul.ubi<>~
cechy cll.arakteru - molnośó do
po6wdęoer\ (a1e tylko dlla dobrej
1prawy); ulubiony kolor, kwiat,
zaoaeh. tiwięk - bl&ł7, ~

zapach spalonych wlosów. dźwięk
dzwonu. Ulubioną piosenką Wysockiego byt.a pieśń „Wstawaj,
strana ogromnaja". Reżyser filGoworuchin
Sta.nis!aw
m<>wY
wspomina:
„Zawsze tyt bard~ nybko.
Szybko pracował, szybko jadł,
szybko chodził, z szaleńczą pręd
nie
kością jeździł samochodem,
korzystał tylznctsił pociągów ko z samolotów. W ostatnim okresie tempo jego życia jeszcze
się zwiększyło. Spał oo cztery pięć godzin na dobę, a pozostały
czas poświęcał oracy. Rozkład
dnia miał mnie.t więcej taki: rano - próba w teatrze, w oolufilm, potem koncert
dnle
gdzie§ kilkadziesiąt kilometrów
od Moskwy, a wieczorem
«Hamlet„. (.„) P6źnym wieczorem, po spektaklu, je&'o dom tetam było
tnlł :tyciem. Mo:lna
spotkaó najróżniejszych ludzi: pisarzy, aktorów, lekarzy, muzyków, naukowców, dawnych przestępców. rdyserów, taksówkarzY
i plastyków. Wołodia lubił nocne
rozmowy. Zawsze sam parzył
herbatę. Była to cała ceremonia.
Gdy wreszcie ostatni ll'OŚĆ opuszczał jego prod. siadał do stoTak było
łu I zaczynał 1>isać.
dzieli po dniu, rok po roku. Ża
den człowiek nie wytrzymałby
takiego maratonu. Od pewnego
czasu odczuwał ehyba sbłHający
ile koniee".
W tyl(OdntlN

ll)Ołeazno-łtuiltu

ralnym „KIERUNKI" (nr 3) ukazał sie lroleJny artykuł na temat
kryzysu Kościoła we Francji.
Kazlmien: Kani.a podaje, że wśród
obywateli tel'(o kraju jest okol<>
45 milionów och!'Zczonych katolików (cztery piąte społeczeństwa),
800 tysięcy protestantów. 500 tysięcy wyznawców judaizmu. 150
tysięcy prawosławnych i kilkaset
(otysięcy muzułmanów. Resztę
i
koło 10 proc.) sta11iOwią ateiści
agnostycy.
Spośród nominalnych katolików
trano·1skich za,ledwie ł m!Hony
uczestni<m.V' w praktykach reliit!Jnyah. Tylko Hl proc. U1Znaje
l'l)Owiedt za niezbędną. Soci<>l<>l(>Owie zwraca.ją uwa11ę, te prawie eałk<>wicie odsuneło 11ic od
Pokolenie 30-45 lat.
Kościoła
Bralo ono udzial w wydarzeniach rewolucyjnych 1968 roku.
Ceni sobie wolność i jest indYterentni!I pod względem religijnym.
„Od kilkunastu lał ...\. pisze Ka-·
we
Kości6ł
zlmierz Kania
Francji szybko łraol teren, 1tarzeje się w nnsle fizycznym,
kurczy 1!11. Dotyczy to takte hierarchii I duehowledttwa".

!.L.
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Je,,t faktem niez'aprz.:oczaJ.nym ! oficjalnie w.nawanym. ł.e katolicy polscy, stainowiący większą część społeczeństwa, mają swój
pokaźny udzie} najpierw w cdbu<lowie zniszczonego przl!2 wojnę
kraiu, a później w rozbudowie jego gospodli["czego I kulturalnego
ainl
potencjału. Ale chociaz temu niikt obecnie nie zapr:reczy po stronie władzy, ani Kościoła - to przecież pamiętamy, że
różnie z tY'mi ocenami bywało.
A bywało l tak, Zf' Kościół krytycznie odnosił się do udziału
wierzących w powojenuym zyciu publicznym Polski Ludowej, z
obawy (a nieraz mo.że tylko pod pozorem), iż będzie się to w1ą7ał0 z dz'ałaniami sp::zecznymi z zasadami wiaI'Y (nieraz przeciez chodziło o ekonomiczne i polityczne interesy dawnych klas
p0siadających). Jedni katolicy okazywali posłuszeństwo zaleceniom ambony, inn• pod wpływem różnych okoliczności, szli na
daleką współpracę z mslytucjami państwowymi i politycznymi,
popadając niekiedy w konflikt sumienia, inni wreszcie działali
ideowo w ugrupowaniach rczwijających myśl społeczną katolicyzmu polskiego, znajdujĄcą punkty styczne z założeniami socjalizmu.
Natomiast państwo, ćhocia:l zabiegało o jak najczynniejszy udział katolików w życiu l{ospodarczym i społecznym. wychodziło
z założenia. iż jest on bezwzględną powi.nnością obywatela bez
wLględu na jego flozof1cz,ny światopogląa na zasadzie lojalnego,
posłusznego wykonawstwa, nie zaś całkowi.tego współpartnerstwa
co
wierzących i niewierzących. Przypomniano katolikom o tym
cesąrsk'e, a co boskie, w podobnej zresztą intencji, co w zaiwolaniu: „Pi.sarze do pióra!".
Byłoby jednak ni..?rzetelnie zarzucać władzom państwowym w
jakimkolwiek okresie Polski Ludowej prześladowanie czy choćby
szykanowanie ludzi z powodu wyznawanej wiary katoliok'ej lub
innej, z wyjątkiem Wymagań stawianych (nie zawsze) członkom
partii, by opowiadali s ę w słowie ' czynie za materialistycznym
światopoglądem (każda partia ma jednak prawo wymagać od
swoich, dobrowolnych przecież, członków zajmowania określone
go stanowiska).
Jaki powód, żeby dziś te przebrzmiałe dzieje przypominać? Od
dawna już. choć niek;e<ly z niemałymi oporami, torowała sobie
drogę w środowiskach partyjnych świadomość, że ~prawy świa
topoglądowe n'ie powinny być przyczyną ograiniczeń praw obywatelskich, a od IX zjazdu zdecydowanie bierze 'górę teoria l
praktyka pluralistycznego modelu demokratycznego społeczeństwa
i każdy rok tę tendencję rozwija i umacnia, czyniąc wyjątek
tylko wobec osób, którf' me akceptują założeń ustrojowych pań
stwa, nie respektują jego konstytucji i podważają jego sojuse:e.
Obie strony musiały przejść długą i niełatwą drogę, zanim
mogło dojść do zajęcia przez miarodajne kola kościelne stainowiska w sprawie stcsunków katolików do państwa i do ich udziału w życi·u spoleczeństwa. Mam oczywiście na myśl! niezwykle doniosły dokument - opublikowany ostatnio przez Prymasowski\ Radę Społeczną. a zatytułowany „Katolicy w życiu puplicznym".
Niejako wyjściowe. te-1.ą tego dokumentu jest stwierdzenie, 't
na
katolicy mają „wynikający z wiary obowiązek wpływać
kształt społeczności, której są członkami." Mógłby ktoś powiedzieć, że prawo do wyw;erania wpływu ma kształt życia społecznego I poli~ycznego uzurpowały sobie ~ęgi katolickie zawsze,
co spotykało się ~ strony władzy z zarzutem uprawiainia „polityc~ne~o. kl~rykal1zmu', ale byłaby to, moim zdaniem, podejrzliwosć JUZ me na czasie, 'W}"!l:kająca z nieznajomości szersze.go
·
kontekstu tego s!ormułowan ·a.
q_tóż dokumen~ nie przeciwstawia katolików państwu i nie tylko n·e odsądza, Jak to bywało, działaczy państwowych i politycznych od czci i wiary, ale oddaje im należny honor: „Kościół uznaj~ za godną pochwały i s~acunku pracę tych, któny dla po1lug1 ludziom poswięcają swoJe siły dobru państwa l podejmuJlł
1łę te&'o trudnego obowiązlm."
Owszem, problematyka tego co cesM'skle 1 boskie pozostaje w
mocy, głosi się bowiem prawo i obowiązek moralny wyirażenia
odrębnego .stan<;""'.i&ka w wypadku zapadnięcia decyzji sprzecznej
z zasadami rehg11 czy głosem sumi,e nia, ale nie musi to ozna~zać wycofania się ze współdziałania w pozostałych kwestiach
'
,tnnowiących przedmiut współpracy.
A le pomyślmy w związku z tym_: jak bardzo już sku;rezy?y si•
o?szary.• na któryv::t- m.~e-łDbv dcc~cdz!ć ;le moralnych rozbieżnoś
ci I?om1~zy. w\erzą~ymi a niewierzącym! na obecnym etapie rozWOJU SOCJal1styczneJ demckracji ?.
N.ie brak w dokumencie sformułowań, które powinni wziąć
1ob1e do serca ni~ tylko ludzie wierzący, jaik np. następujące:
„Nie może by6 usprawiedliwieniem bierności t bezczynności przekonanie, ie życie społecme jest tle wrganłzowane, te zie I trud·
ne do naprawY •Il jego struktury, te nic nie da si~ zrobi~.·
Mor!na tu jedynie dopowiedzieć, że konieczność stałego' doskonalenia struktur życia sp<>łecznego, by odpowiadały one zm!enlaiją.
cym 1lę Potr7ebom, Jest tezą głoszoną oficjalnie przez władze.
które tet apelują o porzucenie postaw bierności I bezczynności.
jak duża część przyznających
Dręczy ~li! jedna'k pytanie się do katolicyzmu zdolna jest wyzwolić się z zastarzałych ster:?t!l'ów my~lenia._ nie ~ajdujących już pokrycia w obecnej polsk ei rzeczywistości. Kościół w Polsce przedstawił ogółowi wiernych problemy i zadania o wielkiej doniosłości dla całego społe
czeństwa i o wielkim znaczeniu dla przyszłości kraju.

JERZY
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KW1ECł"-SKI

W najbliżs~ych
numerach „Odgłosów"

- Jaki jest. stosu~~k chrześcijan do nas? Powiedziałbym, że
czasie
wzbud~_amy c.1e!'awosc. Mamy w Warszawie . synagogę.

w

wakacJ1 PrZyJezdżają do niej wycieczki 11 całego kraju, nłeras
z najodleglejszych zakątków - mówi prezes Związku RelłrlJ
nego Wyznania Mojżeszowego MOZES FINKELSTEIN
łapie za gardł~ jednakowo
- Kiedy przychodzi noc, strach
wszystkich. Strach, a może fałoś6 jakaś. I tych ll'YPSUJl\CYCh I
nie rrypsujących. I amatorów przestępstwa, I recydywistów reportaż JACKA MACIASZKA.
- W ~m fachu zawsze można zarobi6 I zawsze motna doro·
bi~. chocby po rodzinaeh oficjalnego polowania. Lapiesz dajmy
na ło gapowicza, wyciągasz go z tramwaju, :leby nie było niepotrzebnych św{adków, a - on wciska cl do kieszeni tysiąc zło
CALOPALKA o kontrolerach
reportaż REMIGIUSZA
tych MPK.
najpiękniejszą
- Przed wyjazdem do Berlina 1aręczyl Ił•
dziewczyną Trewiru, królo.wą balów, 22-letnłą Jenny von Weatphalen • rodziny arystokratycznej - o wlelkteJ miłości Karola
Marna I Jero łeorU naukowej płne EDMUND LEWANDOW·

•

SKJ.

- PnecsJWem w · •łarfell saptu:aoll, le JflmlOM w XIX wteIna w eławaell Po4 1.odslą ·sakonnloy łowili psłrl\frf. Ponłewa:t nie
mogły Poehodzl6 H ntuc:mego oryb1enfa, musiały dosta6 się do
rozmowa PA WLA
•ław6w • sullaJl\Oych Je stnimlenl I rzek TOMASZEWSKIEGO s ekologiem. dr. bablL MACIEJEM ZALEWSKIM.
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;..... Jeden • moldl kol„6w
;..... autorów, jak · pan wyrulł
ldziwienłe, nie tyle z powodu oodjęcia się takiej funkcj:,
lecz że wybierając straciłem,
jak si• wyraził: mnóstwo pienłędą.

- Raczej ja panu powiem:
nie przekreśliłem do końca swoich ambicji autor3kich. Jut w
czasie pracy w Urzędzie wraz
z panem Korczem napisałem
musical na motywach Pinokia,
który, jak słyszę, jes~ bard~o
udany. Teraz pu;zę inny, na
motywach powieści Władysława
Reymonta „Ziemia obiecana"
A zatem i na to znajduję czu,
a swoich zainteresowań i przyjemności obcowania z twórczll
materią nie odłożyłem zupeł
nie. Za to zupełnie zarzuciłem
małe formy. Uważam, że piosenki można pisać przez 10 la~
w swoim życiu. Potem to ju~
nie wystarcza.
doświadczenie

Zdobywane

skłania

twórcę
wię

do poszukiwania innych,
kszych form \vypow_łedzL

- Nie tylko to. Piosenki motna pisać latami, przejść M
absolutne rzemiosło w tym, co
się robi i zarabiać duże pienią
dze. Ja też w pewnym okresie
zarabiałem, lecz osiągnięcie pewnego standardu życiowego powyżej

średniej,

zaniedb'l·

wzorem. Gdy do r1lego przychodziłem w jalciej• sprawie ~
mówiłem~ „Mote pan dyrektor
odpowiadał
zapomni al„", on
nim:miennle i prawdziwie: „Nie,
proszę panL U mnie nie . w
szufladzie nie leły - I otwieProrał szufladę mówiiąc: szę, jest zupełnie pusta1" My'lę, te to jest dol;!.re w1kazanłe na tycie urzędnika. Tego 11ę
trzymam.
- Pojęcie
obceT

brłf!l7

J.t

mote by~ bezinwestycyjna! A
przecież tak 1eat. Oto pierwnf
s brzegu prsyklao - l"llharmonlL Temat t.en nie pojaw-.ł
działaj, a pn:ed kllkunut1.1
laty! Dalej - niedawno gości
liśmy w Polsce Filharmonię Izraelakll. Wie pan dlaczego ominęła Lócl:f? Otóż nie dlate10, te nie mieli ~dzle koncer .
tować, lecz z powodu warunków hotelowych, jakie mamy
do zaoferowańla. Słowem: odpowiedź wynikająca z analizy
1tanu i możliwości pozwoli nam
1tworzyć rzetelną I ambitną o-

•I•

fertę.

pana

- Ntekt6rą to nazywają karier-.. Tylko ezy akurat dla autora!

- Tema poJ..,Ia llo llsH pn.ypl1aJe 1l1J Jakd dwaznacm~
aens. Kaidy normalny cslowłek prapale zrobló karierę,
wybló się, 1ta6 się klmtl. To
w przeciwnej postawie upatruję ootl nlezllrowego. Czy pan 10-

- Skoro kultura nie będzie
„podawana na łacr", to- Wiem, wiem, co pana niepokoi. Doltęp do kultury. Mulimy stworzyć pewne 1trefy ochronne, chociażby w zakre1le prawa dostępu do książki.
To są gwarancje prawne, wynikają z Istoty naszego ustro-ju. Powie pan: dlaczego do
muzyki? Oksiążki, a nie do.
tóż dlatego, te kontakt z książ-

s amych.„

- To Die jesł dalekie od
prawdy. Zy1kał pan 1tanowl.lko, Jitóremu co prawda towarzyszy ·Prestiż, powaga, lee• jako twórcaT Stąd prosq_

Zrozumiałe.

c~

bądź

JZJS

-

te

próbuję upchnąć w
1zutladzle. Nb. miałem l.dedp
1zefa. który 1tał 11, dla mnie

ję

sany. Żebractwa. wysiadywal wysłuchiwania
kątów
nia
tego, że tylko ci tam, wytej, .s"
mądrzy. Bo spr,v tniejsi. Lepit!l
wyposażeni. Wtedy postanowiłem zmierzyć si4= z prowadzeniem Instytucji, która gdzieś
tam oscylowała między satyrycznie rozumianym show businessem, a czymś tam. Niestety,
trafiłem na złY czas I stan wojenny przekreślił zamiary. A
dalej to już sprawa przypadku, jak to w życiu bywa. Ta zupełnie nowa materia wyzwoliła we mnie jakby dodatkow\
energię, emocje, tyle te sk11nalizowane w Innym kierunku.

I
powtedzł~,

powiedziałbym.

dalo ml prawo do tego, abv
spr.óbować czegoś w rodzaju poalannictwa... Zajmowane stanowisko. jak każde tego rodza.
ju, jest pod silnym obstrzałem
Więc przez wiele lat odrzucałem nawet interesujące propozycje autorskie. Musiałem dbać
o dobre imię własne i urzędu.
Taki już jestem. We własnej,
Jak mnie
oczywiście, ocenie
widzą innd? Trudno powiedzieć.
Trzeba by przeprowadzić sondaż wśród ludzi, , z którymi pncuję. Sądzę jednak. że 80 proc.
uważa mnie 7a sprawdzonego,
za człowieka, który jak coś
przyrzeknie, to !lowa dotrzyma,
że mówię prawdę, a kiedy nie
mówię
mogę czegoś zrobić o tym. Takimi zasadaml kieruję się w pracy Nikt nie mo-

ble WJobrała aktora. kt61T .i.
obce być gwiazdorem! Lekarza,,
tzllfłerza, krawc•, 1tolana,_ bałyniera, adwokata, kł4rz)' eh~
być mleróoiamlT To je11i wbrew
naturze. Blatoria, takie ll&erałury, potwierdzlla to. Interesuje się łylko aniołem bącli natanem, cl przechodz&l do historii, ·ostaJ&l 11, w · łudzkleJ pami~.

- No właśnie, a tu letnia
woda. Tylko że ja nie godzę
się z takim stanem rzeczy. Dlatego tu jeśtem. Tutaj można
robić rzeczy pożyteczne. Proszę
pana, nie 1ądzę„. A zreaztll,
nie będę wyliczał, Ile mamy
teatrów, muzeów, domów kultury - nie o to przecież idzie.
Widz• to tak: W minionych
lataah w1zystko. co mieliśmy
do zaoferowania, podawaHśmy
ludziom na tacy. Od podawania kultury „na tacy" przech;>dzimy do tworzertJa ambitnej
oferty kulturalnej. Oczywiście,
to wymaga ogromr.tj pracy, rzetelnej analizy aktualnego 1tanu I to robimy. Więcej, do oceny życia kulturalnego - materii bardzo delikatnej i złożo
nej - zaprosiliśmy wybitny-:h
krytyków z różnych dziedzin, aopracowai\
by do naszych
przygotowali coś na kaztałt koreferatów. to nam pozwoH
rzetelnie ocenić 11ktualny 1tan,
1truktury,
analizy
dokonać
wzbogacić ofertę I podjąć szereg bardzo złożonych · problsmów, te wyrI'Jeni.ę bodaj kwełrodków finanstię podziału
sowych. To prllwda, te nlezbę·
dne będzie zwiększenie dochodów z kultury, lecz przy analizie budżetu mu1tmy 1obłe zadać kilka zuadniczych pytań:
Czy np. muzealnictwo musi I
może zwiększać dcchód'P A w
kolejne pytanie:
ślad za tym
Czy muzealnicy to 1ą tylko
strażnicy naszych dóbr, naszl!go dziedzictwa 1 Owszem I muzealnictwo może u~zestnlczyc! w
dochodach, poprzez lntereaują
ce in1cjatywy wyetawienn\cze,
jak chociażby „4/(Paryż". Lecs
w ślad za tym pojawia się inna ważna kwestia: C:q kultura
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rodzi 1r1ey1tk!e dalsze po..
trzeb7 człowieka. Oczywi4clc,
na wiele pytań trudno jeat dzl•
odpowiedzieć. Wiem jedno: musimy 1tworzyć ambltn" ofertę,
zawrzeć w niej równie ambltn~
propozycje • dziedziny 1ztukl,
I n•ezakłamanej.
prawdziwej
Stworzyć I zag\Varantować prawo dostępu do Di~, pos.zeodbiorców kultury.
nać krąg
Przeclet zaledwie ok. · '1 proc.
naszego apołeczeńst'V'.·a interesuje tlę kulturą, lecz - mot.n~
zaryzykować twierdzenie to cl u.ml, którzy funkcjonuj"
w kulturze, cl ktt'irzy zapełnia
j ' 80 proc. widov.'Di teatral·
nych I koncertowych. To 1ą cią
gle cl sami ludzie. Poszerzenie
kręgu odbiorców to sprawa równie ważna. jak oferta, bowiem istnieje tu kisła wapół
zaletno4d-.

11,

-

_... tak
lał wte~.

„.

tkłacla,

„

co llhcemy, mamy ambitne plany. lnłeretuJ"'•
PrOl'l"&lllT L. to wszy1łko.

od

- Powiedziałem pan11 wezetu dlatego,
•niej, te jestem
cdyt mogę robić rzeczy konkretne I pożyteczne, które zoshną. Plany I wizje •Ił· nieodzowne, lecz sa nimi mWIZlł sa.l1tnleć fakty. O oto one: StwoCentrum Informac:jl
rzyJJiłmy
Kulturalnej, placćwkę o nowocze11nej formule menater1kiej, organizatorskiej, promocyjnej. Centrum wydaje "Kalejdoskop", który podaje nie
tylko pełen I bogaty aerw11 •
formacyjny w nowoczesnej formie graficznej, dziennikarskiej,
lecz prezentuje na 1wych ła
mach takt• n«rokie obuarr
kulturalnej Lodzi, twórców, pt„
cówklL CIK pmmoat li• do nowych, nowoczetlnle urządzonych
pomieszczeń przy ul. Zam~n
tam nie tylk?
hofa. Będzie
komputerowa mapa aktualnych
wydarzeń, lecz I kawlamła, w
1tworzy4
której zamierzamy
tywe miejsce apotkd hrtata
artystycznego i kulturalneco.
Dalej. Przy zbletu ulic Płotio
kowstciej I Tuwlma nmonto.

ww !IOlftf-la

Domu Obuwia prz~aczam:r dlll
Muzeum Sztuki. Będzie to do1konałe miejsce na organizowaekspozycji.
czasowych
nie
Przeciet nasze Muzeum poaiada bezcenne zbioey, podziwiane na całYm świecie. A tymczasem zaledwie 4,5 proc. tych
zbiorów zdolni jesteśmy udostę
pniać. Listę aktualnych prac :-emontowo...adaptacyjnych mogę
o daproszł:
poszerzyć,
wny pałac Grohmanna, przy
ul Tylnej, przeznaczony na potrzeby Muzeum Archeologicznego i ' Etnograficznego; zespół
Herbsta,
pałacowo-ogrodowy
7.2,
przy ul. Przędzelnlanej
gdzie Muzeum Sztuki będzie
miało swój oddział na ekspozycję wnętrz. A Muźeum Kinematografii, przy pl, zwycięstwa 1
Muzeum Ruchu Młodzietowe10,
przy ul. Gdań1kiej 10'1? A 1prawa Filharmonii? Jut aama Filharmonia to temc.t-rzeka, który, podkreślam, i~tnieje nie od
od kilkunastu 1atl
dziś lecz
Mó~iąc o Filharmonii musimy
uwolnić się od krępującego wyobraźnię pojęcia „krY'tys". Kryzya minie, a rruasto, ludzie I
potrzeby zostaną .Trzeba si•
więc zdobyć na wizję przyszło
•cloWlł. I zdecydow•ć tlę: budujemy l'ilharmonit,: - jak to.
uczynił Lublin w.in~ &mach
na 1800 miejtc • dwiema 1at..mi koncertowymi - czy Centrum Imprezowe, w którym
dzie miała 1ledzlb1 J'tlharmonia
a bogatym zapleczem l ambicjami. Lubelska Filharmonia a
1800 miejscami... Jut dziś motna sobie wyobrazić koncerty
tilharmonlczne z takll widownią. Lecz to ni• nasza sprawL
Nasze miasto tymczasem sprawdziło tlę w organizacji Mię
Targów In·
dzynarodowych
teduhlon. Ta wazna impnr..a
międzynarodowa mu1ł mieć dobre, nowoczesne zaplecze, jest
więc najwytsza pora i okazjs,
aby podjąć odważnll decyzję t
myślą o kulturalnej przyszłoś
ci miasta. Tu nie wystarczą d.e.
cyzje prezydenta miasta Lodzi.
Najwięcej do powiedzenia bę
dzie miała Rada Narodowa. Idzie bowiem o poważne środ
ki, w samych załC'źeniach techniczno-ekonomicznych - rzędu
łOO mln zl. Lec?. dzięki nl;n
już za trzy lata będziemy op.trować konkretami I z rozmachem realizować przyszlośclo
Wll myśl. Ale, podkreślam, mulimy uwolnić się od pojęe'a
„kryzy1", aby wyobraźnią do1lęgnąć nadchodzący czas.

„......

Pogoda dla rolników
Wiele niekorzystnych zjawisk daje się dostrzec w naszym ży
ciu spolec2lllo-gospodarczym, nikt jednak nie mógłby stwierdzić,
iż nad Polską krąży widmo cłodu. Nie ulega bowiem wątpliwo~
ści że na tle całej gospodarki rynek żywnościowy prezentuje Sił
nalkorzystniej. Trudno tutaj, rzecz jasna, mówić o pełnej róv.:nowadze I o kraju mlekiem i miodem płynącym, lecz faktem Jest.
te rolnictwo pierwsze otrząsnęło się z marazmu i pierwsze wyszło z kryzysu. Stalo się ,tak m.in. za sprawą przemyślanej polityki rolnej, której kształt zost~ sprecyzowany w woj. łódz,kim
na wspólnym plenum KL PZPR i WK ZSL w kwietniu 1983 r.
Duże znaczenie miał także konstytucyjny zapis o trwałości chłop
skiej gospodarki rodzinnej, a ponadto kilka lat urodzaju i pomyślnej . pogody.
Wydaje się jednak, te właśnie to ostatnie zjawisko, które można nazwać latami tłustymi, jednych jakby uśpiło, drugich zaś
wprawllo w euforię, że staliśmy się samowystarczalni pod wzglę
dem tywnościowym.
A prawda jest taka, że w I etapie reformy gospodarczej przekraczaliśmy roczne plany eksportu artykułów rolno-spożywczych,
nie wykonywano natomiast planu importu surowców db produkcji rolnej, głównie komponentów paszowych i środków ochrony roślin. Mimo słusznych założeń zabrakło konsekwencji w realizacji polityki rolnej, wskutek czego relatywnie zmnie:i.('zył się
poziom inwestowania w kompleksie żywnpściowym. Udział na1986
kładów na rolnictwo malał: w 1985 r. wynosił 24 proc„ w
- 20 proc., choć planowano 30 proc. W woj. łódzkim nakłady
1
wyniosły zaledwie 10 proc.
Trzymając alę danych warto . jeszcze zaznaczy~, że dostawy nawozów azotowych wylkonano w 74 proc., zaś dostawy środków
ochron7 roślin w minionym ł-leciu - tylko w 60 proc.
W woj. łódzkim nastąpił wprawdzie w ostatnich latach wzrost
dostaw sprzętu rolniczego, głównie konnego oraz- niektórych ma1zyn ciągnikowych, nadal jednak brakuje ciągników, przyczep,
kosiarek rotacyjnych, kombajnów, pras i opryskiwaczy. Ponadto występują trudności w zaopatrzeniu w olej napędowy. Z tego
powodu jesienią nie zaorano w kraju 800 tys. ha ziemi.
Cieszy fakt, że w województwie łódzkim zwiększyła się ostatnio liczba gospodarstw powyżej 10 ha oraz wzrosła przeciętna
obszaru gospodarstw z 4,3 ha do 4,5 ha. Jak jednak te dane
dla
wskazują, w aglomeracji dominują gospodarstwa drobne,
których niezbędne są małe ciągniki, kombajny i inne małe maszyny.
Mimo wielu braków, np. węgla, którego w minionym roku
rolnicy w kraju ni& otrzymali 2,5 mln ton, choć według umów
kontraktacyjnych tyle lm się należało, produkcja rolna mogłaby
wzrosnąć, gdyby prowadzono efektywną, prawidłową gospGdarkę
ziemią, która jest w coraz wyższej cenie. Popyt na ziemię jest
więk:szy od podaży, a ponieważ wyczerpują się zasoby PFZ, z,miany w strukturze obszarowej winny następować w wyniku obrotu międzysąsiedzkiego. Ale tutaj na przeszkodzie stoją niedoskosi ę
nałości ustawy o emeryturach rolniczych. Otóż star z ejący
rolnik nie jest w stanie wiele produkować dla państwa, lecz ustawa tego nie uwzględnia. I dlatego 85-letnia kobieta nie może
przekazać gospodarstwa wnukowi, p onieważ nie sp rzedawała o:.
statnlo państwu płodów rolnych. Pod s tawą do uzyskania emerytury powinny być płacone przez rolnika składki, a nie wielkoś ć
produkcji. A jeśli stary rolnik nie ma · następców i opłaca skła d
do
ki emerytalne, to powinien mieć prawo do emerytury i
z
sprzedaży swego gospodarstwa jakiemuś młodemu rolnikowi
sąsiedztwa.

Co się zaś tyczy wymienionego wyżej węgla, rolnicy są zda·
nia, że skoro w b. rol!;u wzrośnie powaroje cena węgla, to po- ·
winien on być ogólnie dostępny, w wolnej sprzedaży.
Panuje opinia, że niedobór mies z kań , artykułów przemysłowyc h ,
Jak pan wid2il problemów
samochodów, mebli, usług itp. jest boleśniej odczuwalny niż niejest wtele, bardzo wiele, a prz!!dobór tywności. Wobec tego ludzie · zmuszeni są kupować wódkę
c:ież nie dotknęliśmy nawet tak
oraz mięso, j.jłja I drób, przy czym te ostatnie na wolnym rynważnych spraw jak: finanse, uku, gotowi placić wysokie ceny. A jednocześnie krzyczy się, ie
zawodowych.
związków
dział
nie wolno podwyższać cen żywności, bo pociąga to za sobą winDawne związki dużo robiły dla
dowanie cen skupu, nakręcanie spirali inflacyjnej I służy bog'11praw kultury, tworzył7 warunceniu się chłopów. Tymczasem ceny żywności nie zależą od rolki, doltępność, a d%1i.U Duto
ników, tylko od cen środków produkcji. Dopóki ceny skupu bę
Iłów I niewiele poza nimi. Madą urzędowe, a ceny na środki produkcji umowne, rolnik zawsze
my dobre przepisy w tym zabędzie str.atny. Dzisiaj parytet dochodów ludności rolniczej I niekresie I oo z tego 1 Ni• generolniczej kaztałtuje się w stosunku 85 :100.
ralizując· pytam: co robill za·
Ustawiczny kontredans cenowy, przeszkody w wolnym· obroklady pracy'P Niewiele, a jeśli,
zachowa11la honoru docie ziemią, fakt, że rolnik nocuje jeszcze przed punktem slrnto $
problemy
Inne
A
mu.
pu, żeby sprzedać państwu zboże, stan zaopatrzenia w środki
Nakultury?
obszarów
a
produkcji - to wszystko podważa zaufanie chłopów do słus znej
kulturalna · w założeniach polityki rolnej.
obecność
aza
sa 1ranicą? Chcemy 1 musimy
partnerskiej
Zdarzają się . jeszcze nieporozumienia na niwie
być obecni na ryukach zagra~półpracy w koalicyjnym systemie sprawowania władzy. Szczenicznych z naszymi wyrobami
gólnie dotyczy to właściwego doboru kadr, co nie jest bez zna- to jest oczywlate. Musimy
czenia dla ZSL, partii polltycz,nej klasy chłopskiej, reprezentuzdobywać rynki CC.'raz lepszymi
jącej interesy wsi. Koalicyjność nie może polegać tylko na koni nowocześniejszymi ofertami.
sultacjach, ale na- możliwości uczestnictwa we władzach, dzi ała
Lecz w parze z tym musimy
nia i decydowania. Partnerska współpraca międzypartyjna sprzyzdobywać dla naszej kultury
ja bowiem osiąganiu lepszych wyników w rolnictwie. Być może
miejsce w świadomości innych
nie dojdzie już do takiej sytuacji, jak przy wytyczaniu now}'ch
deprecjonie
narodów. Niczego
•granic Lodzi, .kiedy to racje ludowców broniących gruntów rolnuj"c i nie ujmując, tu „Cepenych nie pokryły się z decyzjami administracji i opinią radnych.
lia" nie wy1tarczy, tak jak nie
O takich to m.ln. !prawach mówiono podczas obrad V Zjazdu
wyatarcza jut sielski obrazek
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Lodzi , na którym stoPolaki z przytupem. Obok ekssunkiem głosów 101 :21 prezesem WK ZSL wybrano ponownie
pan1j i ekonomicznej potrzebn"
·
Jerzego Chojnackiego.
jest ekspansja kulturalnL Co
Jeden z dyskutantów zacytował anegdotę o cesarzu chińskim,
to oznacza I jak" ma WaH który pytał Konfucjusza, co jest niezbędne państwu i narodouczeatnlcząc
posmakowaliśmy
wi. Konfucjusz odparł, że wójsko, chleb I zaufanie. A co mógł
w bogatych i dobrr.e odnotowa.
bym stracić bez g·roźnego dla mnie uszczerbku? - pytał cesarz.
nych Imprezach kulturalnych
Konfucjusz odrzekł, te po stracie wojska cesarza miałby jeszcze
w Lyonie w, l'rancji, na 1a- kto ochraniać, przy braku chleba naród potrafi zacisnąć pasa,
1ranłcznych koncertach nuzeale przy •tracie zaufania cesarz przestaje być cesarzem.
go Teatru Wielkiego, FtlharW naszym aystemle nie ma cesarzy, a świadoma potknięć na
monll, czy wreszcie duteJ ekszakręt4ch historycznych władza ludowa zrobi zapewne wszystko,
pozycji Muzeum Sztuki w. Cen- . aby nie tracić zaufania. Nie będzie w i ęc od s tęp s tw od linii retnun Pompidou, które wydało
form demokratyzacji ani od wspólnej polityki r olnej NK ZSL
kslęc. ukazującą Mdzką awani KC PZPR. Byle tylko pogoda dopisała.
gard,. To jest najskutecznlejne
przecieranie ścietek dla dziel
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leka • ma,.__
~em. Aklty 'Piekn.vch dziewczyn sąsiadu
t. z roczna obróbka drewna... Nie wiadomo. co
„m!ejsze?. Ale chyba jecln&k seks, a inie majllteM<>wanle.
Już oobieżny 'Drzes.tląd na1zych e-Laso-oism. w
bm równie! tNodnika „Odgłosy", w.tkuuje,
łe 'WJ.chno kraży oo Polsce, widmo erotyzmu
I sotomanil. Tradycyj1Jla pruderia i nauka moalaa Kościoła ka.toliclclego w.stały wYStawiocn.e
aa clriką oróbo.
religijnym społeczeń5twle
W najbardziej
Europy nast.ą;pila desakralizacja etyki seksualDet odldzielenie erotyki od religii. Ogromna
wiekiSzo§ć młodzieży w'kiracza w iYcie seksualDe wzed mwarciem związiku · malżeń,skiego.
Pneszło 90 nroc. nowożeńców zdążyło wcześ
niej ta/kosztować seksu. Co trzecia pa111na mło
da Jest w ciąży bądź urodziła już dziecko. Nawet akroffill1e panny Osłabedzkie rezygnują dobrowolnie z cnotY nraed ślubem. A biedni k~;ie
ła Wyprztyccy z coraz większym trudem transpc:mu)a niedotłam!llZO!lla żadzę życia na WYbsz.I
wal'ti:>śol duchowe.
Zjawtsiko erotomanii dostrzegano już w PolllCe przed wojną. Sześćdziesiąt lat temu StllJilillaw l.itnacY WitJk.iewicz pisał:
„Erotomania 1'0zprzestrzenia się jak lepka
tMQla w zac.zvna1ącum się nocnum życiu miaW.sZ11ńko 2'dMValo sie być ·tyLM maską, po1c1't/tD1dqcq rozwaloną bezwstyd.nie pleć
to a z 'fi a t ko: od szyldu 714 rklepie do t.c:z:kł
9'ocl pachq ł mwtdiwu - u nich, u me.tCZ'flm.
ehodziłv bez mGH1c, obnosząc io '1'JIUmfie
*4 awc>Jq Jedtm11 be2'CZelintł 104"tolć, akcentując

kltónm

>

,

Wykupuj~ IO głównie m~
Jrlai1a tera wł~y mł•ięc.znik. w

ba«ate!bowa!l wiec ton. koncentndec nraR
na twarzy i oczach.
Na ·powrót DałOIŚd w atuae czekano dośd
d.tul{o. P,rzywróciM 1• odwatnl artyści ~kresu
A
Od.rodzenia: Michał Anioł. Tycjan i l.natd.
wst>6łc:ześnie w kulturze mas.owej na~ość stala aie czvmś normalnym, Jest dziś wszechobemoże być symbolem
cna. Rozebrana kobieta
wszystbadź akcenitem reklamowym prawie
kiego.
W oew.ne1 jednostce wojskowe; dowódca poartystycznie żołnierzowi
lecił uzdolnionemu
w sali szkolenamalować coś w.sp6łczesnego
obraz (1,5X8 m)
Gotowy
nia polityic.znego.
pierwsi zobaczyli koledzy -plastyka. Pośrodku
stał żołnierz z karabinem automatycznym. Był
ciepło ubrany, na 1tł01Wie miał futrzana czapkę
z nausznikami. Otaczało Jlo osiem całkiem nagich kdbi~t.
Dwie stalu tuż przu nim po dwóch atrond~h. zerkaiac ku niemu kokiete.,.ujnie, on za§

obejmowal każdą z nich za 'l'amimia i śmial
się zuchowato; pozostale niewiasty upozowane
bulu d.okola. patrzuly na nieoo. wuciąoalu k14
niemu 1'ęce albo po prostu tulko stalu (jedna
zaś leżala). ukazujqc swoje -ponętne ksztalty" .

'•

Wicek za.czat objaśniać kole!lom, że kobieta
na prawo od sierżanta to Alena. jego pierwsza babka. która miał w wieku 16 lat. Była
żona pewnego oficera. wiec "Pasuje tuta.i iak
ulał. Ponieważ leoiei sie prezentowała od tylu. dlate.i:to przedstawił ia drul1ii raz na skraiu
obraiu odwrócona. jakby !ldzieś odchodziła. ~
kolei z lewej itrony żołnierza namalował LoJzke. koleżanke ze studiów. Miała małe piersi,
długie nogi i śliczna buzie. Studiowała razem
z nim na tym samym rok.u. Na·s teona kobietę
dobrze .znali na oamieć wszyscy studenci szkoły .Plastycznej, lecz nlikt jef nie tknął. Pozował.a tylko. a po zajeciacll matka z.abierała fa
do domu.
„Za t-0 ta -"-- kontynuował - to byla kurwa
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m11ślł

obaesjoftalM1

fut,-amt.

f}aflitofeLk.a.mł, «me1'eżkamł», •iofici«zakładkami», tvmł to ogól• kobtecym4

Jcapelunami,

twskazal kobietę rozwaloną na jakiejś. stulowe}
sofie), podejdźcie bliżej panowie (podeszliśmy). widzicie tę k'l'opkę na jej brzuch.u? to od papie?abka,
rosa, z,-obila to jej jakoby zazd'l'osna
z którą żyl.a, ponieważ ta dama, panowie, lubila i to, i to. ta miała tempe'l'ament jak sto
diablów, dalabu z nim !f'adę calemu światu i
nam wsZ11stkim, jak tu jesteśm11, razem z n.a.szumi malżo11ikami, naszymi kochankami, naizymi dziećmi ł pradziadka.mi".

tok.a.mi»,
•lintifluuk.a.mi«, tvm calym galganiarsttoem„!'.
Ale tak było w latach dwu<kiestych. Naito-

miaat teraz obserwujemy eo.4 wiece1. Porównanie :z mgła 1ut nie wntareza.
nadciągającej bU,rrzy.

mówić

Taeba

o

Oha,rMterystyeznym makiem czasu iest kon-.
~ wdkół

DOdreczn!lk.a

ibid• w rodttinie".

•.PaY<sPOSObienie

Ro2!dsiał

ann "ttlloókześni Wyiprztycey
łrUtawali lako wawanie do

do
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Pi.rożyMcy Po-

że „polttyka potrafi 1'0ZJ)alić krew jak nn;piękniejsza noc milosn.a". A były sekretarz sta-nu USA Henry Kissinger powiedział ·kiedyś=
sprawowanł4

wladz11

jest uczu-

ciem prawie seksualnym".
Nietmdno WYObrazić SOlbie prawdziwego pol!iyika w łóżlku. Jest to człowiek przyzwyczajony do wielkich namiętności i żvwiołów. Musi
ciągle zmagać sie z róimymi procesami spontaniicznymi. Poznaje dobrze psychike ludzi Miłość stanowi dlań ies7JCZe jeden żYwioł miedzyludzJkl. :zderzenie woli i uległości.

A co

może robić

w

łóżku

majsterkowicz?

P.rzenraszam zainteresowanych. ale obawiam
się, że kobieta jest dla niego obiektem, który
chci~lby naprawić. ulepszyć, zbudować od nowa lub - nie daj Boże - odstawić do rupieciarni. Nie wyobrażam sobie. żeby 1akiś metodyczny. skrupulatny maisierkowicz mnie rozbierał. Nie byłabym chyba w stanie p0wstrzymać śmiechu.

Majsterkowicz nie pasuie raczej do roli kochanka. Ale za to może być dobrym ojcem.
Jeśli w dodatku zwiąże swói los z jakaś majsterkowiczka. łatwo mogą .,dorobić się" liczneIW potomstwa. Przv czym dzieci potrafią dokładnie ukształtować na obraz i podobi~ństwo
swoje: fizycznie i duchowo.
Te ostatnią zdolność oosiadaia przede wszystkim ci. którzy mają silną I wl:adczą osobowość. Emanuje z ni<ih potę:iina siła zniewalająca. absorbuiaca. orzeksztakająca. Na przykład. taką kobietą była bohaterka opowiadania
Ivo Andricia .. Portret rodzimny" - pani Na.~
z rodu Kamen:koviciów. Urodziła on.a dwie
córki.
Nie bulu jednak podobne do matki, tak, jak
d;feci bywają podobne do 'l'Odziców. Gdzież
taml Bylu do nie1 podobne calkowicie. zootooicznie. mechanicznie, tak ;ak małe tubki bywają podobne do dużych ,-yb, różniqc się od
nich zaledwie 'l'Ozmia'l'em („.). Dziewczynki roslv podobne do siebie. jak bliźniaczki, a .do
matki jak kopia do modelu. Dzielila je różnica
dwóch lat. Obydwie byly niedużego wzrostu,
cza,-niawe, ?uż z poduszeczkami sadla, p-od kt6,-ymi krylu sie miefaie sposobne do szybki.eh
i gwaltownuch ,-eakcji; usta ściśnięte, zamiiist
matczunych wąsików - mesz.ek POf!-ad wza.ardltwie odętq wargą, gniewny i ob1'azony W1/'l'aZ
twarzy, rozka:rującv i pogarcUiw11 SPOSób mówienia".

Kupiec l{alanteryjny Nikola Dmitrijević, zwany Czapa. został całkowicie zniewolony prz~
własną żone. Nata Kamen1_{ović nie zjadła g.o
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ODGŁOSY

•

o tyciu

i
enarehli !leklsualne:t. Ksła.tke uznano u. straszliwe do 800ł~•
I moral!ne. Sprawa nabrała charaikiteru 'DOlltyczeeao orzed %bliżajacym eie referendum.
Tyl1ko młodzież przygla,diała sit wszystlltl.emu
• rozbawieniem. Kwestie OPisane w 'WY'kletym
l)Odireeznlilru zna orz.ecież s innych źródeł. Badania 10C1oloaiczne wYkarruią. te jedna trzecia
~ów w liceach I iedlna drug.a w techniikaich łódzkich oraz dwie trzecie lltudenit6w III
ł IV roku UL miało hr:t etosUIIliki aek.tsualne.
Niełatwo jest wiec w Polsce pL.sać o tyciu
erotycznyrr.1. Zaraz :podinosza się glosy motestu.
Ale za.Potrzebowanie na tego rodzaju literaturę
Jest ogromne. Najlepiej zres.7ltą znają ją świę
tos7Jkowacl przeciwnicy. Zawsze zdumiewająco
az:ybko rea1tt1ja i ootrafia bezbłedlllie wskazać
K<>Mzaoe fr~enty. Wykazują niebyWała czulno.4ć. Być może pod maska św!etejto oburzenia
kryje 1!0 autentyczne zainteresowanie.
Nowemu miesiecznlJkow! „Pan" WJ:"ÓŻt: w tej
SY{uacji oowodzenie. Smieszy nmle jednak to
dziwine oołączenie eekisu ,; majs.terkowaniem..
Ciekawe. kto wrpadł ina taki ooonysł? Dostrze5tam tu ia'kiś prowincjonalizm 1 nie przeZWYcieźona p.ro.derie.
Co inll1e!lo bowiem aeki,, i ipoli tyika. To tak I
Oba zjawi.ska można bez trudu voląc.zyć. Już
William Szeksl>i1.' zauważyt że w historii polityC2Jtlej, obok źą,dzy wł.adzy, wł.aśnie se~ jest
i>oteima sila Slll'ćllW'OZll·
Znawcy twierdza. że władza i erotyzm doetarczają podobnej ro2Jkoszy, W znakomitej powieści Liona Feuchtwangera „Żydówka z Toledo" stara królowa Ellimor mówi do swej córlkl,

„Swiadomość

Niektóre kobiety po !luble przepoczwarzają się, lecz odwrotnie niż
w przyrodzie, I z pięknych motyli wyrastają monstrualne gąsienice.
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StARBłŃSKiA

0

w;prawdzie. jak d~a.pie7ina modliszka, lecz WYh.tis2JCZJ'ła 1 ll)OCWSta.wila C2JCZ3'Ul1 od wewną,tr.z.
Ni.lkola przestał &amodzie1nie i~tnieć i znaczyć.
W domu nie odważył sie nawet otworzyć okna
i orz~nać k~a bez ?Jgody żony. Kobieta
- żywioł, życiowa „majsterkowi.czka", poitrzebowala lto tyllko do gpłodzenla dzieci z jej
własnego ;rodu Kamenkoviciów.
Dopiero 1>0 imierc:i Na.itr i wydaniu za mąż
obu córek Nikola Dmitrijević stopniowo ożywił
sio i ja:kiby zmartwychwstał. Lecz t>Oczątkowo
próżnia. w której nag;le i nieoczekiwanie znikła
monstrualna żon.a, wciąga.la go w otchłań jak
'PM:e:mty wir rzec:riny.
Podobnym rnOlrlStrum kobiecym była Margiita
Kartanić z OPOWiadania 1Pt. „Szarak". Jej zwią
zek małżeński z drobnym, spQJrojnym lsidorem
okazał aie już wkrótce cieżklm błędem i SJtra&21liwa 'POlllY~ką. Maridta zwana Kobrą dyspoi talką
nowała niesamowita energia życiowa
checil& komenderowainia,

poskrcimł4nia

i

gnę

bienł4 inn11ch, t• .tda,walo .się, iż pulk tolnier:z11
nie b11łbv w .tanie zaabsorbować wszystkich
jt?j aił".

kobieta
Ta cidk.a. :przekarmiona. rozlazła
meża. rodzlne i lokatorów piecio.pietrowej kamienicy. Chciwa. nieufna i zta
wciaż l{otowała się do ataJku bądź obrony. Kierowała nia nienasycona Potrzeba władzy. upodlania i miażdżenia slabszvch. Nie moitła znieść
my§J.i, że komuś jest dobrze.
'Przezwała SzaraIsidor Ka.tanić, którego
kiem. czesto zastanawiał aie. dlaczego młode
kobiety &ZYbko „przep.oczwa,-zają się w zgorzkniale aoS'Pod1mic o nieczulvm sercu. krótkim
terrot'Y'ZOwał.a

rozumła. zjadliwvm ;ęz11ku, podejrzliwym ~o;
rzeniu - w za11rzvsiężon11ch wrogów wszelkich
ł
radofoi
wzniotlvch mt1śli, nieakrępowanej

C4 to może b1/Ć? Chorobci to nie ;eit,
bo takie uk4radne, w11sus.zone lub 1'rzekarmi.o-

pięlcna?

ne, potrafiq przeż11ć wszvstkie .woje
i dożuć późne; ata1'ości".

W tym momencie ill1teresu1ący WYklad Wicka
Nie
orzerwalo wejście oficera poliltycznego.
s.oolrzał nawet na obraz, lecz od razu rozt>OPrzystąpił do CZYiania broszur.V
czał zajecia.
wyjaśniającej różnke między armia socialistyczna a kapitalistyczną.
Chwile potem nieoczekiwanie zjawił sie dowódca iednos.tki woi skowej, Na widok male>widla Wicka stanął iak rażony ~omem. We'soly artysta usiłował przekonać sto. że obr.u
żołnierz symbolima charakter alegoryczny.
zuje armie. a nagie kobiety - klase robotnicza. burżua.zie. wolność. równość: zwycięstwo„.
Na wzYlkład. kobieta odwróc.'Ona tyłem do sa!J
oznacza schodzaca juź ze sceny dziejów kla,se

ofiaf'11

że tego rodzaju
Isidor douedł do wniosku.
wynikobiety lll orzeikleństwem st>Olecznym
kajacym z lolti'ki określonego 1:vs.temu i opacznego wYchowainia. Myśl.al &Obie; ie na pewno
istniela też imne kobiety i le:psze rodziny, a.le
monstrualna żona przesł.a:niala mu 1>01• widzenia. n.słaniała reszte wołeczneJtO jwiata.
Ic,tór• 'DO
Trzeba or.zyznać, :te aa kobiety,
łlubie orzeooczwanaja się. lecz odwrotnie ni:i:
w prz.vrodzie. i :z pięknych motyli wYrastają
monstrualne iasienice. Ten ty:o kobiet wywołuje oo d1.'ugiei stronie chorobliwy mizogiż•
utrzymuje,
nizm. Mana Kornatowska
nasze kimo moralne20 niepokoju było w WYsOkirn &tonniu mizoginiczne. Na tle dobrych mę
żczyzn zWYkle U!ka.zyrwalo wstrętne kobiety.
Można 1>rzYPu·szcz.ać, że mizoginiz.m w sztuce
filmowej ma jakieś apołeczne pod'łoże. W$kazuje chylba na to list Dewneao czytelnik.a z Warszawy zamieszczony w drUllim numerze maaazynu „Pan". Pisze on miedzy innymi:
„ W rod.zinach mężcz11z114 ma coraz mniej do
powiedzenia i 1buż11 · alównie do drobn11ch dodo
mow11ch naf)Taw. Taki aorsz11 usłuaowiec.
lctóre11{) ma sic nieustanne pretensja. W aro-

nanie moich koleaów 35-latków widzc. eo
prawdc daw równouprawnienie. które kobieiu
ro:rumiejq jako ich uprz11Wilejowanie. On uatcpuje dla iwłetego B1)0koju, ona mnożv iireten. sje. Taki lw?lflikt nuklearn11 na skale rodzłnv.
Có1'~ azdciej '~ kon.1Iłkt kończv ałc .aal4dq
mcilżeńatwa' •
do.łwiadlczeil
W kręgu moich obserwac:li i
wzeeze,,t.<> 1\!Uljduje oodobne l>rzY10ad!ki. Z
rateniem obserwuje, jak kobiety ro~ja sit
w BUbe. 11Cde..."1lwe żony i maitkl. które tylko
po.z.a domem stać na orzyjemny uśmieich. Nie
rommiem kobiet aiegaja_eych oo wład.ztt nad
momeżczyzna. Kobie.ty winny c :z a ro w ać
tczyzn. uroda i subtelności.„ a taldil ~

W atosun!kach damsko-męskich ko,rbieta musi być bardziej pasY<Wna. mężczyzna
z.aś bardziej aktY'WnY· Sytuacje odwrotna uważam za patolo2iczną.
W ooprzed·nim eseju 'DioSałam. że trudno oo-P~
godzić wielką miło.4ć duchowa z silnym
ża-daniem seksualnym. Miłość 'Platoniczna ·jest
p0zbawiona elementów
zresztą ex definitione
zmysłowych. Ale istlnieje jeszc?A inne l>X"Leciwieństwo w miłości. Ot&ż częściowo rozchodUl
sie wzajemnie miłość erotyczna i macierzyń
ska. Znam kobiety, które w takim stopniu ooi cmieki
1Prakreacji
chloniete są 50rawam!
matczvnel. że prawie nie zauważa.ja seksu I
Podobny przypadek
ignoruja wspóhr.alżonka.
znakomide opisał Bruno Schulz w ..Sklepach
Oto charakterystyczne porcynamonowych".
trety ciotki Agaty i wuja Marka:
biernością.

ton
,,Ciotka na'l'zekala. Byl to zasadniczu
jej 1'0zmów, glos teao mięsa bialego i plodnego, buja3ącego już jakbu poza g'l'anicaf!l'i .o_,sobu. zaledwie luźnie utrzymywanej w skupieniu, w
więzach form11 indywidualnej, i. nawet w tym
rozskupieniu jUż zwielokrotnionej, gotowej
rodzinę. Byla
paść się, ,-ozgalęzić, rozsypać w
to vlodność niemal samoródcza. kobiecość powybujala.
zbawiona hamulców i chorobliwie
Zdawal-0 1ię, że sam aromat męskości, zapach
mógl
d11mu tytoniowego, dowcip kawale'l'Ski
dać i1t1JPuls te; zaognionej kobiecości do 'l'OZ-pustneao diieworództwa. ( ... ) Wuj Marek, ma.lu. zgarbiony, o warzu wujarowionej z plci.
siedzial to 1wum szarum bankructwie, 13oaodzon11 Jl losem. w cieniu bezgraniczne; pOQa'l'dY. w którvm zdawal się WY'Poczuwać. W jego
szarych oczach tlil aię daleki ża.1' ogrodu. rozpięty w oknie. Cza1em p1'óbowal slabym ruchem 1'obić jakid zastrzeżenia. stawiać apór.
a.le fal.a samow11starczalne; kobiecości odrzuprzechociła na bok ten aest bez ~czenia,
dzita triumfa.lnł• mimo nieao. zalewala sze'l'Okim awum strumieniem slabe podrygi męskości.
Bylo coś tragicznego w tej plodności "niechlujnej_ i nieumiarkowanej. byla nędza kreatU1''1/.
walczące; na '11'atnicu nicości i śmierci, bul ;akiś heroizm kobiecości triumfującej urodzajnościa nawet łtlld kalectwem naturu. nad insuficjencją mężczvznv".

Nawiasem mówi•c: Jmo dziś :z nasi.vch liiteratów potrafi tak pisać jak mały wielki czło
wiek z. Drohobycza. Nie chodzi tylko o dezvnwo1ture 1ezv-kową. lecz w szczególności o niezWYkła wiz.le rzeczywistości. ma!J[iczna aure "Oal}-ironii. ~z.V1oomina to bardzo „reaU.smo magica" Gabriela Garcii Marqueza. Kto wie. czy
Bruno Schulz, idyby przeżył wojne. nie zdobył
by literackiej Nagrody Nobla?
Wracając do sprawy miesięcznika ,,Pan"
seksu ora2n1t zauwaiYć. że kobiety mniej z.aniż mężczyźni.
inter~sowane · sa pcrnografią
Alkty mie~kie nie oocia!laia zbytnio kobiet. Natomia.st meżczyfutj lubia marlować, rzeżbić, fonagie
młode.
tollrafować i oJllądać piękne,
zadziewczyny. Dlaczeiro? Może wYjaśnienie
warte jest w tym, oo ałoslł Emil Zegadłowicz,
z
że dusza kobiety 1!.!t jej ciałem I tworzy
nim jedna nierozerwalna całość. W każdym razie istota kobiety ma bardziej ci e 1 es n Y charak;ter niż istota mężczyzny.
jednak
W gtaroiYtnej Grecji przedstawiano
pocZatkowo tylko nairkh meżcz.vzn. Pierw.szym
alktem kobiecym był posąg A~rodyty llPOl"Zl\dmdla
(IV wiek -o.n.e.)
ny 'P~ Praksytelesa
ślwiatmi w Knidoa. Na 'DOd'Stawie rekonstntk•
ejd tej rzeźby można prz;ypus~. te lcnid71z~
1ka bOltLnil mił~c:i była mało kobieca.
l>9łnie Inn• wrażenie robi MrodJ!l:a • Mel<J9,
cz:rU Wenus z Milo.
Później zwycieskl Ko«idł oh~fa~ _.
nowczo POteoił ws?:ellkl• akty. Uznano bowiem,
t.e C>Jtladarriie illUlch cLał ńanowi l)Odniełie
'iricl 'Wieków jr«hidl
l'OllWia.złeł ml1oścł.

burżuazji..„

Obu.rzony komendant
Stwierdzi!.
dobre dla onanistów i

przekonać.

nie dał sie iednak
że jest to malowidło
kaza~ ie natychmiasit

usunąć.
Tak skończyła się

hlstoria opowiedziana nrzez
Naito„Zart".
Milana Kundere w vowieści
miast pieć wieków \\"Cześniej na voważniejszy
Fouquet (1420„żart" 'Dozwolił sobie Jean
1481). Namalował otóż piękną Agnes Sorel, kochankę króla Francji Karola VII, jako Matkę
zdobił
Boska.„ i obrazu nie usunięto, choć
pociągająca Maskrzydło ołtarza. Zrr.':Y"słowa.
donna ma suknie z tak wiel!kim dekoltem. że
całkowicie odsłania lewą pierś. Przy czvm nie
mama to nic wspó!inego z uwydatnieniem
cierzvństwa.

Nie mnie1 ryzykowne .. żarty" realizował w
Hiszpanii Francisco Goya y Lucientes (17461828). W pelW'llym kościółku ·namalował piękne,
których rozpoznazmysłowe „anielice", wśród
wano twarze wcale nie anielskich kobiet. W
czyli Swiętego
ponurych czasach inkwizycji.
Ofid1,ur.i. niebvwałei odwagi wymagało namalowanie 'nagiel ksieżnkzki Alby jako Mai. Ukazvwanie nagości bylo wtedy dowodem odstę
pstwa od Kościoła katolielk.iego. A kacerzy posyłano na stos.
Cayetaina Alba nie przypuszczała chyba. że
obraz ,,Maja 111a1ta" Przetrwa tak długo i mijej wdzięki
liony meżczym bedą podziwiać
oraz talent 1edne!lo z najwybitnieiszych malarzy Hiszpanii. Teraz jednak znane są ba1.'dziej szokujące przedstawienia.
Na rozkładówce pierwszego 111umeru „Pana"
swą
pekazuje cala
bezwstydna dziewczyna
intymność. Ale nie ;est to żadna księżniczka,
Miss Natura z
lecz zawodowa striptizerka.
1985 roku rozbiera sie obecnie dfa pieniędzy.
Ma nrzy tym treme artystyczną.„
naOglądanie w lokalu 1tastr01I1omiocznym
11Jlej kobiety uważam z'a coś obrzydliwego. Poktórzy szukają takiel
gardzam mężczyznami.
ich
podcrliety, Może nieświadomie t>Ol>Ychaja
rozku temu niechlujne żonv. monstrualne.
lazle 2asienice.„ Moźe od<t>vchają ich itrube
warstwy pudru. szminki I innych świństw?
.,Polecam paniom (a na.wet mężczyznom po
goleniu) - radził Stainisław Ignacy Witkiewicz
- abu nie uż11wal11 pudrów kupnych, nie nawalalu na twarze ohydnych masek, bo sobie
popsują tJrzedwcześnte f}Odmaszcza, i
dą 130 (samotnych) nocach, ;ak stare,

wyć

bę

wyliniale
i parszywe suki. Twarz nie p.owinna być p okr Y t a pud1'em, tylko napudrowana tyle, że
bli nie świecila się :Jak samowar, po czym puWystarcza zwykla
der ~owinien być atarty.
mączka rużowa i f}Uszek (a nie te ohydne, b'l'ujadne. zaklejone ko~ocim sadlem poduszki
w tę nieszczęsną
sie wciera
kieś. którumi
mordo-skórę wszystkie możliwe świństwa. (. .. )
usteczek w ksztalcie
A 1'0bienie sztucznych
a nie koralem
&erca. i to jeszcze karminem,
i>onad wszelką miarę paskudną.
;ut ohydą
Nie widać ust, tylko ;akie§ wsb'ętne malatuf'fl. spomiędz11 których lypnie czasem zdechloczy dzicµla.
-fioletowy, przez Tcontra&t, Język

Fur'.

„

•

~ (15&6);

•

U srvaNłA ~t988 R.

F

am wvluaJ. mn4•

Zawarłem
Posnałer

core~ bardziej.

.tebwe

majomoMI.
~w . 1eenarSy'atów,
aktorów, 1cenotrafów Przebywaj'°
włród nieb ll'ie JbOlłem nie nab~
al• na arc)1nteretuJ1lce10 przedataW1C'lela tej brant1. Stanowlako zajmował raczej
lkromne - zaopatnenlo~a, ale pracując od
pierwe1ej chwili w łódiJ'kiej Wytwórni Filmów
tabulHnTcb ochiał 1'ej Instytucji nieocenione
usłucł. Ndełttóre jego wyczyn1 obl'Olły w legen-

d„

Jtierowmq 1 d.7wtrybutorą rótn1ch placówek
llandlowych dobrze mali Henryka Szlacheta, bo
• nim mowa. W &dobywaniu materiałów niel~nych do produkcji filmów n.ie przebierał
w łrodkach. I :&awsze wychodził obron?Uł , ręką.
Gdyby dostał polecenie
liciunięcla 1 ri1eba
plazd'ki, ·jestem przekonan1, że jut nazajutrz
zajaśniałaby ona pełnym blaskilem pod sufitem
hali zdjęciowej przy ul. Lękow~j. Forteli, do
jaklich się uciekał, mógłby mu pozazdroocić osławiony azlachclc herbu Wczele 1 „Trylogid".
Przy kręceniu „Kariery Nikodema Dyzmy"
eJ>ierwsza wersje według scenarl~za Ludwika
Starskiego z Adolfem Dymszą w roll głównej)
zaszła komeczność zakupienia czego4, czego nie
miał na składzie lłklep zaopatrujący wyłącznie
instytucje. Natomiast to ~ miał sklep prowadUlcy sprzedał
dla prywatnych
nabywców.
ltłerownik sklepu, powołując się na odpowiednie za.rządzenie, kategorycznie odmówił sprzedaty atrybutóW dla Wytwórni.
Mógł Stlachet zmobilizo'W8ć ludzi t 'PO trochu
wykupić nieodzowne arfy'kuły, jednak popadl!by
"ł'l6wczas w konflikt
z wszechwładną księgo
wością, me uznano by mu takich rachunków.
- Włęe pan mo:te 'Prre&ć tylko pry1.0atneJ
oaobłe? - upewnił się pan Henryk.
- Talle - potwierdził kierownik sklepu.

potvc;roftO • fołnłencamł ł CSlf ma mrełclc!?

•

-

Stnreł4c!1 Brm\
lło, deJcorGCJf.

Bojtl OM me

bvc! '1/lto

.

Wobec tego Me tnt&lł Jej P4" WVP~·

naJomo~cł

tanto jq panu 'J)t'%edam.
W owym to czule upłynniano w ramach demobilu niepotrzebne części uzbrojenia,
m.1n.
annaty, które naletało sprzedawać hutom jako
zlODL I właśnie jednll z nich dzięki Szlachetowi nabył m grosze „Film Polski".
Annata znalazła 1lę w atelier przy ul. ~o
wej. Wykorzysta.no Jll przy realizacji kilku filmów. Ale taki stan
ni• mógł trwać długo.
Głównemu księgowemu wpadła w ręce faktura
z tego zakupu. Uznając transakcję za niezgodną
z przepisami, księgowy polecił obclątyć Henryka Szlacheta pełną sumą nabytku i nalmo§ć
potrącić przy najbl!tszej wypłacie.
I tak się stało.
Stanowiąca ju!
własno~ć
Szlacheta armata po bojowych
i ttlmowych
trtroach odipoczywała w rekwizytorni Wytwórni.
At podczas lnweontaryzacji wybuchła awantura.
Priwatna własność w państwowym magazynleT
Szlachetowi postawiono ultimatum: jegu w
ciągu tygodnia nie zabierze swej pukawki, ciąg
nikiem przytaszczy s1ę ją do domu, w którym
mieszka.
- Pan f.dzte wbłe toyobrazłc!,
eo J• totedv
1mietylem? ut.lał się Szlachet
Adamowi
Bieńkowskiemu. - Podwórko pełne lobuzłaków,.
bez przerwy mzelaJą s procy, terM .l!tlczęlłby
3trzelać z mojej armaty, ca J4 by a:a. to odpowiadalemt
Po

Bieńkowslm starał się

go rpocleszyd.

- Przecłd armata jut be.1 zamk4 ł nie ma
do n.f.eJ pocisków .••
Szlachet machnął ręką.
- To pan me wiesz, jakłe te dziecł sq tera.a

,.,
Czy ku I'· d jest boz.•
Kilkanaście przezabawnych opowieści o Henryku Szlachecle.

ADAM OCHOOCI

-

mqdn, a ile 1MeW11Palów od armat leż11 na połacM Mnie jW: P'OW<l 11ęl'4. Pan azu~'mCO'W1/
poi.w~azial, .ie Jak zobaQZV armaię na podwórku oędzie .iqd.a.l ode mnie pozwoLenie na . broń!

To ła rię decvduJę na kupno.
Pań.akie nazWillw7
Dyzma.
Imię?

Nikodem. Nilrodem Dyzma:.
Adrea7
Uxli, uUca l..q1cotoca 29.

Jenicze te10 aamego dnia
przed
liedzibę
Wytwórm zajechala ciężarówka & towarem dla
ob. Dyzmy Nikodema, zamieszkałego jak wyżej.
Kasjer mógł już lelrlcll ręką uregulować należ
ność.

.

Innym razem potrzebny był krochmal Henryk Szlachet nigdzie nie mógł go zdobyć. Biegając po mieście zauwatył dwie siostry zakon-

ne.
-

·Bardzo przepraszam„
1kqd 1iostrz11czki
krochmal d.o iwoich kapelusików?
- Z klasztoru.
- To może st-OstrzJIOZki pod.ztelq się r nami?
J -stem Szlachet
•
„Filmu Polskiego"
wyciągnął rękę. Kręcim11 „Młodość Chopina"
i w żadntrm sklepie.„
tozięl11

Usłużne zakonnice
powiodły pana Henryka
do klasztoru, dokąd niebawem zajechał 1amoc:hód Wytwórni po poszukiwany krochmal.
Dużą popularność poza fortelami
zdobyły
Henrykowi Szlachetowi jego unikalne odzywkd.
Zawsze byłem przekonany, że prymat w kaleczeniu języka polskiego po wsze czasy należeć
będzie do naszego przedwojennego fotoreportera z „Republiki", Michała Spiewaka. Nawet do
pięt nie dorósł on panu Henrykowi, choć wzro.tem przewyższał go co najmniej o dwie głowy.
Nieśmiertelnłl sławę zdobyło Henrykowi SZ!lachetowl powiedzenie, które narodziło się przy
realizacji wyżej wspomnianego filmu o Fryderyku Chopinde. Jest tam taka scena, gdy pocisk
rozbija przydrożną kapliczkę z figurą Madonny. Reżyser, licząc się z możliwością powtórzenia zdjęć, polecił panu Henrykowi
zamówić
kilka takich figur na zapas. Wywiązał się z tego zadania na medal, stalując „płęć matek boaek„ na swój rozmiar.
Powledze<nle to weszło w krew panu Heniowi, Odtąd, odbierając telefony w Wytwórni,
przedstawiał się z gracją:

-

Tu mówi Szlachet od matek 'bo!ekt

Pewnego dnia pojechał do Ogrodu Zoologicznego na Polesiu Konstantynowskim. Przedstawił się, a jakże, dyrektorowi kim jest I wyłuszczył powód swej wizyty.
Potrzebny nam jest d.o fłlmu bocze~.
Boczek? Chyba pomylil pan a.dresy.
Nie
jesteśmy masarnią, lecz og1'odem zoologicznym.
- Ale ja Mm wf.dzialem, na wlasne octy,
tam za tym domkiem, gdzie młe!zka elefant,
dwa boczki, a my chcemy jednego!
- Co pan wyga.duje? Ja.kie boezkł pan tam
-

włdzłal?

Co %"4czy Ja.kłe boczkU Takie QO chodzą
po lące, robią z dziobem klap-klap ł zjadają
.tab ki!
-

A oto jeszcze jedno kapitalne powiedzenie
pana Szlacheta.
Dwie pracownice Wytwóml biadały nad Jo1em kolefankl. która związała się z prątkującym.
II'Ufllkiem. Szlaehet siedział w kąciku I czytał
gazelę.

głowę.

UsłyS"Zawszy tę wiadomoś~

podniósł

Co1 On ilł ,,,.ąt1tuje?
A owa niesamowita hietor!a z armat!\? Pn
Henryk jako jedyny w kraju obywatel ml
si„ włdclclelem działa bojowegol
Miało ono zagra!! w jaklmA filmie bata'fłsty
emym. Henryk !!zlachet udał. .tę do kwatermtetrzostwa WP po zgodę nil wypołyczenle armaty. ~tlkał krlljana z Bielska-Białej, swe~o rodzinnego młam, w st(91f)nJu m1tjora.
Wysłu
chawszy lnterell!łnta, major zadał nn. fachowe
-pytanie:
- Panłe Szlac!het, cz11 t~ armata m~ by<! wy-
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Śkonczylo si• pomyślnie. Szlachet pojechał
na >::>ląsk 1 &przedal hucie nieszczęsną armatę.
Jeszcze zarobił na tym sporłl sumkę l pluł wbie w brodf;, że nie zakupił wówczas kil.ku armat...

Owa arcyzabawna historyjka natcllnęła przed
trzydziestu kilku laty Jerze&o Waldorff.a do napisania huIDQreski, której bohaterem była wlaanie armata i jej nabywca
Henry<k Szlachet,
wysti:pujący w utworze jako kierownilk produkcji zespołu filmowe&o - Krewicz.
·
Po przejściu na emeryturę pan Henryk pracował na pół etatu w Wytwórni.
- Czemu nie odpocznie pean na 1tare lata7
- za.pytałem go.
·
.
-

Na stare lata1 Ja jestem star11? -

się. - Ja ;eszc:Ze prys1cam
Mieszkał tuż koło mnie,

z:

oburzył

mlodościąt

na rogu Wojska Polskiego i Spornej.
Spotykaliśmy się często na
przystanku tramwajOWYlll. Kiedyś w mojej obecności poprosił sprzedawczynię kiosku warzywno-owocowego o klapsy. Skosztowawszy
mizerną gruszkę, skrzywił się z: niesmakiem.
- Ja,k to j€1t klapa, to kukuruds je&t iebó:t! oświadczył i zwrócił kupione owoce.
Zaipraszałem go do siebh!.
PierwsJ:ll wi~
złożył ml, gdy wyszedłem ze szpitala po trepanacji czaszki.
- Podobno mia.l pa1' prófana.cj' c.mu:kt7
powiedział z troską na progu, •ciskając mi wylewnie ręce.
·
Dowiedziawszy się,
te zbieram numi7.l?laty,
wz<bogacił mą kolekcję 0 bezcenne monety
i
banlmoty z łódzkiego getta. Nie chciał przyjąć
pieniędzy.

- Za taki• neczu nie bierae lic

rcapłatv.
·
mi opowiadał o •obie. Po opuszcz~niu
go przez żonę, która wraz z cór~ wyjechała na
stałe
na Zachód.
przygasł,
iu.t nie
ldpał
humorem
jak ongiś.
Do
tego
doszła
przewlekła - choroba,
co
jakił czas przebywał w •zpitalu. Zmarł nag.le
trzeciego września 1980 roku. Jak co dzień pojechał do Wytwórni. Poczuł alę tle, wezwano
karetkę pogotowia. Smlerć nastąpiła w drodze
do szpitala.
Nie obeszło się bez kr:rminalnej
zagadki. Pan Henio jak zwykle miał przy sobie torbę-konduktorkę, a w niej cenności, z
którymi się nie rozstawał. T<>rba z:nlknęła owego dnia w tajemniczych akolicznościach. Potem
odbył się pogrzeb, przyjechała córka z zagranicy - I taki był epilog żywota nieza.pomnianego wesołka z wytwórni filmowej.
·
/
Opowiastki o nim miały stanowić jedynie
/ragment ro~działu mych wspomnień o przygodach filmowych. A że stało się inaczej, to wina
Witolda Fillera. Szef „Szpilek" przysłał mi list:
DU!ŻO

„Chcialbtrm zachęcić Pan.a do napisania czew na3zym nowym cyklu pt. „Księga humoru". Czyli młnisylwetki jakiego§ wspólozesneao
Fran"CtJ Fiszera i kłlku Jego autentJ1Cznych anegdot, bon motów, dykteryjek.
N4 pewno Pan
ma (lub młal) takiego to kręgu łódzkich naJom.JICh".
go~

Od razu pomyłlałem o Sztachecie. Z naipła
nego jut rozdziału wyciąłem trzy kartkii dotyczące pana Henia i posłałem redaktorowi.
Po
wydrukowaniu ruszyła lawina.
Czytelnicy i
znajomi dormealł
eora• k> nowe historyjki.
I tak ceglel!ka do cegiełki powstał panteon sła
wy Henryka l!zlacheta, co amie skłoniło
do
poświęcenia mu oddzielnego rozdziału w bł_.

...

Xllb eł*8w<>etd tlja'w'nft 8zymon K~6lllrt.
SZlll'Chet ~ tetefontstq 0 pohtcwenl• •
„criteakq", na eo panienka 1 recepcji odpowiedziała, te Czyżewska wyszła za mąt za gr.anlcą
l nie ma do niej połączenia. Na to pan Henryk:
- Ale ja popro3zę o .itte&k• I I> re h • ł gl

W doble crudnoSct J>8S2lPOI'tO'Wych Szla-che1
załatwiał swym ltuzynom podró:t do Izraela.
Ble1anina po urzędach wymęczyła go solidnie.
Zziajany opadł bezwładnie na ławkę w biurze
filmowym I westchnął z rozpaczą:
. - Pięć ty3ię01J lat śm11 tego państwa nie mieli
' "4 mnie musialo

trafić!...

Natomiast nie m<>gę się zgodzić z „poprawkil" pa·na Szymona, dotyczącą marzenia z siostrzyczkami zak<>nnymi. Kobyliński twierdzi, że
Szlachet, nie wiedząc jak należy się zwracać
do mniszki, zagadnął ją: „Proszę księdza samiczki". Bardzo zabawne, ale delikatny, dobrze
ułożony pan Henio nie mógł tak powiedzieć.
Przypuszczam, że to. któryś ze znajomych skomponował tę odzywkę i włożył ją w usta Szlacheta.
A oto obfity plon zebrany przez telefon. •
Pan Henryk żywo interesował się modną w
lata1..h pięćdziesiątych miczurinowską metodą
wytwarzania nowych odmian owoców
drogą
skrzyżowania gatunków.
- A wiesz - zagadnął kolegę - oo b11 b11lo
jakby akrzyżowalem pierś lwbiecq ze szciotkq
oo zamiatania? Piesz ciotka/
W r. 1949 Leonard Buczkowski kręcił film
(tytuł uleciał z głowy
memu informatorowi),
k.tórego akcja częściowo
rozgrywała
się w
Lącku, na tle stadniny koni.
Szlachet dostal
odpowiednie polecenie i połączył się z dyrektorem stadniny.
- Pan dyrektar? Bojowe zadanie/ Na jutro
rano „FHtn Polski" przyjeżdźa do was .na zdję
cia. Mój moczodawca
prosi o przygotowanie
dwadzieścia ziebraków/
Dyrektorowi udało się zmobilizować trzech
autentycznych dziadów kościelnych z okolicy,
więcej żebraków nie znalazł.
Zamiast
nich
aklonił kilkunastu chłopów z sąsiednich wsi by
zgodzili się, odpowiednio przebrani, wystąpić
w filmie.
Nazajutrz, skoro świt, ekipa filmowa ptzybyła na miejsce. Poczyniono przygotowania, ustawiono kamery. Gdy na drodze ukazał się zastęp
chłopów w łachmanach i trepach z łyka, Szlachet obwieścił triumfalnie:
- Sq łMje ziebraki! Można zac2'1/11'1ć!
Po dłuższym przestoju przystąpiono wreszcie
d-0 zdjęć. Przygaloipował0 stado dziarskich źre
baków, a poprzebierani na żebraków chłopi rozeszli się z markotnymi minami do domów, bo
zrezygnowano z ·ich udziału w kręceniu filmu.
Ożywioną dyskusję na łamach „Szpilek" wywołało przytoczone przeze mnie
powiedzenie
Szlacheta „Jak to ;est klaps, to kukurudz jest
zbóż". „To nie tak byto!" rozległy się protesty z różnych stron.
Adam Bieńkowski dowodził, że rzecz działa
•IQ nie przed kioskiem warzywno-owocowym,
lecz w magazynie Centrali Tekstylnej. Panu
Henrykowi zaoferowano belę aksamitu i starano się mu wmówić, · że to plusz w najlepszym
gatunku, na co Szlachet zareagował: „Jak ten
aksamit jest plusz, to kukurudz jest zbóż" I
Szymon Kobyliński udowadniał, że szło o tkaninę flanelową
w kiepskim gatunku,
którą
Szlaehet określił: „Jak ten śmat jest franel, to
kukurudz jest zbóż!".
Po.parł to pan Szymon
Informacją, że Tuwim kochał owo powiedzonko
i wiedział co kocha. Przy okazji zarzucił mi, że
„unicestwiam wdzięk powiedzonek prżeslawne
go Henryka Szlacheta", no i dorzucił kilka uszczypliwych słów pod moim adresem.
Nie pozostałem mu dłużny.
Przytoczywszy
swoje racje (wspominam je w końcu tego rozdziału) n111plsałem w ,,Szpilkach":
Gdyby „Szpilki" mialy prawo debitu w zalwiatach, aniol-i1vtendent Henryk Szlachet po
przeczytaniu
listu
Szymona Kobylińskiego
skrzvwilby się z niesmakiem, poszazypal swq
krótką, ryżą bródkę i powiedzial: •Jak ten filipik jest polemik, to kukurudz jest zbóż«".
Małgorzata Stark z Krakowa relacjonowała:
„Jak ten baweln jest welen" itd. Przy okazji
zdradziła ciekawostkę jak narodziło się to
osławione powiedzenie Szlacheta. Otóż w pierwszych dniach po wyzwoleniu pan Henryk zadzwonił do Kroniki Filmowej
i oświadczył
znajomemu kapitanowi, że ma bardzo ważn;r
problem do rozwiązania, a mianowicie - czy
kukurudz to jest zbóż, bo dostał do wypełnienia
blankiet: ilość 7Jbóż na składzie.
- A ja nie mam zbóż,
panie kapitanie, ja.
mam kukurudz. To ja się zap'JIWWuję: cz11 kukuru.dz jeat zbóż?
Po śmierci Szlacheta ciepłe wspomnienie . o
nim ,zamieścił w „Szpilkach" reżyser filmowy
Janusz Nasfeter. Przypomniał jak to kiedyś we
dwójkę odwiedzili z panem Henrykiem zakład
gastr<>nomiczny, zamówili dewolaje, a gdy zaserwowano im jakieś ochłapy, jego współbie
s!adnik orzekł: „Jak ten mięs jest dewalaj ..." no i oezywiścle nieodzowny „kukurudz" I
,,zbó.t".
.
Tak więc .,Szpilki" saz:najom!ł;r swych cz;rtelni'ków z pi ę cf om a wersjami
odzywki
Henryka Szlacheta. Nie wątpię, że
w a z y 1t ki e są autf!'Iltyczne. Szlachet chętnie powielał swoje powiedzenia. Widząc jaką wellOłość
wywołują jeg<> spicze, naginał je do nadarzają
cej się okazji. Wesoły, pogodny, cieszył . się ży- ·
ciem I powszechną sympatią. Chętnie rozweselał towarzystwo.
Niewątpliwie był urodzonym aktorem. Kilka
razy zresztą występował z powodzeniem w epizodach filmowych.
Pamiętam go z graneg<>
przed laty filmu „Polonia Restituta", gdy przysłuchując się obradom przedwojennego sejmu
w trakcie przemówienia posła Hermana Liebermana z PPS, charakterystycznym gestem szczy. pie sobie bródkę.
Szkoda, że nikt nie pomyślał
żeby
0 tym,
Henryk Szlachet zagrał w filmie samego siebie:
fyczliweg<>, pełnego serdeczności d:la wszystkich
człowieka, niezrównanego wesołka - w butach
na karykaturalnie grubej podeszwie,
1 w tej
wełnhl'Ilej czapeczce narciarskiej_

Na pIanie
• fI mowym
łłl

GRZEGORZ
1

GAŁAS1tl'jSKll
'

•
Fragment pamiętnika ,,Reporter przed konfesjonałem, czyli pół wieku z piórem w ręku'°,
który w połączeniu z pierwszym t<>mem wspomnień dziennikar&kich autora ma 1ilę ukazać w
ł3'm rolN nakładem Wydawnictwa Lódaiego.
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Młodością,

~ee wyt-cąłam ~

w piętkę . Reutka-

m.I sil czepiam się młodości.
- A dom, rodzina? Jakle miejsce wymaczyla Im pani w swoim iyc.luT
- Domu mogłabym nie mleć. Gdyby to było
motllwe stale przebywałabym w podróży. Lubię hotele, pociągi, samoloty. Lubię nocować
u przyjaciół na kana.pie. Ale bardzo watne 111
dla mnie dzieci.
- Zawsze była pani mlatow' dam" Jak
kłoł taki znajduje się w szarej, niewesołej, polaklej rze1,,-zywlstości?
- Nie zgadzam się ii: t11 da~ M<>M jestem
łwlatowym człowiekiem, a I to przesada. Jetell jest w tym tut prąwdy, to •wiatowo•ć polep u tym, te ehyh. umiem &ł4 malet4 w

te119

lałl, ~ nipłlalam

sztukę „Dalna ' walizk-". Liryczny
rzejącej się pani, która przybyła

portret stado kraju 1

Londynu I odbywa podrót w czasie.
łe obecnie plne pallł mnleJ
- Wydaje ml
łek•ł6w piosenek?
- To prawd•, poci11caj11 nmł• wtęlmze fort11,1~
chocid ale mam przesadnych 1łudzeń. Moja
8'
przyjaciółka powiedziała: „Twoje formy
dłużeze ale nie większe". Plnł trochę piosenek
na płytę autol'lłkłl - wspólnie 1 Sewerynem
KrajeW11klm - pt. „Części zamienne" (części
do serca). Na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu zostanie zapreuntawan7 koncert pojwlęc<>ny swoi.temu przetll\dowi mojej twórczości. Wystl\I)ll\ w nim nie tylko aktony np.
Kr)'ltt;rna Janda, Ewa Błaezczyk, ale pioaenkał'-

•I•,

... :All 11etioć!hł pani

łłoeów"f

„Zaczęty Ze!zył"

W

ld•mołliWJ"lll

czepiam

Żyjmy

niebie -

llnioły,
aieJDOltłlw,..m at.a..

aiemotli'W9

atelDOl&lłwy

sił

Wnywfttm •

mote
- Mote tyczlhn 8łuch&C7.ll uwała"
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i tdy uałynyu j ' 1 Leokad1'

wiedz te mogla frunllć po nieobłe,
a anu•ł płynl\ć przes radio.
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1woim mlej11CU. Owsum, lubi~ podrótowa4,
Dieda wno byłam w Ameryce, killca miuięCJ
temu wróciłam z Francji. Wiele int ·~ t.am
podobało, nawet bll'daO, ale tlUłMD 1114 nie u
1woill1 miejecu.
- W 1WojeJ tw6rftllllel R"9M lłTla )IUlł
bll•kA łemu, co J' ełaeułe w troba. Jak aę
to ma do obecnej tw6rtll!Ołelf
- Nadal 3at aktualne, 'bardziej nit ktedJ'tolwiek. Napisałam aztuk~ ,,7AJ.ajomi nleznajow 19117 roku w Gdyni
Jnych". Akcja dzieje
i występują w niej ludzie dnia dzisiejszego.
Niektórzy bohatero~le to rzeczywiście ma.jom!
tym
nieznajomych. Sztuka 1 klu~em. Poza
jest ·na scenie mój monodraan .Biała bluzka"
w wykonaniu KT'Y'tyny J&nd1. I mów mot.na
powiedzieć, te rze~latojć jest tu bardzo WTraiftle obecna. „Biała bluzka" ,_i czę4cio~
portretem 'Prostych młodych dzłew~t a Cll:ęłli.
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MU11& Jtołowtcs n, Kon, kt6n. afpt9.
„O.Jru1anl.ik6W", I nowych twarsy woda
llktorka Jt!qa 06m7. Tnuł ~ertu ,.n.ą

łll

..,.._„

polłld•".

- A ee I , . . . . . , , . . . _ amblejl
„trcb fOl'Dlf
- Mote powt„ • t7a eeeto aie napisała-.
0\6* ..,... w Iłowie pom)'9ł dułej powieki
•luajllc•j w Jl!edalelr11 pneszl°'~• bo ta dal11a
j„t op48ana w ..S.tn:rch ateidziestoletnlch'',
powlńci, któl'ej bii:tałt jest dla mnie jeucu
niejY117. Ukasuję w nłej poatawy ludzi, ll:t6ryob :r.nam. T)'tuł „er,. Don Juan był kobiet11".
dzleli, rozrranleza,
- PrOA-poesJa. Pani
lnacsej traktuje w wr.ndacle tw6rm:ymT
- To su.pełnie dwie rótne sprawy w mohn
tycłu. Poezja jeet 1łoeem ffrC« I niemodnego
dii:łltiaj natchin!enla. Kto4 powiedział, te p<>etll
91• nie j•t, poetłl 1i• bywa. Dla llln!e ta snakayma
j..t jak najbardziej prii:ekonywajl\Ca. Wydalam
tTlb jeden tomik poeii:}I „ Wa·1 a aerea" ~9'11
rok) I nie wiee - eą wydam następn7. Pr9ZI\
~· eh1ba Jll'Rma"M„ IM lwóea i>'el&. /est

a.

........ „w*h„'•

•••ałltwT

.... -

~-::~::na •n1ei 1pad• kwta\
i jest Zakopane,
teszyt za~ty
Jl!uaplaa.n7 od ł11u

lat.~

- A • ,_. dla pant poezją T
- Nie podejmuję aię dać defln.1c}t, ale mogę
powiedz!" - kto je1t dla mnie poezją w Pol·sce: Wisława Sii:ymbor1ka, ~ siej dłuao nikt,
Ewe I:.łpsb, Zbigniew Hel"bert, Jan Polkowski,
MaN<k Zga!ń.ek! 1 Poznania. Z dawnrch Poetów kocham TuwUl\a, ii:e •wistowych Szekaplra.
Za w!elk!e10 poet41 uwatam równ!et Jamesa
Joyce'a, chod w zasadzie nie pluł poezji, leci
piosenki: W p<>lsktej prozie utwory Wiesława
Myjllwskiego odbieram jako poezję. Jego „Kamie!\ na katni!eniu" jest na miarę współczes
nego „Pana Tadeusza".
- Wru 1 upływem lał nntenła 1141 ezłowlek.
Jak te pnebłesa 11 paniT
eharaktft'
- Jń w ataryan powledl<lllkut
nnłen!a ~ oo T lat. Podobno oo T lat nastę
puje całkowita wymiana knrf w edowietu. To
na wyobratnl•. Zmieniam !r:iru maJDi
).m,.ch, rodaaJ prae7, ahei&ła111 powiedzieć, ł•
anłenitlll pogl"d1, al• nie mam właściwie po•lądó'W. Jestem typowłl optymistkłl. ł'odejrze
wam., te chyba do kot\ca tycia nie wyrobi~
aob!e wyrazlatego 1ystewiu wa!I'tości, przynajmniej polityanych. Lubię szczet'OOć i naturalność. To chyba jedyna 1tała cecha mojego charakteru. Poza tym jeetem jak bumerang, ~
'WIZyetkkh burzach tre!owych wracam do teIO samego 1n!eQ)cania, pod ten 1am adres.
- Co prsetywa pani bardsleJ, Olloblate beftlkł7 l problem„ fSJ' nłepowodsenla 1awo4-•T
- Oeobiete kon:t'likty.
- W łfehl pr7W&łn1tll JM ł)J'nl ebemłe
l&maT
- Nie jestem 11ma.
- A kto je1t obok panlf
- Nie wiem. czy to jett eiłowtek lubiąc,.
wystę.pować publ!cz:nle, np. w wywiadzie, bo
}a mam stosunkowo mate ~· Jeetem do~d
etwarta. W ka%dYJll razie m<>gę powiedzieć, te
pisaniem. Lub! dzieła
1ajmuje się równ!e:t
wielkich fłlozofów, muzykę Tadeune. Nalepy,
clutJe płaszczyete pia.te.
- Małle6stwo 1 tak ekrdl~ eeobowe..,..
jak Daniel PaHenł, 1 pewnotcl' wy„lnęłe płę
łym Jak~ llę pani lłała. Jak duteT
łno - Wydaje ml #lę, te oboje wywarl!m1 na
siebie wzajemny wpływ. Ale nie tak duży, jakby to motna przypuszczać. Spotkal!śmy 1ię jakG ·uformowane osoby, po trz ycbleske . Ja miałam za 90~ d<>śwla0 dc-zenia STS, premierę sztuki „Niech no tylko zakwit.ni\ jabłonie", wyjazdy
1 przy)aci6bn4 na Mazury, a Daniel trudne,
1amotne dzlec!ń.1two, etud!a w Leningradzie i
Prlncrion, a takte kilka lat ,,Polityk!". Na pewno wniócł do 111oje«o IP<>8<>ł>U myślenia trochę
mdrowero sceptycyzmu J n iezdrowej skłonności
do niedomówłer\. I czego-4 C"Zego w nas obojgu
nłe bardzo lubi,. To ' jest jaki• w danej chwil!
wygodny, połowicmy ogląd «wiata. A mote to
hlł było we mnie, autorce tekstów piosenek ...
- Jaka Jest waHa c6rkaT
- Agata ma lS lat, chodzi do I kluy LO
im. J . Zamojskiego w Warszawie. Nlefle !lę
uczy, 111a wręcz d?J!kle poczucie humoru. W
ukole przezywają ją „Pajac" Trochę pisze, na
, razie kilometrowe listy do koleżanek . Jest równie± tenisistki\, zdobyła mistrzostwo juniiorów
młod ~ zych Wanzaw:r Jej największa rywalka
Ania Mol mieszka w Łodzi Agata nie jest jednak zawistna w sporcie. Lubi koleżanki I kole1ów. Umie przegrywać .
- Arata rzadko 11anl1t włdd, bo nie jest pani
typem bbiety domatorki?
- Oj , chyba nle Wystarcza ml jeden Pokój
I mas2:yna do pisania. Jak mogę wykręcam się
od prowadzen1a gospodarstwa. które prowadzi
moja mama. Ona bairdzo pomaga mi w ży ciu.
Je.st szarą ~m inencją . Jej działalność jest niemal n!eu<:hwytna. Ale dzięki niej jest ~ 1
na.!troju tradycyjnego domostwa, co bardzo lubię. W dni powszednie ci11%a, w twlęta saipach
plec:r.onego ciasta. me lubię w polskim obyczaju.
w odrótnieniu od francuskiego pewnego rytuełu jedzenia. Gdy jestem n.a Zachod'Zie podoba
ml się , te ludzie duto i ezęsto jedZI\ na mldc!e.
Lubię pnebywać w lokalach, od p<>nurych llP9!unek l mordowni, a skończywszy na wyi"Mll"ęela ...tauracjaolt..

Ul••

- Mołe to kwesfla ~6wf

- Mot.e. Mol rodzice m ieli przed woj~ restauracJ• w Zakopanem, która do dziś istnieje,
nazywa 114t „Watra". Gdy tam przebywam,
aaweze neicam, kiedy kelnft' zawoła: „Dziedziczka prii:yjechałlll". Ale n.ie .1 tego, nawet
pewnego rdU wyrsucono mnie 1 przyjaclółml
s „Wa.try", ld1 me mlelfśm7 p ieniędzy na tzw.
komumpc~.

- W Jaki IPOIJ61t ładuje pani sw6J wewn~
tnn.7 akumulator?
- Włóczę •ię. Bardso duto c:.hodr.ę. Czę11t.
•glJldam 1ama do rozmaitych barów, sporo jeż
dł.f: ~ P<>l!<:e i nie •łl to podr6te w poszuki·
'Młlliu tema.łów. Po prostu od wczesnej młp.
potrzebny pewien sp<l8ób obe:>>do~ Je11t n
wanle. • ludtm!., który nie jest konwers a cją.
L~• pn•bY"fl'd w tłumie, octerajlłe 1ię o luda. N.fe bok el• ludl:J.. Nie bo~ 1ię chodzić po
noc.eh. Nle boJlł .a14 tadme lasu. A będl\c w
'Ameryce n.le bałam 1141 chodzić po czarnych
dzlelnicach. Najbard:ziłej boj~ 1ię być ea·m a w
DOCJ' w pustyll\ miesll:anlu.
- es,. esę1to potrzebuje pani ta.kieco uzupełniania brak6w w 1fene psychicznej?
- Niezbyt c.zęsto. Mam wrar!enie, te we mnie
stale p-racuje jakiś motorek. Czasami jest to
a.ł zbyt !nteruiywne, nieomal bolesne. Mote to
zabrzm.t muesznie, ale potrzebuję się wyg asi ć,
jakbym m!aŁa 1orąezkę . Nawet potrzebuję nudy. Tak, lubi• · się ponudzić. Lubię tet czekać.
To nie jest kwestia natłoku zajęć, lecz :napięcia
wewnętrmeto. Nuda pozwala mi Gdp<>cząć od
.
1iebie aunej.
- W plaan• połneba 1RJ', nie tylko ftzycs-

„

aefT

- Dla anni• plnnh Jeet odpoczynkiem. - ż1ll• bardziej mnie inęci:y nit pis.anie .
- Pom11ł7 ale wypadaJr, 1 rękawa, nawet
"17 poalada 1J141 talent pant formatu.
- Moje pomyeły wypł7wajł1 ~ s tycia.
M!emal kałida pioeenka, katdy fragment sztuki
~ llltiY:fl?Vwanym ~ przetworzonym faktem,
portretem człowiek&, utrwaleniem chwili. Jestem jak krawiec, kt617 nyje 1 dostarcronego
materiału.

- Csy łledwl palli 11wałnh l')'Delt mmyczn7,
w ltł6eym •I• porusza, czy teł wszelkie Innowacje, pr,d7 I mody, nie maJą dla pani znac.z enłaT

- Ni• fled'l.4 ryn'ku uwatn!e, ale to ł owo
wpada ml w ucho ! oczywiście · ma. ogromne
znaczenie. Bardzo lubię „polskiego rocka" t
wiele piosenek napisanych przez młodych ludzi
znam na pamięć. M9gę je cytować np. „Stempel na twarz", „Kombinat". Podoba ml s ię zetipół „Kult", „Maanam" I wydaje ml si~. że w
okresie stanu wojennego „pokolenie rocka" znalazło bardzo ciekawe środki wyrazu w odrótnienlu od mojego pokolenia.
- Czy nadal ma pani duł.o za.m6wte6 aa
teksty piosenek od Ich wykonawców?
' - Nie za dużo, moi.e dlatego, że niechętn ie
pis?.ę na zamówienie. Sama wolę znajdowad
wykonawcę.

- Podobno pisze pani tylko dla gwlazdT
- Wcale nie. Włafoie piszę teksty d la debiutantki Kingi G.6 my. Dla wielu gwiazd pi1ałam, gdy nie były gwiazda.mi np. dla mło
dziutkiej Łucj i Prua czy wschodzącej MaryU
Rodowics. Pl.!ałam teł dla teatru, który b y ł w
poW!lj.akach, to Teatr Współczesny we Wrocła
wiu za dyrekcji Jana Prochyry. Wspólnie s
Zygmuntem Kcmiecznym napisaliśmy dla nowo narodU>nego zespołu piosenki do widowiska
„Sztukmlstn z Lublina".
- Jak często 1lada pani do pisania?
- Plraw!e codziennie, czasami piszę tylke>
kilka mdań, ttl:asaml notuję pomysł . Wła ś c i wy
akt twórczy nie Odbywa się przy biurku, ale
w drodze, na ulicy, w tramwaju, w aamoc hodzl„
- O. na warnłacłeT
pt.
- Robi41 oetatnle poprawki do 1rlukl
,.Dama 1 walizką". które' premiera w ret. Andn:eja Maja zapowla<lana Jest na marzec 1988
roku. Boczny tor to moja praca w PWST w
Wal'Szawte, gdzie wspólnie z Piotrem Kozł ow
skim tłumaczymy dla studentów TV roku Wydziału Aktorskiego piosenki Beatle5ów.
- Gdy pracuje, zapomina pant o wszystkim?
- Wpr<>St przeciwnie , mam w glowie całą
ksiątkę telefoniczną . M~lę o wszystkim naraz.
- W .1woich piosenkach rozdziela pani rót.ne
reoepły na tycie. A jaką receptę przepisałaby
1amej 1obleT
- „Żyjmy nle~iecznle" Józefa Conrada.
- Chyba kocha pani tycie I ludzi?
- Prtt% MO dn i w roku bard zo ko<:h Rm,
prze1 pozostałe n ienaw i dzę A le w tym jeste m
chyba podobna do wszystkich ludzi .
- W pani tekstach pio5enek. kslął.kach, sztukach jest sporo mądrej filozofii ł:yciowej. Skąd
' ' pani czerpie?
- Nie wiem, czy to jest filozofia, to racze j
J)eW?la p<>stawa wobec życia Pół przekorna a
pół akceptująca . Wyrobiłam J ą sobi e już we
wczesnym dzieci ństwie Wvrfaje mi s i ę . ż e nigdy nie um i ałam się śm!a~ od ucha do ucha.
Zawsze wesołe m ie sza ło sie ze smutn ym . a wote!!ka z traged ią Te same cechy dos trzeg1'1 m u
Innych ludZi i ta k im wl a ~n i e lud ziom st;:m1 m
eo ch vba co ś w rcsię nle~ć . „ Nie wiem -Ozaju pociechy Naj bardzie j jest to wid0cznP w
piosence ,. Słodkie rodzynki. g')rzkie migdaly".
- Jaki znak 'l:Odiaku pani patronuje?
- Waga . Jes tem oe:romn iE' sr ept v<zna v;nb:> c
astrologii. Nfu5zę jedr.a k p rzyzn a ć. że ogr lne
horoskopy do tycząc e chara kteru czlow iek ·1 bardzo do mnie pasują . .Je ~ tem typ ow ą W agą Ma m
trudności z podję<:i e m decy7.ji i swoi śc ie to lubię . Lubię tę mę czarnię Częs to zna j du ję sie w
sytuacjach między młotem a kowadłem B oj ę
!!ię sytuacji k<?nfliktowych, a n ieraz w nie popadam. Próbu ję by ć buforem pom ię dzy l udźm i.
Jestem n i ezły m dyp lomatą, ale na grani cy kon formizmu. Ale n ie l ubię ta kich lu dzi. Jes te m z;i
miękka na obecne czasy.

Rozmawiał:

BOHDAN GADOMSKł
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„Raj"
ompozycja
.Hasiora za mild.on.
Kantora
Ta.deus.za
za
„Balladyna"
1 200 OOOzł, „Paw" z
Mą?JU patynowane10 Bronisława Chromego za 2
m.Ln zł, obiI'az.y Edwarda Dwurnika po pół miliona za dzieło,
wypychankl Elżbiety
lłynne
Terlikowskiej po 25Ó tys.lęcy,
Duda-Gracz wyłącznie w. ruble,
po 3,5 ty-s. lub 1 700 rbl. Po·z.a
Tchórzewskiego,
dzieła
tym
Nowosielskiego, Brzozowskiego,
Rosenstein, Kazimierza
Erny
Mikulskiego, Konstantego Mackiewi~a. Natalii LL, a nawet
wyc1ągndęte skądś stare rysunki Sławomira Mrożka w komplecie (12 sztuk) 2l8. 50 tys. zł.
No i wiele, wiele innych dzieł,
autorów
znakomitych
wielu
starszego I młodszego pokolenia
dila każdego, kto posiadał akurat przy sobie parę gro5zy i
miał jeszcze wolne miejsce na
mieszkania.
swego
ścianie
Na INwszystko?
Gdzie to
TERARCIE '87, ayll IV Mię
dzynarodowych Targach Sztuki
Krajów Socjalistycznych w Po·
znandu.
Byle równlet kilika prac cał
kiem młodych a:rtystów, ale Im
młodszyoh, tym bardziej z boku.
tekturowaWielkie obiekty
-drewniane twórców najmłod-

wierzchni). Ponadto, ipoza ekszbiorową „Sztulkl PolskJej", wy-Od:rębniono trzy Salony, których gospoda:r:za:mi były galerie: „Art" :a: Wa:rszawy,
Sztuki Współczesnej z Krakowa oiI'az GaJ&la „86" z Lodzi.
W 1986 roku była Mongolia,
a w l!l88 zamierza się za,pros1ć
Chiny, gdy dogadane zostaną
sprawy rozliczeń filnansowych,
sobie
bo Chińczycy uipo.dobali
handlowanie za franki szwajcarskie, podczas gdy . walutą
pozycją

rozliczeń

międzynarodowych

są

na INTERARCIE ruble.
Stoisko swoje miał również
„Dom Ksdążki", gidz,ie kupowano nie tylko albumy i pozycje
z zakresu sztuk piękny·ch, ale
i literaturę piękną, trudno do!księgar
stępną· w miejskich
niach.
z.
Bufet oferował k<iełbaskę
po 13.00
musztardą, piwo 1 - wódkę czystą. Były dobre papierosy, ale pa.lenia na terenach targowych zakazano.
Setki ek~ponatów, dyskiI'etna
kolOiI'y (a
światła,
muzyka,
wszystko zakompon-O<Wane dość
r<YZ:Sądnie) I trudny do okreś
z.aip.ach,
podnlecają<cy
lenia,
atwpr-01Wadmły w magiozną
mosferą,• świait a:rtyst~oznej nuzjd, w ktć.rym dobrze jest pobyć ód czasu do czasu, oderwać 1lę ·od uarzy.zny i :rrljakoś-

organlwwał
firmował I
ale
swój kawałek powlenchni tuJ01Wej odd!Ział łódakl, jako najbudiziej dynamiczny 1 pOOiylłowy w kraju, obok wrocłaiw
s.k!ego i olsztyńskiego. Udział
Cent:ral! :naznaczył s.lę obecnokią prezesa Z111rządu GlóWlllez
wras
go Stowairzyszenia
małżonką.

dw6'ch
iostnleje od
PSEP
mniej więcej lat. Zadania poambitne
stawiło sobie bardzo
z.aróiwno w sferze organii?.acyjnej, jak I merytorycznej. A
więc: chce zintegrować rozproplastyczne.
środolWisko
sz.one
Nie jest to wcale łatwe, bo cl,
któ.rzy skupili się_ w kilku md(gidzie
nizwią~kaoh twórczych
czlOI!l{ÓIW !ll.ie
ilość
czasami
wystarcza na obsad.zenie wszystkich funkcji statutowych), panowy
podejrzliwie na
trzą
nal'lwie, a ci,
twó.r o dziwnej
ktĆlrzy nigdzie nie należą, należeć nie chcą w dals.z ym cią
można b y ć og1u. Niemniej,
optymistą, a dowostro·ż nym
dem jest udana ekspo·z ycja na
INTERARCIE. Właśnie PSEP;
jako jedyny wystawca, zaprezentował prace a:rtystów
we wszyswokh członków stkich chyba da.ied.zlnach twćiI'
czości plastycznej, a w.!ęc: mairzeźblacr-zy,
grafJ1ków,
laiI'Zy,
tka-czy 1 szkllal'lzy artystycznych,

W Poznaniu były Targi Sztuki. Jak na nich wypadli łódzcy artyści?
I nie tylko.

li woJnę sz rzyinie!

„ ...
MAR1E:K KOPR OWSKI

l młodzie.ty, by od najmłod1SZe,
młodości rozwl1nąć w nieb. estetyGtę i wratliwo!ć na plę'kin<>,
aztuikę, kolor, a obrzydizen!e do
sz.a:roścl i bezguścia.
potnebują
Takie projekty
Oczywiste
pieniędzy.
dużych
jes.t także, iż to prOtiJl"&m na
lata. Na d,ziałalność w 1987 rootrzymało,
ku Stowa:rzysz.en!e
ł6dZkich
próby, od
tytułem
radnych (nie od Wydziału Kultury UMŁ) 500 tys. zł. Przy
dzisiejszych cenach. za te pieniądze można kupić robaki I
p6jść na ryby. Rzecz w tym,
któ.rych z.ależy
by ludzie. od
kultuil'ę,
podział pieniędzy na
zauważyli Stowarzyszenie, zechcieli lepiej po.znać jego plany - I wtedy sypnęli z gairści
wairt jest
bo cel
groszem,
środ'kó·W (finanso·WY'C'h).
ubogie.go (w pieSytuację
Stowarzyszenia zrozuniądze)
miała „Sztuka Polska", ws.pół
organizator. a zaraz.em najwięk
szy wystawca na INTERARCIE
i zarr>łacila za wynajem powierzcbn! wystawienniczej. choć to
nierpała suma (60 tys. zł za m 2 ).
i
Jest to gest god1ny uwagi
piękny. Oto jedna firma handfowa nie tylko dQ1pus·z,cza do
Targów k0«1kurencję, a.le opła
ca jej udział w Imprezie. Nie
wiem, czy łatwo iznaJeźć podobny prz.ylkła,d w okiI'esia samofinansowania 1 dnnych ,,S",
gdy każdy za wła.sny . iinte:res
się trzyma I prędr.z;ej 17Jl'lUjnuje
sojusznika niż w9pomoże bezinteresownie kogokohv.iek. Po
pir.z.edstą
zakończeniu Targów
W'iciel „Szbwki Polskiej" wrę
pnedstawicfelowi PSEP
czył
zapros.re.nie do ud~aŁu w kolejnej imprezie w 1988 roku, co
równe jeSit pozytywnej ocenie
tegorocznej eks.pOZJ'C'jd.
Wpły\W na tę ocenę miały z
pewnością, między innymi, dl?.iałania pJ.astyic.zne (dawniej poaię: happeningi),
wiedziałoby
prze;prowadzane w sto·isku StowaiI'Zyszenla. Działania te, zaczasie tegoprezentowane w
Targów wyłącznie
roc.znych
pr:rez grupę łódzką, gromad·ziły s,pore ilości widz61w, w tym
dużo cudzoziemcó•w, któiI'ych zapraszano do udziału W' z,darzewięc
niach. · Przepro·wad.zili
swoje akcje: Leonard Grabowski - twóirca poszukujący m.in.
książki,
il1lil.ej
w dziedzinie
swoją
Adam Więckowski ze
(mm. opakowanie idei
grupą
w !Pll!Pier pakowy, jako p.rotes.t przeciwko handlowi sztuAndrzejowie:
ką jaką ide'ą),
Mariusz
Malarski i Buszka,
Rodanowicz, a także Bogusław
Kobierski - szef przywołanej
wyżej grupy tJwór·czej „Hajnówka ". Wszystkie działania artycodzienność
s·tY·OOne, a także
ta.rgową, zd.okumel!lJtował kamerą wideo Andrzej Malarski, opera tor filmowy, cz.to.nek .Stowarzys:renia. Godzi s.ię dodać, że
PSEP podzielony jest na sekcje:
artystyczną, naukową, pubUcystyczną

Foto: Andrzej Malarski

ulokowr,,.o za
tuz przy
wjelkiej hali wysLawowej, gdzie można było zajrzeć
tylko przez pomyłkę. Tabliczki
z nazwiskami autorów (autom?)
ukryto tak przemyślnie, że nikt
ich nie odnal<izł. Nie zakłócały
swoun chropowatym wyglądem
elegancjj wytwornych ekspozycj.1 targowych. Dobrze llie :>tało, że najmlodsi artyści za.stali
wpuszczeni do Muzeum Narogdzie trwa jeszcze
dowego,
przegląd ich twórczości. Wielu
znawców przedmiotu uz.nalo tę
wystawe za wydarzenie sezonu
plastycznego. To jednak zupeł
me inna sprawa.
s.zej generacji

ostatnią
ścianie

zastawką,

W INTERARCIE '87 braU uwystawcy z 8 pa1istw:
Bulgar1i, Czechosłowacj i , Kuby,
NRD, Węgier, Wietnamu, ZSRR
l Polski. Braciom ze świata opowierzchfiarowano 800 m 2
ni wystawienrn _zej, Polska, jadysponowała
gospodarz,
ko
2400 m•. Polscy wyst.awcy, to:
PP „Sztuka Polska'' - inicjator i współorganizator Tare,ów,
reprezentowana
„Desa"
PP
Krakowie,
Oddział w
. przez
BWA - GaJer !a :.Pod Wodnikiem" z Gdańska. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Oddział w Lodzi (203 m!
- czwarta pod wzg l ędem · powierzchni ekspozycja na TarAutorsk !e
Pracownie
gach).
Artystów Plastyków l .ArchitekSpół
tów APIA z Gdańska,
dzielnia Pracy Twócr-czej Pols.kich Artystów Plastyków .,PlaGale:la
styka" z Warszawy,
Promo·cvjn a z Warszawy, Galeria ,6" z Gl iwic, Galeria Plakatu z w a,rszawy (15 m 1 podział

Tłwny
potocznego.
dużo
zwiedzających, w tym
ukolnej,
młodzieży i d.ziaitwy
,pop.rzepotwierdzały potrrzebę
bywania w innym pejza.i.lu niż
ten za oknem. Każdy pewnie
z,nalazł to, co lubi, a jeśl.i .1ie

cl dm.la

wie jeszcze co lub! - coo, c-0
mu się spodobało. Bo I No•wi
?zicy i realtzm, hioPerrealizm
1
i symbolizm, :>trukturalizm
surrealizm, Nowa Fala, Trzecia
Siła i sto innych kierunkó•w,
prądów, prądz,ikóow, stylów
manier.
Nie należy jednak zail}Ominać,
po·w·zeb esteŻJ zaspokojenie
tycznych zwiedzającej publdczności I cel nietypowych wagarów (na pewno lepsze to ni ż
picie wina w bramie bądź be.zmyślna gra w kom,puter, choć
jestem za wszelkim
skądinąd
poznaniem) - to drugorzędny
motyw powołania do życda INTERARTU. P:rzede wszystkim
jest to lmpreza handlowa, targi sztuki, a więc i promooeja
pol sk ie) p lastyki na Wschód i
Zachód.
Uczestnicy handlowali ze sob!ł z ożywieniem. Czy jednak
na Zasprzedano cokolwiek
chód? Nie wiadomo. Komunikat
tę kwestię
oficjalny pominął
milczeniem, choć byli handlowcy I z tamtej strony świata.
Na tego.r ocznych Targach bardzo dobrze zaiprezentowało się
Polskie StowarzYszenie Eduka(PSEP), dużą
cji Plastycznej
eksnozycją na antresoli wielkiej
hali wystawlennicizej w Pomaniu. Nagrodą za udany ud12iał
w 1986 r. w INTERARCIE bys
ło rozszerzenie eks'PQzycjt
60 m 1 do ponad 200. PSEP jett
stowarzyszendem ogóoh1QfPolskim,
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umedalierów, projektantów
bioru, twó;rców pos.zukujących,
Il!p. w dziedzinie i.ml.ej książki,
a także giI'Upę tlWÓil'Czą „Hajnówka" z propozy{:jamd. estetycznych i funkcjonalnych mebelków dla przedszkoli, wzbud0z.ających podziw najmłodszych
gości Ta.rgó•w Sztuki. TiI'zeba tu
dodać, że po wieloletnich pery'p etiach, projekty wyposażenia
szkół, przedszkoli 1 liceów plasoomoce
tyc.z.nych w meble I
„Hajnówka".
naukowe grupy
realizozaczynają być ;powoli
wane, choć jeszcze nie na tiaką
skalę, na jaką zasługują.
zadaniem, daleko
Drugim
wchodzą.cym,
ważniejszym, bo
głęboko w społeczeństiwo
Jest edukacja plastyczna. I to
szkołach, l)['zednie tylko w
szko.Jach, w pracy z dziećmi l
młodzieżą, aczk.olwiek edillkacja
z tym się koja:rzy najczęściej.
Ta „działka" jest bardzo waż
na, ale nde jedyna. Chodzi o
wygląd ulk, ktÓiI'e są sza:re, o
wygląd ludzi, któ.rzy są szarzy,
o wygląd osied1li mieszkaniowych; któ:re aą p.onu:re, o wyktóre
gląd naszych mieszkań,
są · sobie podobne, bez wyrazu,
o bezguście w projektowaniu
przemysłowym, o :żałosny wygląd opakow.ń, o projektowanie użytkowe. PSEP obce w
tym mleclu jeszcM przefonować nową estetykę, uproiponospołeczeń·
wać, ba!, nal'7Jt.lcić
sitwu w mtlejsce azail'ych my•lt
w sza:rej Polsce - kolo:r. śwla·
tło, funkcjonalność, chce poszerzyć wyobrafn!ę nuodu, wyko•ić kica i chałtuil'ę, pr21eTX1.ó1wi6

zmęcmonych IUiI'IZ.Yalll.Ą ~
ubarwić tyicłe. S?Jczegómą jed·

do

nak

\l!Walł ~

dlltecloal

i

oświatową. Należą doń

lllie tylko plastycy ró.żnych specjalnooci, ale i fachowcy z innych d.zied,z,m wjed.z.y: teoretycy i praktycy.
Kącik 'wro.clawski w ramach
stoiska PSEP zagospodarowała
Katedra Wiedzy Wizualnej z
Migają
PWSSP - Wrocław.
monito.ry kom.pu terów, dzieci i
opuszczają tego
młodzież nie
miejsca przerz cały czas trwania
Targów. Zasiadają :a:a pu!J>itamł i rozwiązują zadania plastyczne, ułożone prze~ wykłado
wców i s.tudentó•w, dla potrzeb
młodzieży. Jest to
edukacj.i
miejs.ce na INJedYl!l.e takie
TERARCIE, znów pod s.zyildem
PSEP. Telewizja już pierwszesfilmowała
go przedipołudnia
kącik .wrodawskl i prezentowa. la w „TeJeexpress.ie".
Na koniec należy podać, li
poznańską ekspo12ycję 'Polskiego
StowarzY'&Ze·nia Edukacjd Plasprzygotowali członko
tycznej
wie odd.ziału · łódzkiego: AnstCJl!ska,
drzej Buszka - dy\!.
Marluss Rodanowios - komiBogusław
sarz artys.tyczmy I
Kobierski - komisarz techniczny.
Dzieła Hasiora I Kanto:ra zaw
kupiło Muzeum Puszlclna
Moskwie, rysunki Mrożka
Muzeum Pomorza Srod<kowego
w S!uipsku, mnóstwo d1zleł aztuki przeszło do rąk prywatnych.
Tysiące zwiedzających i wieloml·l ionowe ohroty potwierdzają
fu.nkcjonowMJ.ia tarpotrzebę
gów ll7lt·u kl, wbrew zawodowym
wydzlwlaczom. Dobrze, te godnie wypadła w Poznaniu grupa
artystów :a: Łodzi, miasta, które tak mairnie prezentuje się
na maipie lrułtlllralnej kiraju.

Mówi: Paweł Nowicki
Teatr Studyjny, którym pan kieruje, legi w gruzach. ZaczĄI
wielki remont, czego pa.n sobie po nim obiecuje?
- Chciałbym. żeby Teatr Studyjny im. Juli.ana Tuwima w
Lodzi był bardzo now0t:zesnym teatrem, zabezpieczonym technicznie, z w·downia dającą publiczności komfort.
- Kiedy go pan przejmował, też zaczynał od remontu?
- To jest ciągle ten sam remont i pewnie jeszcze długo się nie
skończy. Jak głosi legenda krążąca wewnątrz tea.tru, kiedy skoń
czy się remont. ia przestant być dyrektorem.
- Czy mimo wszystko udało się panu stworzyć taki teatr, Ja·
ki sobie wymyślił I jaki go interesuje?
- Myślę, że jestem na dobrei drodze.
- Wszystko zapowiadało się interesująco i ciekawie, ale miniony sezon był moim zdaniem nieudany?
- Podzielam tę opin'ę, aczkolwiek nie aż t!l!k ja.k się o tym
mówiło. Powiem więcej ~ prokurowało. Uważam, że teatr moża
się bronić tylko spektaklami I widzami, którzy je oglądają. Pn.y
końcu sezonu powstal jeden z najlepszych spektakli „TragediaWłodzim;erz Majakowski". Jesteśmy w drodze, która z.aezyna się
krystaliozować. Myślę, . że nowy sezoo rozwiąże kUka wątpliwości
naszej publiczności.
- Odeszli od pana najlepsi aktorzy?
- Jest mi bardzo przykro, bo pracowaliśmy ze sobą przez e
lat.
- Kt-0 przyjdzie na foh miejsce?
- Dwunast!.I nowych aktorów z różnych miast.
- Pewnie znowu młodzi, czyli preferuje pan scenę młodych T
-- Tu nie chod7i o problem wieku, lecz problem ducha. To
jest scena młodych. ale aktoi'zy będą z różnych pokoleń.
- Zostańmy przy panu. Najpierw miał pan zostać filologiem?
- Nie miałem takiego zamiaru, interesowała mnie teatrologia,
której wtedy w lh1zi nie było. Na IV roku filologii polskiej UL
postanowiłem zdawać na reżyserię PWST w Warszawie. Dosta·
łem tam po nosi..e od prof. Korzeniowskiego, który rozłoźyl mnie
najprostszymi pytaniami na czynniki pierwsze. Dało mi to dużo
do myślenia i do pracy. Później bylem rok w wojsku. praeowałem jako wychowawca w Domu Dziecka, nauczyciel języlqi polskiego w <>zkole- podstawowej, a potem zdalem na wydz,iał reżyserii filmowej FWSl<'Tv;T w Lod:z;i. Na IV roku reżyserioi zo~ta
łem d.vrektorem teatm w Stupsku.
- Zdecydował się van ua reżyserię filmową?
- Nie bardzo pamiętam ja!k naprawdę chciałem.. Faktem jest,
dziś
że środowisko teatralnt: je8t niezwykle hermetyczne. Do
mam wrażenie, że jestem w nim człowiel~iem z zewnątrz. Retyseria filmowa daje większy warsztat niż teatralna. Jest tu mn·1eJ
teoretyzowania a bardi.iej wymaga się wiedzy praktycznej. Inne
jest spojrzenie na teatr i na pracę w nim.
- Wta.iemniczeni mówią, że nad sztuką pracuje pan jak typowy polonista a nie reżyser?
- Nigdy nie- czułem się filologiem, nigdy nie bylem Intuicjonistą. Analiza nie zaw§ze je.st związana z fil0<logią. Robienie spektaklu to nie tylko jego realn.acja, lecz zdobywanie pewnej wied1v. sposobu funkcjonowania. Mniej Istotna jest metoda, najwatniejsze chyba to co mam w efekcie na scenie.
- "'' pracy ,fest pan furiatem, potrafi krzyczeć I „rzucać mięsem", choć wygląda tait kulturalnie'?
- Wiem o tych dono<;ach. ale się nimi nie przejmuję.
- A jaki ,fest pan 11rywatnle w domu?
- O to trzeba zapyta{ moją żonę.
- Pytałt>m, wiem równic:ł., że pańska :l;ona-aktorka to gejzer
temperamentu, krótko trzymająca dom?
- Mnie to odpowiada.
- Ale w pracy to pan ją katuje!
- Zawsze chciatem, żeby była jak najlepsza.
- Teatr .iest w pana życiu najważniejszy?
- Ch:vha talk. Ważna jest również miłość.
- Czyli ona jest u pana na drugim planie?
- Mnie się udało te dwa elementy precyzyjnie połączyć.
- Co .leszcze ma dla pana warto§ć ł sens!
- Cenię lojeJność (to jedna z podstawowych wartokl) orH
wiedzę i fachowość.
- Na pewno ,fest pan Pas.f onatem te~o co robi. Ciekawy Je•
czy tej pasji przybywa panu z biegiem łat i doświadczei\,
Piłem czy td u bywa1
- Mnie to, eo rob'ę cały cz&S sprawia ogromną przyiemnoM.
Przy zdobywaniu coraz większej. wiedzy na dany temat roraz
bardziej wciąga.
- Co robi pan, gdy co§ mu się nłe oda.je!
-- A nie udaje?
- Czasami.
-' Staram się to zrobić raz je!Zcze. Patronuje mi Rak, lestem
więc bardzo uparty I e!er'Pliwy.
- A gdy odnosi pan sukces!
- Wtedy lię m8.'l'twię, bo, oczekuję kolejnej kleskł.
- Najnowszy sukces ło ponad 100-metrowe mieszkanie. w. J„
ldtn -;tylu będzie nrządzone1
- O tJ-m decyduje moja too11..
- No tak, pan przecleł prawie nie wychot'lzł z teatn1,_
- Bal'dzo lubię przebywać w teatrze.
- Jak wiele I co mtlenl 111, w nim obecnie!
- Jest bardzo wiele rzeczy, ktore zmienią sle, ·ale !ll• eh~ e
trm mówlt! ma W<:Ześn!e. Przede wszystkim zmieni a!ę repertuar,
-
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Jest pan nieuchwytny. Czy.
tak zapracowany? - zwracam się do dyr. Teatru Wielkiego, Stawomira Pietrasa.
- Uważam si? za czlowieika
leniwego i wszystkim, co robię
udowadniam sobie, że można Jeszcze więcej... - Oczami wyobraźni widzę już gest zniecierpliwienia„ bo dalsze wywody na ten
temat zostają u.cii;te pytaniem:
- Czym mogę slużpć?
-

żby

Zródło wypływające spod skał bazaltowych spływa
1pokojnie ku dolinom.
Krzyk sokoła pikującego za gołębiem przeszywa powietrze.
Melodia muzyki niezwykłej dochodzi z innego wymiaru.
Mędrcy sieć pajęczą tkają dla maluczkich,
Koszule .ciemnieją od potu tym, co wcześnie wstali.
Kije czerwienieją od krwi w rękach oprawców.
Dzwony wzywają na ranną modlitwę.
Lzy tych, co nie znajdują wciąż wsiąkaj' w złeml'
Szczęścle innych, co doznali spełnienia maluje obllcza.
Nietykalny, niewzruszony świecie
nic nie zostało dodane, ani nie zostało odjęte
wszak siła poetów to tylko drżenie pióra.

•

Najgorszy żart
minionego roku

Na

sdjęciu:

Stanulaw Ja.skulic.a

Wydarzenie teatralne
Prz.ed

miffi~cem

Teat.r N-T

iwyst.ą.pit

~

w~liwo.ścl

deat wyobór takiego przedsta-

wienia., jalk „Próba" Tadeusn. Sie,ja.k& ,na jeden z nam;ych wieczorów. Jeny Bułek podjąl się ada,ptacji powieści. I :reźyserid 11.peM.aikllu, zadania nader

kończącego się często nie,powodrz.eniem.
Jakże la~o bowiem o ,,a>rzegadain.ie" i jakże troudno o IJtwo!Tt.el!ltle napięcia dramatycznego wskutek

trudnego i

zbyt sk!wapiliJwego i nieodpowiedni.ego wyikorzysta111ia materii powieści. Ale to nie jedyna wąitpli
wość. Jedna rz; iistotmycil wairs.tw utwO!t"U Siejaka
na.leży do kiręgu tzw. ,,literat'l.IJry obrachunkowej'',
w k!tó.rej Ulik wiele pojawia •ie kcyty(ki spC>łeC1Zno
..politycmej, te staje ~ę ona monotoooym powita.rrza.niem samej 1iebi•, prowadząc jedynie do utraty wraill.ilWOŚcl. I jeacze 1edno - nie ka:IJdy lubi
teaik ruaingadxlt\vany, WllU)ólczesny. W t6111trze czę
llto 8'Zllikamy wytclmdenia i uciel2ki do absurdu
codrz.ierunoścl, a tu Jemy Hutek po.9tanowil zrealirrować „Probę" i wyszedł z tej próby !llWYcie9ko. Bo prv.ek<1Ml publicmooć, Iż takich wąi(>li
iwości nie ma, jeśli rolbl się coś doskonaile.

.

Najogólmiej rzecz biorąc „Rróba" to killka epirodów z życia p;rrz.edstaw:iciela \Wad!Zy w Polsce
lat siedemdziesiątych. Kariera polity=a wojewokolllkretnej
dy Romana Ra,taj.c:zaka, osadzona w
aSIUmpt
rzeczywistości i!IJ)ole=no-ipolityczmej daje
do wykorzystania konwencji realistycznej. Pojawi.a się j.ednalk. Sp~riitus-a!iteir ego bohaite•ra, jego
sumienie, prowolrujący, komentu3ąicy 1 prowadzący
nlelll.5'tanny diaolog rz; bohaiterem. Chwyt ten pr«>wadzi zarowno do nie?JWy'kle l0niteressującego 'lllkazania
psychhlti wojewody, jego osobistego drama.tu, jak
też konstruuje nową tizeczyw.istrość. Stworzenie tej
,,rzeczywjsto.ścl wewnę1lrnnej" i iotme 11Abie# podk!reacjokreślające IWllOwność teatru, pogłębiajnizm spektaiklu.

Jest to niewątpliwie wyznanie szczere, zadanie 4mbitn.e
I godne uznania, acz niawykonalne. Nadzorowanie cale;
polskie; rozrywki przez jeden ministerialny departament to
wizja iście orwellowska. Metody tej próbowano już wiel?krotnie i to równocześnie w wielu· krajach i zawsze spelrala na niczym. Dyrektor Markowski ma naprawdę przesadne mniemanie o wlasnych możliwościach! i możliwościach
swego urzędu. Najlepszym nadzorcą w tej .dztedzini<> ?est
publiczność, niech ona weryfikuje, rzecz jasna z pomoc:t
niezawodnej krvtyki artystycznej. Tak jest na calym świe·
cie, tak bylo i będzie i tu nie ma sensu otwierać drzwi
dawno otwartych.
Rozrywka jest rodzajem sztuki, a; sztukc rządzi sit
wlasnymi praw.imi i estetycznymi para~etramt. a nie urzę
dowymi paragrafami. Prawda jest taka. że poziom rozrywki uzależniony jPst od gustu publiczności, gusr wyrabia sit
poprzez częste l)bcowanie z dobrą rozrywką. Urzędni_cy ponieśli w tej dziedzinie już tyle porażek i nie potrafią wyciągnąć należytych wniosków. Jeśli eh.ce się mieć zdrową f
na wlaściwym poziomie rozrywkę, to.„ lepiej zainwestować, choćby w dziesięciu wybitnych krytyków, niźli angażować batalion urzędników do jalowego w końcu nadzorowania.

•

Wrr:ób:n.:r jednak óo ilrlry!t~ Nllllów llPC>łeC'lJl'lo
...po.litycznych. Autor nie przeprowadza jej beZi!)ojrednio. StQSUJje niez.wykle wyrafinowany rz.abieg.
Kompromitacja następuje przez próby wydostania
aię sa:ioo mech<llll!izmów ni.szczących i deprawują
izakończenie
cych człowieka. A sympbom.atyczne
,,mane, the.kei, fa.res" kojarzy się rz nieu&tają(!ym
polonezem „Wesela" Wyspiańskiego.
Wyważona adaptacja powieści jest bez wą.tpie
nla sukcesem reżysera. Daję on nie tybko przejkonkretnej,
analizy
rzyste tropy do wnikliwej
współczesnej ra;eczywistości i człowieka w ill.iej uwj1kil:anoE1go, ale prowadzi. da.lej - do istotnych uoiólonień, dotycrŁących psychol<>gil wła.d:zy, polityki,
~i

1 wylborów, wolal.ooci I

rozeznania pani Anny
bLbliotekairlki z DzielPublicznej
Biblioteki
Bałuty im. Słanisława
na Teofilowie, rz ubiegłoroci;nej oferty wy<ia,wnic:zej, z
polskiej litera.tury wsp6lczesneJ,
były
ruczy;tywa.ne
najhardziej
„Nowy
iMią!bki:
p:rzea; lodrz;i.an
świat i ok:Oll.ice" Tadeusza Konwickieg-0, „~ailrowsk.ie przedmieście peŁne deserów" Adolfa Rubłęki1tnego
dnickiego, „Wzgóm:e
snu" Igora Newerlego, „ODN"
Romana Bratneco.
Z innych, renomowanych autorów mających ug. runtowaną pozycję, bibliotekarze wymienia.ją:
Jerzego Andl'2!ejewskiego, Ha:linę
Auderską, .Jama Dobraczyńskiego,
Karola Bunscha, Pa.wł& Jasienice,
Jerzero Krzysztonia, Stanisława
Lema, Eqeniusza Pauk:sztę, EdMelchiora
munda Redlińskiego,
Wa6kowima. Wojcłeeha Zuk:rowDiea-o.

Wedbug
Duda.aiyk,
nicowej
Lód:f Czernik&,

ogiraniczeń

w

wiecie XX wdellru. Jest to d'r amat współczesny,
nie 1reeygnujący z umwer5allnych, 11SJWsze a.krouaanyoh treści.
W stworzen:iJU tpójnego dzieła pomogła &eecnoIPt'aiia Krzysztofa Kelm&, (pomysI. reaili:.zacja Macieja Kubickieg-0) i nie7lwykle ciekawa. wspo~larka
magająca. napięcie dramatyczne, IIllUzyika
Oleszka.
oda.k.torski
rzespół
Mimo licznej obsady, caly
niós.l niezal!)rzeczalny sukcę§. Wsjpaniałe kreacje
Stanisława Jaskułki (gośdnnie) ja,ko wojewody i
na
jego a1ter ego Cezarego N-0waka rz.aslu~ują
szczególne podkreślenie i uznanie. Próbkę doskonałego akto.nst•wa daje Bohda.n .Mikuć jaiko KairWP.jik.o, zaś kirótlki epirzcxi Janusza Kubickiego
proretktora, to praiwid:ziwy maj~tersrnty(k.
Zachęcam do obejrzenia tego barwneg-0, ływego,
na.suwa.j~ego li~e refleksje, formalnie d-0skonalego spektaklu.
Realizacja „Próby" T&deusza Siejaka w Teatrze
teatralNowym jest nfewą.tpllwie wyda.rzenlem
nym.

JO.LANrf.A POL
DzłelnlooweJ Bibłi-0tek1

Publicznej
111ie rz.aobset'Worwa!liśmy ~adku czytelnictwa w w)'1)-0ŻyczaJ.ni dziell!licowej 1 podległych nam 15 bilbllotek.acll rejonoWyoh.
Do najczęściej wypożyczanych
ks i ąeżetk: należały: „Wyznania chiń
Z za.kresu literatury 1)-0pula.r- skiej
kurtyzany" Mao Sing, .. Port
bibliotecznych Lotniczy"
neJ, na k&rtach
Arthura Haileya, „Wielwypożyczeń odinajdujemy najczę
Zbigniewa Nienackiego,
las"
ki
ściej: Stanisławę Fleszarową-Mu
Wit-0Jda Gombrowi„Dzien111iki"
skat, Joannę Chmielewską, Kazi- cza, „Imię róży"
Umberto Eco,
Edwarda „KTól szczurów" Jamesa
mierza K.orkorowioza,
Clavella,
Popl&w- „Pasje i uspokojenia" Stanisławy
Kopczyńskiego, Halinę
ską.
Fleszarowej-Muskał, „Sztuik.a koKaż.da nowa powieść ZbignieMichaliny . Wisłockiej,
charnia"
wa Nienackiego (talk byfo i z „Seks pal'tnersiki" i inne pora„Wielkim lasem") wywoływała iz dnilki seksuologiczne - Zbigniem~ejsca ru.n ozyteLniczy.
wa Lwa Starowicza.
Do tej ~rupy an.vtorów doląiczyl,
móNależy się spodziewać poz.yskiując z miej.sca liczną rnew ili bi.bliotekarze - iż prrz.y nies:zę wielbicieli. tajemniczy Leonard z „Upiorem" i „Inkarnacją." pokojącym wzroście cetn ksią!Żetk
w
oraz Andrzej Makowiecki z „Ra- i trudnościach z !Ilaibvciem
p<>księgarn.iach jeszcze wielu
pierem Napoleona".
liczba
S1i!.l•kiwanych tytułów
Młodzież ucząca się, studi;ująca
wypożyczalniub
czytelników w
i pracująca czytała ksiąilki swych będzie się zwiększać.
idoli: Hłaski, Stachury, WoJa<izka., Bursy, Brychta, Nowakowakie&'O, Grochowiaka.
· - W ostatnich lataoh, poczy- JAJIC
nając od rok.u 1982, mówi pa.nl
Eltbieta Urbanowicz, clyrekiło.rk&

Co czytali łodzianie w 1987 r.

1t11cznym".

KAROL BA1DZiliA1K

z no-

"'ll PrQPOl'LYCją. Dla milośnilków tea1iru trudny I

Przez cal11 nasz piękny kra; wiodą trasy różnych zespołów, których ambicje finansowe są znacznie wyższe łt\.t
11mbicje a'Ttystyczne. Choć zdarzają się również wyjątki..
aeapoly, być może o mniejszej 'TeMmie, ale wysokiej kul·
wrze, jak choćby krakowski kabaret „Pod Różq", któr11
1crqż11 po Polsce z kunsztownie przygotowanym apektaklem
ał'tyatyczno-ltterackim „Bova Wina". Ze wspaniałym proOf'amem jeidzł po Jcra;u Czesław Niemen, nie wtu>uje ""'
f'ótonłd poziomem ł finezją artystyc.inq Mac:łł\f Zemb4tt1
Tych 1Dykonawc6w można ł'ekomendować z csv•tvm .umieniem beż podejrzeń o kryptoreklamę. ~bcowcmłe z tvmł · artyatami nie zawiedzie najw11brednłejszych
Co prawda· kraj nasz w dziedzinie rozrywki jest frJderaeją 49 województw (ma się to podobno w tym roku zmisme) i na Występy każdego poszczególnego zespolu, każde
województwo na 11woim tef'enie daje oddzielną koncesje.
Jedna zgoda jest udzielana oficjalnie, druga bywa mniej
oficjalna. Artyścł dużo między sobą potrafią na ten temat
mówić i możliwe , że nie są to tch niezdrowe konfabulacje. Tradycyjnie najwyższy haracz obowiązuje podobno w
województwach gó'Tniczych, tak przyna3mniej insynuu3q
niepoprawni plotkarze z kręgów zbliżonych do rozrywki. Ja
toręczania lapówki nigdy w życiu nie widzia1em, więc z•
Jrozumialą rezerwą o tym wstyd.liwym procederze wspominam, gdyż absolutnie sobie nie wyobrażam, ażeby urzędnik
państwowy mógl przyjąć korzyść majątkową od trefnisia.
W celu uporządkowania; problemów 'TOzrywki powstał
przed rokiem w Minist0ł'stwie Kultury i Sztuki specjalny
Departament Estrady. Poważnie, Co prawda utniejq kraje.,
gdzie nie tylko nie ma odrębnego Departamentu Rozrywki,
4le nie ma nawet samego Ministersttotl Kultury, 4 rozrywka jest. I to wcale nie plytka.
Dyrektor no~go Departamentu p. Janusz Markowski to
ośwładczyl:
toywiadzie udzielonym „Kobiecie i życiu"
„Chcialb'lfm jednak, abyśmy w przyszlości ob;ęlt nadzorem
pracę wszystkich komórek, chociażby pod względem art11-

Foto: Romuald Sakowicz

Miroslawa Ma.,-chelwk

Lód:f -

Sr6dmieście
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RFN,
Szwajcaria,
Austria„.
- Zespól szyku3e się do ~o
lejnej wyprawy za granicę.
- Tak. W dniach 15-31 bm .
RFN,
w
występowal
będzie
Szwajcarii i Aust'l'ii. Stąd dzisiejsze wznowienie „Eugeniuo,z:i
Oniegina" Czajkowskiego w o'Tyginalnej wersji językowej.
- Z niedawnej pańskiej 1.011powiedzi wnosilem, że z prazentowaniem waszego dorobku
za granicą nie jest tak latwo, a
tymczasem„.
- To są dwie rózne sprawy.
Sprawa impresariatu to rzecz11także i . osobiswiście kwestia;
kontaktów, lecz jest tiJ
tych
temat złożony i nie na teraz.
Powiem jedno: nie pomoże Ż't·
den impresariat, jeżeii poziom
zespolu nie będzoe odpowiadal
9czekiwaniom zagranicznego widza, a tein jest bardzo wymagc.jącym i surowym cdbiorcą. Skoro więc jesteśmy zapraszani,
znaczący
prezentujemy
widać
poziom. Uważam, że o wszystkim decyduje w pierwszym
rzędzie najwyższy poziom przedOd początku
stawień w kraju.
1ezonu mamy komplety widzów,
przed teatrem nie ma; autokaró•.v
i tzw. zorganizowanej widowni,
zapelnia3ą.
;ą
bo lodzianie
Wszystko to o czymś świadczy
Oczywiście, nie mielibyśmy t:ikich szans, gdyby nie osobiste
kontakty i gdyby nie wspierali
mnie w tych staraniach moi
wspólpracowni.cy, artyści...
- Mówil pan 1dedyś o osamotnieniu„.?
· - Bo jesteśmy osamotnieni. W
naszych staraniach. A w sprawach finansowych dyskryminowant.
- W tym, że po warszawskim Teatrze Wielkim jesteścfa
drugim taatrem w Polsce, a posiadacie zaledwie 115 środkó10
warszawskiego teatru?
- Taka jest prawda. A przenasze ambicje i poziom
cież
winien być doceniany. Sątysfa"f.:~
cjonuje nas to, że mamy więcej
propozycji zagranicznych niż mosię z nich.
żliwości wywiązania
To mówi samo za siebie. Czekabardzo pracowite mi?.ją nas
siące. Sezon kończymy udzialem
w festiwalu operowym w Sopocie, którego dyrektorem artystycznym jestem już drugi sezon.
Potem czeka nas obsluga; tegorocznego festiwalu w Krynicy i
wreszcie inaug<iracja. nowego sll'zonu operowego w Lyonie„.
- Dziękuję za rozmowę.

MAREK B!RUK
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Gospodarstwo domowe jest mipaństwo
niaturą gospodarstwa
wego. Gdy każdy dom prowadzony będzie mądrze, oszczę
cały kraj
dnie, h igienicznie bedzie szczęśliwy„. !"
(„Kobieta w 8wtecie
·
I w domu", 1928 r)

greckich i rzymskich" H. de Han- leko idące zmiany. Jut od pocarville' a oraz „W\dck Rzymu.„" czątku
br. dziewięć zespołów
J. Barbaulta, płacą\! za nie PJ wytwórni „Mosfilm" przeszło na
500 tys. zł. Jednakże to przed- pełny rozrachunek gospodarc"':y.
stawiciel Muzeum w Lańcuc\e
dokonał najliczniejszych zakupów
ok. 100 pozycji '11: dl'liedzłny
jazdy konnej, low1ectwa i hlppol<>gił.

N~DEJ:A

W KOBl:ETACH
„Tylko
~rl11łejny

8 ODGŁOSY

Jut po raz trzynasty odbyła
się w antykwariacie naukowym
w Bydgoszczy aukcja bibliofilska. Największe zainteresowanie
znalazły nie
wśród bibliofilów
tyle starodrukrl, co wydawnictw:>
40-lecla. Spośród
z ostatniego
1500 pozycji wystawionych pod
młotek po aukcji C1stalo się zaledwie :50. I to przewatnle pojedynczych_numerów dawnych czasopism, choć także i dzieło Winstona Churchilla - „Druga wojna światowa" (6-tomowa edycj;1
z 1953 r.), wystawione do sprz~
daży za 40 tys. Żl. Za to „Armifl
Krajowa w dokumentach 1939
-1945", pozycja, której druk zakończono zaledwie ?.' 1981 roku,
1przedana została za 334 tys.
zł. Za aoo tys. z-ł natomiast IJ)l'Ze„Diariusz 1 teid" .1ena
dano
Szembek._ .
Po tej aukcjt 1Ubl1oteka Zamka
Królewskiego wzbogaciła Il• •
mog11. ob Il •' dw& najcenmejsze starodruki gos~oJ ar c:q' „Katalog staro~ ełmsld•

AMERV'KANE
W MOSKWIE
„Amerykańskie malarstwo lai.
1840-1910" - pod taką nazwą
otwarta została wystawa w 1lynnej Galerii Trietiakowskiej. Robert Adams, prezydent waszyngtońskiego Instytutu . Smithsona,
współorganizatorem
·który jest
dalsze
ekspozycj•i zapowiedział
kontakty w tym zakresie. Jak
stwierdz!l trwaj!\ '\'\>spólne przygotowan!a do urządzenia wystawy pn. „Na skrzyi:owaniu kontynentów", poświ~conej tradycyjnej twórczości narC1dów Syber:i
i Alaski. Wystawa będzie eklponowana w trzech krajach r6w 'OSA. Kanadst•
wnoczdnłe i ZS'R!t..

Mówi się tet' o „bardziej ekono- cowniczych, o zmianie cen bilemicznych" zasadach współpracy tów itd.
z telewizją, o zlikwidowaniu
(40-SO-proc.!) przerostów pr:.iZapowiadane są zmiany formuły Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w stoMcy ZSRR, a
mianowicie: w Moskwie prezentowane będą . filmy rozrywkowe.
inne w Leningradzie. W rOku bieżącym zostanie zorganiz1'wany w Baku festiwal filmów
rozrywkowych, natomiast w Irkucku - dokumentalnych i popularnonaukowych. Międzynaro
dową rangę otrzyma festiwal tilmoWY w Odessie. W tym roku
ma odbyć się także jeszcze jedna znacząca impreza filmowa
festiwal filmów dziecięcych.
-

w
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t.orenm da Ponte (1749-1838)
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manY11l Mbrecistll - autorem m.ln. librett do oper Mozarta „Wesele Flg&ra", „Don
Giovanni'' l „Coli fan tutte". Jednalde dopiero w 150 lat po
łmlerci doczekał mę uhonorowania. N• cmentarzu Calvary w
Nowym Jorku przy grobie włos
kiego librecisty odbyło się niedawno odsłonięcie kamienia po11 lta;Wd łwlłCOftego jego pamięci.

„

4 (1186), 23 STVCZNliA 1988 R.

,..Malars to ezłorwłek, kt6ry m«Lul- to, eo sprzedaje Artysta n&tomi«et to człOlWl!ek, który aprze-lłaje to, co namalu~" (P. Picasso). Czyli: można
lapidoanilej określić różnicę pomiędzy artyzmem
a J:(lstawą komercyjną w sz..tlllCe... ?
W ł&h:k!m Teatrze Wielkim przedsta.wiona zo1tała po polsku, przygotowana wcześniej w wersji
rkmlieck~ej i prezentowana za granicą , „Wesoła
wd6wka" Lehara. Dyirekcja teatru oznajmiła w
llWi<11Zku • premierą: "Granie operetek na wiel-

b1fo odO'lli~ sa po..
dykcji I pruciębnego aktor&ko
poziomu 1pektaklu? Symptomatyczne, że ciekawszych 1'0d względem aktorskim ról doszukiwać
ii;: należe.ło raczej wśród postaci drugoplanowych
(Niemierowicz jalko Cascada, Krzywicki jako Kromow), an!żeli głóW1nych. Wyróżniający się na tle
wi~kszości in plus, swo·b odny w grze, ale i tak
nieco rr.onotonny w stosowanych środkach · wyrazu
Tadeusz Kopacki (Daniło) stworzył tylko częściowo
1łowoś6 akcji"', ezy motna "

średnlctwem słabej

Niewesoła- wdówka
kich ectl1'laoh teaków operowych ma ua:asadnlecie
li tylko komercy}ne. Zagraniczni impresariowie
poprosili o przygotow!ll!lle oryginalnej w•ersji „We1<.>łej wd{,wki", z którą objechaliśmy juii: niemało
acen niemieckiego obszaru językowego. Czekają
nu w przyszłości występy w Italii (po włosku),
His7.panii (po hi$zipańsku~. a n.awet mamy za!(n"o·
1zenie do Japonii.„".
Tak w6ęc - moona by rze<: - brzęk monety,
w wymiarze ca.łltiem realnym, jak 1 fikcyjnym,
literackim, splata się z Leha.rowśką Il111.la:yką w
twołlty ccll&Jge. Jak wiadomo, akcja utworu oibraoa tlę wokół 20 miliQlllÓW dolairów pozostawionych
w . epadku pięknej Hannie GlavBl!'I przez jej
s.marłego męża, bankiera w księstwie Pootevediro.
Ale zostaje oczywiście w operetce miejsce na ~
jeszcze. Hlstoo-yk ga1hmku, Bernard Grtlln stwierdu.: ,.Absolutna nowość «Wesołej wdówki" polegała n« jawnym eroty>Zmie fabuły I genialnej
śmiałości, z jaką wibrująca zmy_sł,?wość akcji zomuzyczme .
1tała zinterpretowana
szczególnie
Powyższe określenia mz:nać trzeba w ll:ontekście łód.zkiej realirz.acji - za trochę prze1admne. G<l:lli~ na przykład owa „wibrująca zmy-

Bigos hultajski
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Mieszanka firmowa
literacko - obyczajowa
KSIĄŻĘ BĘDZl.E S1 IĘ
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ż6lkowskl miał zwyczaj do ról swoich niekiedy dodawać własne koncepta, kiedy trafiła
się okolicmość po temu. Ze te nie zawsze
były do smaku wielkiemu księciu Konstantemu raz zniecierpliwiony wydał rozkaz, żeby
nadal aktorowie grali role, jak są napisane,
nie robiąc żadnych swoich dodatków, pod karą
jakąś sztukę,
aresztu. Wkrótce potem grano
w której musiał być koń na scenie; koń ten
źle się spisał, bo obtlarzył s~enę n~epotrzebn_ą
grubą· pamiątką. Zółkowski natychmiast zwrócił
się do niego I pogroziwszy mu paJ.cem, powiedział:

- Panie koniu, bardzo pr<>szę, na scenie nie
robić dodatków niepotrzebnych, bo Jego Ksią
żęca Mość zabronił je i będzie się gniewał.
Wielki książę, obecny tej scenie, śmiał się
tylko i palcem artyście pogroził.

B. Olechnowicz-Stecki:
młodości. Lw6w 1895.

Wspomnienia

mojej

Kiedyś zapytano Jarossy'ego,

jaka

jest róż

nica między taktem a grzecznością.
- Co innego takt, a co innego grze~mo~ć
Na przykładzie wyJaśn~ę
odparł Jarossy. różnicę, Przypuśćmy lokaj wchodzi bez pukama
do łazienki, przekonany, że nikogo tam nie ma
I wpada wprost na panią wychodzą-cą z wanny.
Jeżeli przepr<>si, mówiąe:. „Bardzo p7zepraszam,
grzeczbędzie to kwestia
pani wybaczy" ności. Jeżeli natomiast spokojnie zapyta: „Czy
będzie
potrzebuje?" - to
pani niczego nie
właśnie takt.

Opracował:

AN'DRZ·EJ KEMPA
UROCZYSTY WIECZÓR

też nL
górnym

w swej
rejestrze nie

był

z

okazji 90 rocznicy urodzin

w wielu miastach Ukrainy. MuLiteratury ~ Warszawie
zeum
przygotowało na tę okazję specjalną wystawę poEwięconą wybitnemu poecie.

GRAHAM GREENE
PODROżNIK·IEM
„Sedna
dziś twórca
83-letni
jest
Grah,,m Greene
sprawy"
nie tylko znakomftym pisarzem,
lecz równie za~alonym podróżni
kiem Tyl_ko w ciągu ubiegleg0
roku przebywał w Panamie, Nikaragui, we Włosze<'h, Szwajcarii, Anglii, W ' etnamie i Związku
Radzieckim. Ostatnio znów wybrał się do Związku Radzieckiego, aby wędrować syberyjskim:
szlakami swojego ulubionego piCzechowa
Antoniego
sarza Nb. Syberię zwiedzał już przed
25 laty.

N1R 4 (1556), 23

najwyższej

brzmiały

formie: tony w
bowiem z pełną

dźwiĘcznością.
Kreując" tytułową

widówki-milionerki
postać
Delfina Ambroziak (w I akcie, n iestety, ;i;agłusza
n a co nieco prze'I: orkiestirę) znakomicie pl!'ezentowała się w e<fektownej, obcisłej i błyszczącej
suikn!. Szk.oda, że jej czysty sopran tak niepotrzebnie glissandowiał. Te dźwiękowe ,,podjazdy"
:;ajbardzi(,j przeszkadzały w słymnej, nast.ro;iowej
arii o rmalce Willi, osłabiając ogólny efekt. Nie
omawiam. z braku miejsca, pozostałych partii:
B:irona Zety (Eugeniusz Nizioł), Walenty111y (Joanna Woś). Kamila de RosillO'll (Jan Kunert) czy
Niegusa (Roman Werliński). Przyiz.naję, że postacie
te wyglądaly barwnie, głównie z powodu kolokosti>umów, kojarzących •ię wtl:aśnie z
~cwych
tym, co typowo operetkowe.
ChwedC'zuk,
Zaniewska spółki
Sceno gr dii
zbieżr.ej :1 w.ykonan·ą w międz y czasie oprawą do
o
świadczącej
jaiko
określiłbym
„Traviaty", nie
najwyższym polocie. Udraipowane bi.ale (tym ra-

JAN·USZ JAINYST

Niewiele łódzkich zespołów mua:~=yc-h przepięć la.t, Z111rówo na estradZli•, jak I w
ludzkiej paml~ci. Palce jednej ręki wystBJTczają
aż nad~o. by poJ.iczyć te, które zdobyły pop.u.lur.ość ogólno-krajO>Wą. Obecnie !UJnkcjonują dwa:
„Rezerwat" I „Moskwa". Z tym, że ten drugi to,
termiłllOilogię
atosując
jak l;Y'fmy powied'Zieli
sprzed dwudziestu lat, underground, W porównani u z n im „Rezerwat" to grupa nieomal &ko~
mercjalizov.: ana (chodzi mi tylk<> o styl w muzyce). I nie znaczy wcale, iż sądzę, że „Rezerwat"
re>bl mu1ykę „pod publiciikę". Ot, talka sobie,
zwykła awangarda,
Rockowa „nowa falai" ju.ż okrzepła. Od kilku
lat mamy w muzyce pewną stagnację, nowe style
rozwijają się, także i od strooy rormy, ale rewo1ucja muzyczna jui się skończyła. Nihil novi
sub sole - znowu do jakiegoś czasu.
Ale nie można po•wied·zieć, że nie się nie zmie-

sterowane często komputerem. Rolę komputeTa
pe!inlła 1:a koncercie aympatyczma drziewczyna, a
jej szybko po klawt18.turze biegające palce - to
mikroprocesory. Nie zaiws.ze jednak owe mikropro~so'!'y słuchały pamięci. masowej, stąd efekty
świetlne nie zawsze były adekwatne do mua:yki,
jej nastro;u , przesłmia. Starając się o pełny protesjor.al:-zm nie moi.na, niestety, puszczać tej sprawy - tf k ważnej dla całości obrazu - na ży

trwało

STYC~N 1IA

r.lło w , Rezerwacie". Przede wszyst\tim nie jest
to już zlepek ciężko pnestrasz()IIlych małolatów,
którym uginały się nogi przed wejściem na estudę, a później ze ściśniętym gardłem czekających na
werdykt jury. A działo się to wszystko właśnie
Grup
Przeglądzie
Łódzkim
pięć lat teroJU, na
Rockowych - imprezie towarzyszącej Rockowisku.
T.rzeba tll jednaik sprawiedliwie przyznać, że }uil'y
byto wówczas bardro swrowe. Dziś jest to w pełni
tego slowa zespół, w którym role są nie tylko
;:iodzielone, ale i ściśle przestrzegane. Wszystko
i~ daije nam w efekcie wysokiej klasy profesjo-

Nie od rzeczy będzie tu wspon:ll!lieć o współ
twórcy tego sukcesu (bo przecież osiągnięcie poziomu artysty profesionarnego jest niewątpliwym
sukcesem), człowieka., który cały czas pozostaje
w cieniu, choć bez takich jak on, żaden zespół
na św~ecie dziś nie mógłby funkcjooować. To
od lat nagłaśniający swą aparatuPaweł Haus i nie tylko.
r~ koncerty rockowe Obserwcwałem Pawła od pierwszego Rockowiska - jego sprzęt. sposób prący. I mogę z peł
nym przekonainiem powiedzieć, ie· wysoki poziom
„techllliki'' to nie tylko zasługa aparatury, Wiele
nauczył się jej właściciel. Zestroj<me niemał dv
perfekcji brzmienie instrumentów, to także za:Sluga ;egc wyczulonego ucha.
Ki.żdy zespół stBl!'a się, by na H\lchacu. kooeerb ćziałaiła nie tylko mua:yka. Stąd bogato prenam efekty specjalne jak kolo:rowe
zentują
światła, C2~sto laserowe, efektoWtle wyibuichy (w
czym u inas celO<Wa!ło TSA), a wsz)'9bko to razem

R.AJRVTA.S
Picturatus Balthasarir.
B~hem", renesansowe dzieło z
1505 roku przechowywane w Bijest j~
bliotece Jagiellońskiej
dnym z najwspanialszych zabytków naszego piśmiennictwa. Pergaminowy rękopis „Kodeksu Be.hema" zawiera na 372 stronach
najstarsze przywileje I statut;
miasta Krakowa oraz noty przysiąg i ustaw krakowskich cechów. Reprint sporz~dzili jugosłowiańscy edytorzy i drukarze,
we współpracy z Krajową AWydawniczą. a kolejne
gencją
partie tego bibliof;lskiego rarytasu oprawionego w skórę przykrakowska spółdziel
gotowuje
nia „Starodruk". Znaczna część
riakładu trafi do bibliotek krajowych i zagranicznych. Najwię
ksze zamówienie nadeszło z RFN.

NOTOW AN11A
NA GIEŁDACH
KSIĄŻKOWYCH
James Clavell, „Król azczurów" - 2200 zł; Waldemar Ły
siak, „Asfaltowy saloon"
Duma1
1500 zł; „Aleksander
„Dwie D iany" (t. l-2)
Miller,
1800 zł; Rene Fillop

1988 R.

•

•

Franz Lehar: Wesoła wdówka. Kie<rownlcLwo
muzyczne - Andreas Keach, reżyseria i choreoXymena
Pavel Śmok, scenografia grafia Zaniewsk4 i Mariusz Chwedczuk, kierownictwo
chóru - Lech ZabÓrowskl. Premiera w łódzkim
l'IV 9 1tycznia 1988 r.

„Swięty demon
biety" (WŁ) dysław

Rasputin i ko1000 zł; Wła

Kopaliński,

,,Słownik

mitów i tradycji kultury" 7000 zł; Stanisław Kopf' „Powstanie warszawskie" (album)
3600 zł; „Le}Fł współczesnej
terapii" (wydania z poprzedOBtatnie
nich lat 6400 zł
9000 zł); Paweł Jasienica, ,,Sło
1600 zł;
wiański rodowód" Jean Orieux, - „Wolter" (seria
„Biografie sławnych ludzi") 2600 zł (cena nominalna 800 zł);
Paul Murrary Kendall, „Ry„Biografie
(seria
III"
szard
2500 zł (cesławnych ludzi") na nominalna 150 zł); Wilhelm
Fraenger „Bosch" hit giełdo
wy ostatnich dni, album !P"ukowany w NRD (Drezno), wyd.
12500 zł (wersja
,,Arkady'" polskojęzyczna, cena nominalna
7000 zł); D. NeymanowA, Z.
rasowe"
„Psy
Humpal,
3500 zł; Hans Christian Andersen, „Baśnie" - 1800 zł; Cezary
Chlebowski, Zagłada 1V odcin-·
600 zł (eena nominalna
ka atlu samo4~0 zł); Europa chodowy - 1800 z1 (cena nominalna 800 zł); Leonard „Inkarnacj a" 700 zł (cena nominalna
450 :z:ł);· „Trzeci dywan perski"
- 1200 zł; „Rośliny aromatyczne I przyprawowe" - 1800 zł;
Hans Hellmut Kirst „08/15" ~500 zł (cena nomina.Ina 1800 zł)

Delfina Ambroziak jalco Hanna Glavari

Foto: Chwalislaw

Zieliński

ronikg,

wioł.

Klimat wokół zespołu
Wieczorny
p-..bl i c;:ność

tworzy przede wszystkim
jubileusi.owy koncert (bo
był i popoludnio•wy) zgromadził jej tyle, że dostojni jU1b laJCi mogli wyjść na scenę bez zbędnych
frustracji. Krótko mówiąc - było pełno. W masie
tej , ;ak rodzynki w cieście bkwiła „konkuireincja".
czyli przyjaciele i znajom~ - muzycy z innych
·
zespołów.
Spokojn;., żeby nie powiedzieć drętwa, z po..

WSRÓD 134 CZLONKÓW - założycieli Funda.cji
Kultury Polskiej - znaleźli się: Jerzy
Kawale.rowicz, Henryk Kluba, Juliun Machulski,
.Janusz Majewski. Dame! Olbrychski, Wojciech
Siemion, Jerzy Toeplitz, Krzysztof Teodor Toeplitz,
Jerzy Trela, Beata Tyszkiewic,, Zbigniew
Zapasiewicz, Wojciech Zukr1>wski.

...

ZDZISLAWA GUCA. abSolwentka Uniwersytet.u
(tram.sport morski), Studium
Dziennikarskiego UW. dziennikarka radiowa.
(„Magazyn z kraju 1 ze św iata' ·), prezenterka.
telewizyjnej „Panoramy dnia'• - w plebiscycie
telewidzów na najpopularniejsze postacie szklanego
ekranu - wyróżniona została statuetką „Wiktora",
W chwilach wolnych lubi relatk.sowe SlJlacery z
synem i psem, a marzy o.„ telefonie,
Gdańskiego

Weź par-.sol i ehodź.„

Codex

Władysława Broniewskiego Zwią
SRR
Pisarzy Ukr&ińskiej
zek
zorganizował uroczysty wieczór.
Ten uroczysty wiec:rór zapocząt
kował cykl impre:r, jakie z tei
okazji odbywały si?. i odbywaią

r.lej opatrzeć. Ich ekspono;wanie w II, plenerowym akcie nie było zresztą specjalnie ua:asadnior.e Obsesyjna czerwień akt'U III też nie zrobiła
piorunującego wrażenia , Przyznajmy, że nadzwyczajnym polotem nie odznaczała się również re>L
bo.hi reż.y!.erska za.proszonego z Czechosłowl!cji
Pavla ~moka, znanego notaibene bywalcom Spotk3.ń Baletowych z inteligentnych I dO>Wct-pnych
choreografii. Widać, wkroczył tu Smok na grunt
dla siebie mniej pewny, o czym świadczy brak
de factr w „ Wesołej wdówce" sugestywnej wesołości, dynamizmu, a nawet ciekawszych rozwiązań
ruchowyrh. Do nielicznych. udanych w tym zakresie rozwiązań, należał utaneczniony, męski
~eptet wo1!:alny w II akcie oraz baletowa wstawika
dwóch &:>listek na początku akt·u III.
Oma wi<.ny spektakl, poprzez widoczne ukierunkowanie całości-owej koncepcji na operetkową
tradycję (w osiągniętym rezultacie trącącą myszką) i schlebianie gustom przeciętnym po niezapomnianych wyiynach premierowej wersji „Nabucco" zaskoczy! wręcz banałem i nijakością. Rozumiem, że o sposobie realizacji decydowały
względy komercyjne. Ale czy aby na pewno uda
się tą w sumie „Nie za wesołą wdówką" zawojować wspomniane kraje podczas planowanego tournee I osi!\gnąć pożądane cele utylitarne?

przekonujący psychologicznie obraz bohatera kochającego, jednak skrywającego uczucia. Wokalnie

nalność.

TA1KT 1 GRZECZNOŚĆ

iem ~akby nleświl!U) tkaniny zdątyły ~ w~eś

czątku pi.:bliezhość też -rozkołysała się w miall'ę
upływu czasu. Może miał na to wpływ uikład
piosenek? Zespól zaczął od -tych mniej zmanych
na ogólnoi:olskim forum, może słabszych. No, ale
przecież nie każdy utwór może być przebojem.
i nie w.szystkie piosenki muszą się wszystkim
podobać. Najbardziej znane zootawiono, oczywiście,
na d€·ser, Finałowe utwory: „Zaopiekuj się mną"
craz „\'\'ez parasol I chodź"' porwały wszystkich,
a co wra~Hwszych nawet d<> tańca. Nic dziwnego.
Są or.e na dobrym ogólnopolskim poą:iomie. A po;1ieważ są to najnowsze produkcje „Rezerwatu",
można r.iieć nadzieję, że zespói dalej będzie piął
się do góry. I nie tylko na listach p·r zebojów.

J:ibileu<.:2owe spotkanie z „Rezerwatem" nie zana szczęście. wraz z ostatnim akordem gitar Wszyscy zaproszeni zostali na tradycyjne spotkanie. Każdy, zwykły fan czy też VIP
(a byF i tacy) mógł podejść i pogadać z bohaterami wi< cze>ru. Pierwszeństwo miała, o.czywiście,
telewizja. A't: szkoda, że spotkanie to nie odbywało s!ę w Łodzi, lecz w Warszawie.
l!:ończyło się.

• • •
GALERIA TEATRU STUDYJNEGO zaprasza na
prac Jacka Jóźwiaka pn.
„Instalacje - Nieobecni dla Sztuki".
Wystawę można -oglądać w godz. 16-18 (z
interesują.cą. wystawę

wyjątkiem

IJ<)niedziałków).

• • •
„MISS POLONIA" - trzecia wicemiss świata
Monika Nowosadko - rz;wierzyla się
dziennikarzo':"i „Kuriera Polskiego", iż „jeszcze
trochę pragrue być panną(.
Obecnie, w 2lwią,:lllw z czekającymi ją
wyjazdami zagranicznymi, przebywa na urlopie
bezpłatnym.

Wolny czas wykorzystuje na pisanie

pamiętników, pływanie i jaZJdę konną. PonadJto
interesuje się historią i ~a na pianimie.

...

JANUSZ MAJEWSKI i JAN BRATKOWSKI,
ze studentami łódU:iej
PWSFTViT. otrzymali tytuły profesorów
nadzwyczajnych.

Sl1EiFAIN JOżWIAK

prowadzący zajęcia

•
Fraszki

W SZTUCE KARELA STEIGERWALDA,
stylu epoki". której polska prapremiera
w miniom\ sobotę w Teatrze
Studyjnym, występuje gościnnie w jednej 1
cłównych ról radziecka aktorka. - Nina Czerkies.
Spektaikl te.n przygotowali młodzi węgierscy
reałizah~rzy z Teatru Narodowego w Szegedzie
Geza Bodolay (reżyse<ria) i Janos Mira
„Tańce w
odbyła się

(sceno~afia).
Zaohęcamy

TADEUSZ GICGl ER

do obejrrzenla.

1

• • •

PLAMY

W NOWEJ KADENCJI, kicrownlkaml

Zespołów FLlmowych zostali: Tadeusz Chmielewski
(Zespół „Oko"). Jerzy Hoffman („Zodiak"), Jerzy

I na 1łońcu •- plamy
tak ciemne sprawki objaśniamy.

Kawalerowicz („Kadr"), Juliusz Machulski
(„Zebra"), Janusz Machulski („Perspektywa"),
Bohdan Poręba („Profil") . Krzysztof zanussi
(„Tor") i Janusz Zaorski („Dom").

KOMUT
Ten nie· żył, Po kim nie została 1ława.
Komu wł~ciwle biliśmy więc brawa?

• • •
JESZCZE NIE OSTYGLY NAMIĘTNOSCI po
warszawskiej wystawie .,Oblicza
1ocrealizmu", a Jut nową ekspozyoJę potiwięco114
1ztuce realizmu socjalistycznego przygotl>Wało
Muzeum Okręgowe w Lublinie.
W Muzeum na Zamku można obejrzeó Cdo 31
.tycnnia br.) 120 prac (z lat 1949-1955) 100
autorów, m.i•n, Kobzdeja, Kulisiewicza, Lenicy,
Tchórzewskleiro. RudzkieJ-Cyblsowef. Większoś~
•klsponatów pochodzi z pałacu w ttozlówce.
Autorką soenarimza wystawy Jest Renata
Blrinlti:.

GENEALOGIA

abiegłoroC'LlleJ

Mł9d~ć, mistrzu, jeat tzdbla~kll.

co wykuwa :tywot cały.
Lecz skąd z mądrych głów aię blorlł
te zakute 1tare pały?
MOJE USZANOWANIB

Dia 4więtej zgody nabrał w gęb• wody.
Przed taką zgodą klękajcie, narodyJ

PRZYJACIBLB
Prawdziwych przyjacłdl pomajemy w biedzie.
Zwłuzcza, Idy Dam 114 dobrze włedsle.

•

Opracował: JAK

ODGŁOSY

•
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- t.enoa:kal Jeże11 nie interesowali sht WSZYltklml l>rzv1aciółmi Saszv to nie znaczv. że
nie łl\teresowali sie niektónrmi Nie ,ia:oominat
ie mleszkallśmv z Saszą w iednvm domu. na
1edne1 klatce schodowe1. dwa lata przepracowałem z nim w 1ednym zakładzie Wadik nie
Dl'ZYt>adklem sie przestraszvł Kiedy ares7ltowall Sasze. zmuszony bvłem do zaprzestania
wszelkich kontaktów. w tvm także I z tobą,
nie chciałem aby Iwan Gri~oriewicz WPadł w
kłopotv. W"Stawił sie za Saszą wmieszał sie w
sorawe. o którel niewiele wiedział. Na szcześ
cle. wszvstko sie wvorostow a ło Sasza wvszedł
z tego stosunkowe łatwo, od ierto orzviaciół
podejrzenia są odsuniete. tvlk-0 Wadik nadal
sie denerwu1e.
Lena szła obok niego z lekko pochylona gło
wa. Czy mu wierzyła? Nie ma podstaw. aby
tylko wiedziała, iacy
mu nie wierzyć. Nie
wspaniali ludzie oracują w organach, ale także
jakich wsoaniałvch ludzi owe organa prześla
dują. Zakładała, że kolegów wzywali, a jej nie
- to też jest swego rodzaju loteria. I Jura.
jak mówi. miał trudności. ale nie chciał. żeby
trudności miał lej oiclec. i słusznie; Stalin nie
lubi PaPv. byle laki pretekst wystarczy. żebv
Inny, na
nieprzviemności.
wynikły wielkie
miejscu Jurv. postąp i łby inaczej; powiedział,
wvtłumaczvł. Ale Jura iest taki. lak.i ;est. Waż
ne. co nim kierowało.
Na plaży nie było dużo ludzi. Głośno chlaJ>ały sie dzieciaki przy brzeiitu. opaleni chłopcy
w kaolelówkach grali w karty na piasku.
- Chodźmy dalel. tam jest gleb!eJ - powiedziała Lena.
· Plvneła, wioslul2'C zaietvml rekoma, nisko, a1
do wody oou.eczaiąc glowe. · wykrecała 1a to
'W orawo. tó w lewo. Jura nie znał taki~o
stylu. Sam obwal PO kozacku. Dziwił alę. te
tak dobrze i>lvwa Lena. Pokazała mu się dzU
z nowel. nieznanej strony. Obawa, :te ułożyd
wszvstko na nowo nie bedzie tak łatwo i oro-ato. zakradała sie do serca.
Potem leżeli na oiasku. wystawia111c do słoń
ea gołe olecy. PołożVwszy 1dowe na solecionych
rekach. orzyglądała mu sie z boku i ~ów wydawało mu sie. · że kocha go 1ak dawniej.
Rzeczywiście 11;0 kochała. Być ·może dlatego,
te tel miłości nie ustąpiła żadna Inna. I była
:przv tym sentvmentalna. a Jura był ulerwszym
i jedynym meżczvzna w 1ei żYciu. Cierpienia,
których 1e1 orzvsoorz:vł. tylko wzmosdy to uczucie. Przecież on też cierpiał.
- Kiedy sie spatkamy? - ~ytał Jur;i.
Odoowiedziała prosto:
- Kiedy chcesz.
Mógł znowu przypl!:(ywadzić 1a do siebie. do
swojego pokoju. Ojciec S'krzywi się, matka plato nic. przeżvia. Ale PoW&trzyśnie rekami meska ostrożność.
1>I'Ymi1Ywna
mywała !(O
ta!k. Ale nie na pelnvch
Wznowić kontakty obrotach. Za dnJ.idm razem tak łatwo sie nie

BorI. otarł sobie ramte. oorann nogi o wzYbrze:!ne kamienie, mówił zły:
- Wolodia Kwaczadze nie c1ą,gnąŁby łódki,
kazałby sie wieźć.
- Ciągniemy, ale bez eskorty - odpowiadał
Sa.na.
We wsi Goltiawino. na brzel{U. czekali na
lódke tutejsi zesłańcy: mała siwa staruszka w przeszłości znana eserka. anarchista - te:!:
mały siwiuteńki o wesołe' dobrel twarzy i uderza1ace1 urody dziewczyna - Frieda. Staruszka
, nazywała się Maria Fiodorowna, staruszek Anatolii Grlgoriewic:t.
Poczta nie kunwwała dwa miesiące i każde
mu Nlł Lawrientjewicz wręczył plik listów.
gazet i czasopism. a Friedzie dodatkowo paczke.
wesoło po- Trzeci dzień dyturujemy od ra,na do
wiedział Anatolii · GrlgorJewlcz wieczora.
- Sortownia orzetrzymala, Natoliju Jegoryczu - wY1aśnił Nil Lawrientjewicz - przechodzimy do Dworca.
o· tel nowości dyskutowano z ożywieniem;
jeśli we wsi Dworiec bedzie oddział pocztowy.
to Poczta zimowa bedzie szybciej dochodzić
trak•tern ta i.szeckim. Z. dru~ie1 strony. u1Jwórzenle ndwego oddziału POCZtowego może poprze-

- l!lyrnpatvczni. mm. ~o~clnnł ludzie.
- Tak - niecierpliwie podchwyci! Boris
tu masz nie takich iak w Czunle. orzviaciół
prawdziwa lnteligencia. dla
Wołodi. t.o 1est
nich 1est nieważne . w kogo wierzv~1 dla nich
jest ważne. że iesteś tak·i m samvm zesłańcem.
jak oni. Ludzie.„ No . a co powiesz o Friedzie?
.
- Ladna dziewczyna
- To n1e jest właściwe słowo! - Sulamitka I Estera! Pieśń nad pieśniami! Trzebaż to
było przemeść przez tvsiaclecla. Przez wvgnania. wędrówki. pogromy.
- Nie wiedziałem. że jesteś takim nacjonalistą ;_ roześmiał się Sasza.
- 'Jak dzlewczvna iest Rosjanka - nie jestem nacjonalista. jak iest Żydówka - iestem
nacionalista. Chodzi mi o n't>. rasę. Moia żona
nie
'1
też pochodziła z żydowskie; rodzinv.
dam za nia nawet m.ałel'(o palca tei Friedy.
Jaka postawa! Godność! To jest człowiek. Zona, matka. pani domu.
- Przemówił maż żydowski.
- Tak. a co?
- Tv masz wvrok I ona ma wyrok. Tobie
wyznaczyll reion kieżel]l.Ski. a jej bo~uczań
ski.
głupstwo! Jeżeli się pobierze- Wszvstko
m.v. to nas połączą.

(31)

ANATOLIJ RYBAKOW

Gdzie sie maja spotkać? Gdzie ia zaprosić?
DjaPozostawalo tvlko iedno mieszkanie kowa. Praktvcznie Diakow mieszka u swojej
żonv na ZamoskworieczJu. Nie 1est to mieitte
zbyt odoowiednie do sootkań Jeżeli Lena sie
dowie . Ale niczego sie nie dowie. Pościel iest
stara. brudna. nawet nie iest oewien czy powleczona. To nic. BieLizne można orzvnieść w
teczce.
powiedział
- Wiesz. 1es.t taka sprawa Jura - mamy teraz w mies:i!ikaniu remont,
'pim'V wszvscy razem. koczulemy z iednel?o
pokoju do drul{iego l rzeczv orzenosimv ~ sobą. Mój przyjaciel. kolega ze studiów. jest teraz na urlopie, mam klucze od jego mieszkani a. Możemy tam posiedzieć.
- Możemy - zgodziła sie Lena.

17.
SatJ:r..i nałożył pasy i zdziwił ale. Jak lekko

płynie

1.0

ODGŁOSY·

„

się przydadzą.

- W zwinzku z rozwoiem drugiei bazv metalurgiczne1 na wschodzie - rzeki Boris. zerposzukiwan;e bog •ctw nakając na Friede znac7eni e W ślad 7a
turalnych ma wielkie
Kuzbasem industrializacia bedzie 5ie tu oosu~
·
wać To kwestia czasu
Powiedział to z ważnością działacza. zachecaiacego mieiscowvch entllzi istów Biednv Boris! Chce przvdać sobie znaczenia w oc1..ach
znaczenie polega na
Friedy, a pr1..ecież iego
czymś zupełnie innvm
Maria F1odorowna szyderczo kiwnefa głowa.
- I oan też; industrializac;a. Pieciolatka.„
Pozbawili oana wolności - o tym niech p:m
pomyśli. Rezonuje oan o tym co sie stanie z
tym krajem za piećdziesiąt lat. jaka. mówi
pan oomyśll,
pan. bedzie Syberia„. A niech
czvm sle o;tanie w cialitU tych samvch piećdzie
sieciu lat człowiek. którego pozbawiono orawa.
do okazvwanla dobroci i miłosierdzia.
- Jednak nie można zaprzeczać oczywistym
taktom - oowiedział Anatolii Grigor;ewicz w Rosi! trwa rewolucia przerr„yslowa
Ten siwiuteńki. cieołv staruszek absolutnie
nie odpowiadał wvobrażeniom S'lszv o anarchistach
- No to co pan tu siedzi?! - wykrzykneła
Maria Fiodorowna - Niech pan porzuci c;woje
poglądy! Zrobią pana członkiem akademii.
- Oczywikie.
- No. a za co będzie pan walczył?
- Za Rosie. za władze radziecką.
- Ale to przecież władz..a radziecka wygnała
pana na Svbir!
- Niestety. to prawda - zgodził się Sasza
- ale to nie władza radziecka jest winna, ale
ci. którzy wvkorzystuia ia w soosób nieuczciwY·

wykręci.

t>od orad duża wył adowana łódż. Lina,
orzymocowana do uchwvtu na dziobie. ciagneła
łódkę równolegle do bąegu, lekko, bez my r i
- tak Nił LawrientJewicz. ooczciarz. nazywał
.
drobne fale
SaPrzez rzeke przepływali na wiosłach.
na I Borl~ siadali na ławe.czce. zakładali wiosła i wiosłowali z całych sił. · prąd bvł tu
silny. Ale nawet w kilwaterze widać bvło kolorowe otoczaki na dnie. taka czvsta i przeźro
czysta była woda Tylko jej kolor zmieniał się
w zależności od l)Ogody stawał sie to stalowoszarv. to ciemnoniebieski. to błękitnozielony.
- Pociaimiemy ostro - -pogadywał Nil Lawrient1ewicz - chłopaki SĄ młode.
Nil Lawrientjewicz, zabiegany chłopina o
drobnych rysach ruchllwe1 twarzv. byJ l)Oszuklwaczem złota nad Leną. walczył w partvzantce
przeciw Kolczakowi. teraz jest kolchoźnikiem.
O partyzantce· ooowiadal metnie. kłamał. na
newno. powtarzał cudze słowa. o wszukiwaniu
złota mówił prawde. Był taki zw~zal ·wśród
za kachłopów, mieszkaiacych nad Angara walerskich c~sów chodzili na tereny złotonoś
ne. Jak taki wracał ze złotvm · sygnetem na
·oalcu. znaczy. wvdobywał złoto . teraz może sle
tenić. Tak samo I Nil Lawrientjewicz: szukał
złota. wrócił. ożenił sie. miał gosoodarstwo W tutejszych stronach jak miał
sześć krów.
l dziesieć krów. nie liczvł sle za kułaka. tym
bardziel. iak parobków nie naimował. maszyn
nie miał. z Tunguzami nie handlował. Jesienią
chodził do lasu. przez zime wobvł sześćset siedemset skórek. umiał polować na wiewiórki. Teraz wiewiórka odeszła na północ. i soból ją przetrzebił, i kołchoz żąda pracy. Przedtem Paoracował troche orzv sianokosach. pozostała robota przy gospodarstwie należała do
kobiety. Teraz sie nie odróżnia, 1 chłop, i baba robią to samo - kołchoźnicy.
Tak. słu{!haiąc gadaniny Niła Lawrien·t jewlcza. szli wzdłuż brzeiru. pod wiszacvmi skała
mi. Po kamiennych osypiskach albo po wodzie - tam gdzie skałv oodchodziłv do samej
rzeki . W dzień słońce wisiało wvsoko nad gło
wa . Piekło. pod wieczór chowało sie za lasem
i wówczas brzeg przecinały liliowe prześwity.
Pojawi się czasem samotna rybacka łódka,
błyśnie P!'ZV brzegu drewn!anv soławik - pułaoka albo wiel'Sza Przeołvnle w oddali tratW"a
ze sto1acvm na nfe1 koniem i mowu ni czło
wieka. ni zwierza. ni ptaka Szumiały bystrzyny 1ak szumi tail?a przv silnvm wietrze. woda
przewalała się przez głazy i skały, kipiała w
wirach. bryzgi igrałv w słońcu Prze? bvstrzynv wszvscy ciąimęli line. a Nil Lawrie ntiewicz,
stolac w łodzi. sterował wiosłem. I iego żona,
słabowita milkliwa kobieta. okutana w wielka
chuste. też szła w pasach.

- Nasz Anatolij Grigoriewicz Je&t agronomem. !(eoloeiem. mineralogiem paleontologiem,
i nie wiem kim ieszcze - Maria Fiodorowna
sie uśmie.:hnela - µia nadzieie że !(o docenią.
- Niech krainę ocenia - odpowiedział Anatolij Grigorif'Wic1 - takich bogo1c:tw jak nad
Angara. nie ma niedzie Węgiel met::ile. nafta. drewna. futra niPwvczero·ine zasobv wodne.
Przebierał k:imien•p 5zezunłvmi oalcami kawatki lawv ułamki skał. oożvłkow:me srebrnvmi nitkami ~ZC7eśl ; wv 1.aitneresowania swoich
następni trafią
przypadkowyah słul'haczy
sie może ,..a rok. a może wcale.
- Bvłem na zesbniu nad Angara ieszcze
ciaenał Anatolij
przed rewoiucia lutowa
no i z!1owu tu iestem Ale
GriE(oriewicz wówczas moie Jrtykulv o regionit> bvlv oubllkowane. tera:t n1wet myśleć o tym nie ~m•Pm.
Jednak mam nadziE'ie. że moie notatki ieszcze

fantazjować.

adminlstracyjn-e. Być mote. w
dzać zmian„
Dworcu bedzie nowe centrum rejonowe, A co
za tvm idzie . nowa władza. nowa miotła. i ta
miotła będzie blitej.

Sasze zadziwiło. 1ak Boris umie
ale zauważvł tylko:
- Ale może jest mężatką.
- No. ro byłoby niedobrze.

- Bierzcie rzeczy - dysponował.a Marla Fiodorowna - załatwimy wam nocleg.
Nii
- Dzlękujo - odwwiedział Sasza
Lawrientjewlcz chciał zarprowadzić na. n.a nocleg.

Na talerzach ryby, śmietana, konfitury. Nil LawrientJewicz I jego żona wvoluwal! ości na stół.
Sasza nie był do tel{o przyzwyczajony.

...- Do Jetroslni AndrlanownyT
potwierdził Nil Lawrlentje- Do niej wicz. wyc!ągaiąc z łodzi worek z pocztą.
- Swietnie. no to wieczorem posiedzimy.
Frieda wstąpi 'PO was. Dobrze. Frieda T
Frieda czytała list. który otx:zymała.
- Frleda. ocknij się.

dzl.ewczvna włożyła list do
- Tak. tak koperty i podniosła na Marie Fiodorowną
ogromne błękitne f'C'LY· Cza.me loki spadały na
stara bluzke. luźno obejmują.ca szczul)ła talię.
powtórzyła Maria
- Wejdziesz oo nich Flodorowna - oooiedzlmy u Anatolija Grigorjewicza.
-

U mnie. u mnie czasopismo.

Anatolij Gr!gorjewkz

Gosoodynl 2ruba Obrotna kobieta. skarżyła
sie na syna: nie chce pracować w kołchozie.
h e r bo w n i k i kuszą do Rosji na budowę .
- To Jest naigor.szv skończ<mv naród - Nii
Lawrientlewicz rzucił uwagę na temat werbowników. liczvkrupy, tylko sie włóczą po świecie.
Syn ~osoodvni. zitrabny Cyl{aniuk. zerkał z
ciekawością na Sasze I Borisa. w llllilczeniu
słuchał wvrzutów maofilti. Gospoda!"2. też podobny do Cygana. siedział na ławce. p~ił Boris spogladał na drzwi. czekał na Friedę. G-Ospodyni cały· czas narzekała na s:vna:
znalazł.am,
zapal!ld 11 nieito
- Niedawno
dziurki w kieszeni. papierosy chqwa. kieszenie
przepala. I co. :!le mu sie tu żyle? Do roboty
dużo nie ~onimy, wszystko same z chłopem.
Jeszcze ptactwo nie zaćwiel'lk:a. a my 1uż w polu. Kierowniki każą, robić 1>0trza.

- Ile oan ma lat? - spytał Anatolii Grigorlewicz. .
- Dwadzieścia dwa.
- Młody - uśmiechnął sie Anatolii Grigorlewicz - ieszcze wszvstko Przed nim.
- A co iest, przed nim? - oo n u ro 5pvtal.a
Maria FiDdorowna. - Jaki ma pan wyrok?
- Trzy lata. A pani?
- Ja bezterminowo - odparła chłodno.
- Jak.to?
Ano tak. Zaczetam w C:wudziestym roku: zesłanie Sołowki. wiezienie polityczne. znowu zesłanie ·t>rzede mna znów Sołowk i ł \bo
wiezienie oolitvczne Teraz. mówią mv t;;o„trrewolucioniści. mamy zasto~podarowvwać Pół
noc I o~na też to czeka. Jak kto~ dost 1nie
. sie na tę orbite. to iuż z niei nie zejdzie N<ii\vYŻei Frleda. jeżeli WVPuszcza ja do Palestvny.
- Panl ~ie wybiera do Palestyny? - zdziwił sie Sasza.
- Wvbieram się.
- Co Pani tam będzie robić?
- Pracować - odpowiedziała dziewczvna. z
ziem:e kopać.
lekka zn1ekształcaiac „r"
- Umie oanl ią kopać?
- Troche umiem.
Sasza zaczerwienił sie. W jego pytaniu zabrzmiała nieżyczliwość. „Umie pani ia kopać?"
A Przecież I tu ziemie kopie z tego żyie
Próbuiac zatrzeć swói nietakt spytał miekko:
- Czy i est nani źle w Rosji?
- Ni.e chce. żeby ktokolwiek mógł mi wymyślać od Żydków
ale tvm tonem
Powiedziała to s'Pokoinie,
którv Sasza spotyka! u
niezłomnego uooru.
ludzi. owładniętych swoimi ideami. Nic z tego
Borisowi nie wvidzie. chyba żeby orzeszedl na
jej wiarę.
I Maria Fiodorowna, i Anatolij Grigorjewicz
sa oozostalościaml owego krótkiego okresu po
rewolucii. gdv odmien,ność Pn!!ladów tolerowano iako nieuniknioną. Teraz uważa sie ją za
wysteoek przeciw naturze. BlUlinowie Stolperowie. Diakciwowie przekonani sa o sw~im. prawie do sprawiania sadów nad starvm1. be1radnvmf ludźmi. ośmielaiacvmi sie myśleć inaczej niż Dni
- Mam do pana pro5be - powiedziała Marla Fiodorowna - proszę odszukać w Kieżmle
Telizawiete Pietrowna Samsonowa. to taka sama staruszka lak 1a i przekazać lei to.
. Podała Saszv kopertę.
Czv oowinien la brać? Co w niej 1est? Dlacze.sto nl.e wvsvła Poczta?
. Wahanie. które przemkneło po jego twarzy,
n1.e uszło uwaitl Marii Fiodorowny. Otworzyła
koperte. bvlv w nie1 pieniadze
- Tu i~t dwadzieścia rubli. prosze jej przekazać, i oowiedziec. że ieszcze żyje.
Sasza znowu sle zaczerwienił
- Dobrze. orzekaż~.

kart:kował

- Słuchajcie. zdażYcle 'Przeczytać - władczo
idziemy.
wyrzekła Maria FiodOTowna Boris oodni~ł paczkę.
- Ma oan t>rzecież swól baga:ł - rzekła
Frleda.
- Myślałby Mo I
Zawadladkim tretitem Soria zarzuctt eoble
paczke na ramie. wziął do reki walizki=. Zmę
CU!nie 1ak reką odjął.
- Walizke pro.sze na razie zostawić, zabierze
poradziła Maria Fiodoro'Mla.
pan późme1 Sasza

oomóllł

Nilowi

rozładowat!

łódke.

Boris I przenleślii wszystko do chaty,
na brzegu.
Kiedy ltosood:vni czyściła rrby i nykowala
kolacle. Sasza I Bora wyszli na ulicę.
- No? I - Boris aoojrzał oytająco na Sa.sz,, .
- Sasza udał. 9 nie zrozumiał oytanla.

Syn milczał. 1DGR!ądał na San• I Borisa. I
gosoodarz Id milczał. w duszv sam był włó
częgą. A go.spodyni cały czas zrzędziła. wyjeI
dzie chłopak. woadnie w złe towarzvstwo
zamkna go do więzieni&.
Weszl.a Frieda. 'Dl"ZYWlltała

lri•.

usiadła

ławce, nie orzet'YWała rozmowy. Była

w

C.D.N.

na

cież

kich butach. starvm o.alcie i chustce. owlnietei
nie rozwiazała,
wokół głowv l szyi. Chustki
wyczekując,

aż

chłopcy

•kończą

Borts. oodni~ł sle. niecierpliwie
Saszę, . każąc mu sie pośpieszyć.

kołacie.

oopatrzył

Tłumaczyła:
na

EWA-KATA.RZVNA NOWAK

Wi'óclł

stojącej

W ooczesnvm kacie pólka z ikonami. w drugim narożny stolik. na nim lusterko. szoul.ld
z nićmi. czysty haftowany reczni'~ na oara-petach kamienie. próbki minerałów. nasiona ,..
koazyczkach. w aamunkach rozsada.

•
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!e~ładomie narobiłem gospodarzom
karty
podałem do
kłopotu. Nie
pn:ekroczenia irranlcy, że bi:dę w
Kutalsi, drugim co do wielkości i

i Gorii. Miejsce urodzenia
Józefa Stalina I Wło<lzimlerza Majakowskiego.
Do pierwszej miejscowości zawiódł mnie senty-

znaczenia mieście Gruzji. Ale jout
nie te czasy, jakoś ominięto biurokratyczną barierę l z krajowego lobnleka .tartujemy nlewielk!nt samolocikiem. taką powlekzną taksówką zabierając chyba nie więcej nił
po
trzydzieści oaób. To wielkie udogodnienie,
40 minutach lotu jesteśmy na miejscu, Podobno
kilkuset kMometrów
pociągiem na pokooanie
cał7 dmie~.
po.łwlęclć
1órzy~tej ta-asy trzeba
Tutaj bęch:lemy do koilca pobytu.
„Inturt.tu• w
Kutattl, a właściwie hotel
l'schaltubo, niedaleko pototonym mla11teczkunua11 b~ wypadow11 w 0uzdrowlaku, 1tał
Poti
lcollce bliższe t darł-.., u do odleełego
nad Morom· Czani:rm. ltutai•I, nad burzliW\
• t.j pora neką lll<Jml ~ 250-tyslęczne mia.to, Wielokrotnie u.t@u·je Wiellrołclą .toliq republiki, ·ale ma swoją ambicję, dumę, a nawet
tartobl:lwie akcentowane pnewagł nad Tbilllł.
Międs:r Umó:nymi trwa llJ)Ór, które mia.to jeat
Zyje lię tu na pewno IP(l'kojn!ej l wy1odnłej nit w ntłocsoo.ej metropoUi, ale magda
W oddziale
ttolłc:r działa na cal;ym ł'Wiieeł•.
Zwląizku Pł..n:r Ckuajt je.t dwaMie-kła kilka
N&, 1d1 w irtoUey erubo ponad trzy 1etkt. Tu·
taj tet pn:rjacłelsko fOGC'!Ony, to ma.czy obft·
el• brmiony gruziflńtmi pnywmakamł I faneIVW'llllY klfO!'macjaml, Ił,_. 1 u.t przewO<łn4·
tsllceCo O<łdz!ału pornkadte, któn w wolin.:ym
pnekładzłe brsm4:

ment do rewolucyjnego poety, do drugiej Bagdadl nosi obecnie
przewrotna ciekawość.
Imię poety I tyje w jego cleniu I sławie. Sto ty1ięcy osób rocznie przyjeżdta tu, by zobaczyć
niewielki drewnlany dom z werandą, gdzie
rodzina Majakowskiego.
w je.go części :.tyła
dywany, gitara na
Zdjęcia , 9Pt'zęłY domowe,
•c1anle 1 kołyska Wołodl, pamiątkowe fot.agrafie.
DGplero obok, w specjalnie dobudowanym płas
kim. pawilonie jest właściwa wystawa J<b!orów,
jakby całe :.tycie zamknięte w fotogramach, ręko
pl1ach, ksląiika.ch, setkach I tysiącach książek
drukowanych w dzie~lątkach języków 6wiata,
przekładów, wmowleń jwladczących o jego rzecs)"Wlścle łwl.atowym formacie. Oprowadu nas
sypie ane,g dotaml i
emerytowan:r nauczycle-1,
wierszami, nie sz.czędzl 1zczegółów I własnych
kslą~ • Włodzl
kłopotów 1 opubllko"Wttnlem
mlenu Majakowskim.
Wychodzę 1 o<lżyłym R.lntere.towa.n~em, teby
po powrocie njruć do jego k>slążek, tego jak
tu mówią ,,irosyjsklego-'Gruzina" czy odwrotnie,
nie zanotowałem. Ale I sam pobyt wokół muzeum to przyjemność. Wszędzie czerwone ró:!:e,
wo<kół wzgóru, przełom rzekł, strumień spływa
jący od b11$iego tródła, ożywczy mikroklimat...
W Go:rlł jest Inaczej. Sprawdziły się dawne
łnformacje. Je.sit jak było. Drewniana chatynka
pod m11rmu1rowym baldachimem, coj w rodzaju
panteonu nad direwnlaklem. Izba biednego ne-

N

możliwości, które nie
dzić . Dawne Bagdad!

11•

etu-..

sposób byto nie odwie-

'OROZJ~: W Oorłt Jest muzeum J6Iefa ·sfo·n·iw. ~am; ~Cłzle aro'dzlł st~·
Włod?!mlert 'Majakowski: Szansa dla młodych' ._ czyi! nowa polityka

kadrowca.

Biesiada po gruzińsku
wca, jego warsztat w plVWJ.lcy, ubogie sprzęty,
nleautentycr.ne. Obok gmach muzeum. Zwiedzanie rozpoczyna się od przejścia przez llJ)ecjalny
wagon, którym Józef Stalin jechał do Jałty na
romnowy Wielkiej Trójki. We właściwym muzeum fotogramy, cale :ty.cte w zdjęciach, główosobistych; do tego
nie jut ll'JIUllilych, nieoe
jubileuszowe dlll!'y z
mundury, odmaczenia,
wielu kTajów łwłata t ra~faleckich miut I repubHk. Przystojna przewodniczka mówi tylko
o faktach historycznych: sprawy, daty, jak 1

Ckuizji (jeet) Tbillisi, l't<>Lieą G !l' uKutelat.
Coł mi M pr1ypomma ąor-r wUHawa\to-na9-w•ki•, ale tak: to bywa, ł.e człowiek: jest ~
lb'onle tych, 11 ltt6rymi 1ł9dm przy stole w
pnTjadelalej komitywie. I nd• może uciec od
117tuj~ych porównań. W dwglm mieści• Pol*1, lokal Zwią*u uteratów Polskich to trą
pokoje 1 kuchnią, a tu Dom Llteratu!l'y, a sal11
teatralno-kinową na czterysta miejsc, dziesiątki
łunkcjonalnych pomieszczeń, biblioteka, oddział
wydawnictwa, kllkandcie osób zajmujących sl4a
1prawaml bytowymi środowiska I upowszechnianiem kultury llterackiel w rejonie. I zan1
rodzi stę przeświadczenie, te nit jest to kweatla możliwości, ale różnicy rang! I znaczenia,
„kle llę tutaj pnywłązuje do spraw kultury,
a Wtóriczoścl literackiej ~gólni„

- 9toliCll

l ła 6

w -

płyty.

Przed nami przechodzi duża grupa włoskich
Na placu przed
kombatantów antytaszystów.
muzeum czekają jut pionierzy ustawieni w
czworobok, gra orkiestra, przemawiają oficjele,
mówią o przyjaźnł.
Anf tutaj, anl potem nie rozmawiałem e J6zefle stalinte. Czuami mignie jego portret na
nyby, kilka razy widziałem znaczki 1 jego podobl.mą na ramochodacb, ale o jaklchA nawrotach kultu Józefa Wlssorlonowicza nie moma
wierutna bzduira,
mówić. Powiem więcej: to
któr2' u nas dość ezęsto się Powtarza. ·
Tak się też złożyło, że dopiero po t~ wycieczce obejrzałem '„Pokutę". Film od mlesfęcy
na ekranach, ale jeszcze kilkadziesiąt osób na
widowni. Przewaliły się ju·ż prasowe dyskusje,
wy-Tatające głównie aprobatę ' dla Tenglza Abuładi.e, który w tyd~ień później za swe arcydzieło odbierze oczekiwane Grand Prix na festiwalu w Tbilisi. Tak, nie waham się nazwać tego
filmu arcydziełem. Kllka lego sekwencji, jak
np. scena odczytywania przez kobiety „listów"
wyrytych na drewnianych klocach O<ł mężów
- wlę:!niów przejdzie niewątpliwie do hlstortl
łwiatowego kina. Niezwykły talent, w którym
dopatruję się jakby wspólnoty z siłą artystycznego wizjonerstwa ... Feilllniei;o. Chociaż jakiś
nledosyt pozostaje.
Abuładze zrobił fl1m w konwencji, kt6ra według niego mogła tak! ogrom absurdu I potworn~cl udźwignąć, nadać jej wymiall' uniwersalny
I ponadczaS-Owy, uwolnić od politycmej ,,roz-

I.
N\e byto

t.o specjalni• planowane, a1e
ta

tak

część pobytu w Gl:uz.jl swląza
wynło, ł.e
u była ełównie z dniem dzisiejszym, Oczywlś
ole nie pominąłem okuj!, aby prawdziwe perły
atarej gruzińskiej architektury zobaczyć. A więc
Gelati, duży zespół uchltektoniczny obejmują
cy dawną katedrę, klasztor I akademię teoJo1tczną. Obejrzałem rfftaurowaną katedrę Bagra-

ta s 1008 roku, zburzoną przez Turków w 1691
roku. Przejechałem s1ę gruzińską drogą wojen" ' ciągnącą 1!ę wzdłuż rzeki Aragwi... Tylko
kon.1ekwencje wyjątkowej simy nle pozwoliły
nam pojechać do Swanetl, e której choćby najkr~j muszę wspomnieć.
otóż, ostatnieJ zimy •padł;y

w córach najod 300 lat śniegi, układając się war•twaml do 10 metrów grubości. Na wiosnę runęły ze zboczy górskich lawiny wody, doszło
do kataklizmu, wątle strumyki zamieniły się w
rzekł, rzeki w groźne rozlewiska, które pochła
I ludzi. Najbardziej u•
niały domy, menęta
cierpiała Swanetii; od lat :.tyli \U ludzie twardzi
I IUrOWI, 1amodzielnł, jakby ska.za.ni na włas~
wyta'wałość I zaradność pne% oddalenie od C7wlllucji. W czasie „normalnych" lat O<ł półm.ej
jesieni do końca wiosny byli odcięci od łwla
ta. Tym razem bez pomocy 1kazanl zostaliby
na zagładę, wielka pow6dt znlo.sła wszystkie
domy, ostało stę jedynie żywiołowi dawne osiedliszcze, znane rni tylko ze zdjęć kwadratowe
baszty, kilkunastometrowej wysokości, służące
kiedyś jako pomieszczenia dla lud'Li, zwierząt
1 całego dobytku, ale także jako warownie trudne do zdobycia. Z bitych, kamiennych I asfaltowych d!'óg nie pozostało śladu, zo.tały rosmyte przez wodę, zasypane prze1 skalne nunowlska. Do Swanetl można dostać się jedynie
6mfgłowcem. Tysiące ludzi musiało osiedlić
be.zpiecz.nych.
na terenach nltei położanyeh,
Tutaj przy pom-0cy p~stwa budują nowe domT
I rozpoczynają nowe życie.
Nie obeszło się też bes przejałid:l:kl do niedalekiej Satapll, miejsca na tyle osobliwego, te
tal byłoby n.ie wspomnieć. Tutaj w 1933 roku
uczeni odkryli ponad dwieście śladów . „ łap dinozaura. Przysypane ziemią przetrwały 60 milionów lat. Sataplla (nazwa pochodzi od miodu)
to niezwykły rezerwat przyrody, malownicza
górska enklawa z bogatą roślinnością I unikalnym drzewostanem. Tylko tutaj całą gamą, mię
dzy klonami, grabami, cisem kokhidzkim rośinle
_dżelkwa I samslt („drzewo telazne"), który tonie w wodzie.
A pod ziemią ozu I woda przemyjlnle wyrze:źbiły około 400 pieczar, które zostały odkryte dopiero w 1925 roku„ choclat zaczęły powz
stawać przed 30 milionami lat. Największa
z nich ma 12 km długości, względy praktycvne
I bezpieczeństwa pozwoliły udostępnić zwiea le
odcinek 600-metrowy,
dzającym tylko
I tak jest to szczególnie atrakcyjna przechadzka.
Jest chłodno, włlgotno, Idziemy za przewodnikiem jak pnez niezwykłą galerię rze:tby. Wapienne stalaktyty I stalagmity, przez wieki przyj~y niesamowite kształty, co O<łdają Ich zasłu
tenle poetyckie nazwy: grająca baszta, pęknię
te serce, wO<ło&pad.
większe

rację,
miał
Może
rachunkowości".
wybitnego
Intuicji
wierzyć
ten ,,nłed01yt"
łA
my61•,
ale
zaspokoję innymi, którzy wpro.t llllllerzą si• 1
tematem, jak to uc:.tynił Anatolij Rybakow w
"Dzieciach Arbatu". Podobnie też Gruzini, jak I
cały naród radziecki w a.tmosferze ,,ilasnostt"
dokonali 111>rawiedllwego' 1ądu nad poetacią Józefa Stalina, złożyli 10 do grobu po ras truci
bel dawnego bałwochwalstwa ! niedawnego
właściwym
przemilczania, u11ytuowali co M

trzeba
artylty1

•

miej&cu w 1wej historii.

si•

1
Dwa miejsca

ma1azły

li•

jeszcze w zasltWU

NR 4 (1556), U STYCZNłĄ "19~ li.,

Wracajmy jednak do dnia dzisle!azeco.. Nie
mniej on ciekawy, choclai przemawlajfłC1 konkretem I 1uchą .tatystyką. Wyehodz~ oo dsie6
na hotelową werandę czy· dziesiątki ruy prnjeżdżając przes Tschaltubo nie ba!l'dzo zdawałem
1oble &prawę gdzie jestem. Uzd!l'owlsko? W t.j
scenerii I klimacie każdemu miejscu można by
wyznaczyć tę rolę. Ale naprawdę... T1chaltubo
wyróżnia 1tię tym, że w stosun11:owo nlewlelkiej odległości od siebie bije t\I dwa111dcle ilrówzbogacon, w
deł z gorącą wodą, na dodatek
kilkanaście leciznlczych pltil'wlastków. Stąd wokół dzlesląrtki „pałaców". W miejskiej dolinie
kilka nowoczesnych hot~l1 Jlbudowan~h tara.owo na nasłonecznionych 16reklch stokach. Prawdziwy hotel to nu~, nouący 'llrff:rit' na•w•
mluta. Res.zta to bua hotelowa dla lturacjwisr
z całego Związku Radzieckiego I iagranl<:y (oczywiście głównie Niemcy), których naru może przyjąć pri.eszło 4 tysiące osób.
Któregoś dnia podjeż.dtamy pod jeden 1 tych
pyszniących się wysoką kolumnadą ,.pałaców".
To urzędniczo nazwane źródło nr S o tempert-

turze wody prawie 35 stopni.
dzieć

Co by powie-

o soe<reaUstycmej archltelttw'ze, to budo-

wano nie tY'lko okM:llle, ale U'wade I solidnie,
nie szczi:d7J\C najlepszych mat~lałów. Talk i.i
jeŚt w środku: marmury, mozaiki, płaskorzetb7,
przestronność, sterylna C2Y•to.łć. Oprowadza nu
irtarsu lekarka, pokazuje, wyjaśnia. W gwld·
dzl1tym układzie O<ł :tródła umieszczone są pokioje 1 wannami i bueinamf. !W, ~lola '1tle-

gują się nadzy mę:l:czyt.nl. Na n'lft widok przewracają 11!ę na brzuchy. Kuracja taka trwa trzy
tygodnie. Codziennie do tródła nr 6 przychodzą
na kąpiele setki osób (około 800). Było tu ze
wielkich tego
swoimi dolegliwościami wiele
świata, ale darujmy sobie. I tak dzięki gorącym
I
miasto, zwyczajne, ale
:tródłom powstało

szczególne, miasto jakby jeden wielki ogród,
jesLCze nie wykończone, bo wieje publicznych
budowli wyłania się z ziem! lub jeszoze pozostaje na deskach architektów, miejsca pracy
jednych, ratowania zdrowia drugich i takich
ciekawskich jak goście mojego hotelu, którzy
też tu mają swoją bazę wypadową, skąd jadą
dalej do Armenii.

5.
O Gruzji podręczniki piszą, że jest krajem
Im wier zyć,
przemysł-owo-ro-lnlczym i trzeba
chociaż przemierzając kraj odnos-1 się odwrotne
wrażenie: że to poza rajem dla turystów, kraj
winorośli, herbaty, sadów i hodowli nleduż.ych, crerwonych krówek, a także zwierzę
cej menaże!l'il trzymanej w zagrodach, a rówdll'ogach.
s i ę po
nież beztrosko wałęsającej
Prograiµ pobytu wyznaczył mi je.dnak gospo-

upraw

darstwo sowchozowe racrej nietypowe.
Położony niedaleko miasta kombinat rolny o
powierzchni o!Ćoło 600 hektarów produkuje cał
kiem nieegzotyczne jaibł'ka I irruszkl oraz brzoskwinie (oik:oło -i tysiące ton), a jego d!l'ugą specjainooolą są plantacje sadzonek, które siprzedają całemu rejonowi i krajowi w ilości ponad
1 miliona sztuk rocmie. Nie wiem, czy to dużo,
czy mało, ale daje to 2,5 mln rubli zysku roczwygląda zasobnie.
nie. Wieś, a raczej osada
Pracownicy zarabiają nie:źle, śred,nio około 220
rubli, a specjaliści przekraczają 400 rubl i. Na
skolektywizowanej w1! żyje się chyiba le.p iej niż
w miastach, mieszkania, przeważnie domki jednorodzinne o 1pecyfi=ej architekturze l funkcji " obszerne (około 200 m') i wygodne, 1
trad~yjną dużą werandą, gdzie głównie toczy
1!~ tycie rodzinne, ogrodem 1 reguły pokrytym
dachem gęstej winorośli, oplatającej d!rewnianą luh metalową konstrukcję. Każdy pracownik
może mleć działkę przyzagrodową, która oprócz
samozaopatrzenia w produkty rolne przynosi kilka tysięcy rubli dochodu rocznie. Do tego trzeba dodać wiele świadczeń socjalnych, jak dac- ·
mowe ~dszkole, takiet obiady w sezonie prac
polowych, bezpłatne uczestnictwo w kulturze.
Obru Wll ry&uje się nader optymistycznie, ale
takle 111 'W1'a:.tenla fragmentaryczne.
problemem,
ZSRR
Żywność jest w skali
swłaszcm trr.eba importować zbo:!:a, brakuje owoców I wanyw. Stąd O<ł pewnego czasu, jak
wpTowadza się dalsze
przekonywano,
mnie
motywacje do bardziej wydajnej pracy, premiuje. wysoko jako§ć I Ilość produkcji. Systemem,
który ju:.t został potwierdzony wynikami, jest
powiernictwo poszczególnym osobom, a raczej
całym rodzinom na podstawie umów, całej odpowiedzialności za pielęgnację określonego areco
ału i rozllcunle z uzyskanych wyników;
podnieść wydajność, a za
pozwoliło Utaoznie
tym płacę, czyli poalom tycia ludzi, którzy pracrują teraz }akby na własną odpowiedzialność.

6.
(Kutalski A wioDzień &pędzony w KAZ-le
mobllnyj Zawad) przenosi nas jakby do Innej
Gruzji. Fabryka aamochodów rolniczych z osiedlem przyzakładowym dla 16-tyslęcznej zało
&i to nlemal cała dzlelnloa mia.ta. Samochody
pie.rwsz.y
tutaj od 1946 roku,
produkiuje
egzemplarz o kaztałtach poczciwego :.tlaa stoi
na <>~isku 'przed &łównym wejściem do ukła
du. Przypomina, że od tamtego czuu minęła
1~ cała epoka techniczna. Obeony model to
11-tonowy diael, o na.pędzle na dwie osie, odchylnej, pl'Zestronnej, 11zoferce, zmechanlz.owa•
nycll burtach, nowoczesnej sylwetce, słowem europejski poz.iem.
Jedziemy samochodem ulicami tej fabryk!-mlut~a, pnemie.ra.my kilometry hal pone:.te&ólnych wyd:.tiałów pl'odukcyJnych. Przewodnikiem jest młody eek.retar:a: komitetu zakłado
wego partii. Prz.y obiedzie w 1tołówce można
spokojni• pod.umować wrażenia i porozmawiać
o 1pl'awach l&łoJi l pr:.ted1iębiora.twa. KAZ to
wiele
układy z tradycją, majłł 1wój dorobek,
problemów jut rozwiąz.anych. Pr:.tede wszystkim
jest wykształcona kadra techniczna, dzięki kutalskiemu Instytutowi polltechnicmemu. Załoga
w 95 proce7ntach z Gruz.inów
lkłada.jąca się
(chociaż doliczono się 27 narodowości) jest 1tabilna, ale jak nie ma być, gdy młody pracownlk, jeśli założy rodzinę, nie czeka na aamodzt&lne mieu;kand.e dłutej ni,ż pół roku!
Tutaj tll:ie, co zauważyłem w każdym dutym
pnedslęblorltwle radzłeckLm, nle 1:1częddło s1ę
6rodków na .tworzenie bazy materialnej dla
kuitury, l,POll'tu, rekreacji, co równie:t jest ni e~
bał•t.lnym azymiikiem ln.teg!'ującym załogi;, a
w pane 1 dobrymi wairunkaml pracy i płacy
do szukania
skłania
(łrednla 210 rubli) nie
szczęścia 1dzie indz.!ej. Problemów jednak, jak
w całej gospodarce radz.lecklej, nle brakuje. Zakład wchodd w .tap intensywnej rozbudowy,
produkcji
zwiększania
właśnie lnteruiywnej,
drogą modernizacji, a.utomatyzacjj unowocześ
jut tylko
Nie decydują
niania pro<lukcjl.
wskaźniki Ilościowe, lecz równleł jakoścjowe,
1krupulatnie liczy się koszty, oszczędza mate!l'lauwzględnia wymogi
ły do produkcji, a tak:ie
ekonomle21nej eluploatacj4 wytworzonych pojazdów. To zadanie niejako 1tałe, jako atrategl<:2:całego
ny wręcs element w uno-wocześnianlu
radzieckiego roln.icłwa.

•i•

7.
Z podobnymi problemami spotykamy lię w
&ospodairkt całkiem
P<>tl, chociaż dziedzina
inna. Najpierw jednak meka nu Interesująca
sama w 1<>ble, dłuea j&llda nłezawodną „Niwą"
przez tereny dawnej Kolchidy, urocze I zadbane miasteczka jak Samtredla, Abuza, Cchakaj„
at do miej.ca, cdzie rzeka R!onl wpada do Morsa Czameto. SO-t)"Slęcme Pot4 to obok Suchu·
mł I Batumi morska wlzytówika Cku'ljil. Obff.
nie, jak ee ~. n:rll'llje llł• do ,..,ma ~
.tycznego.
mnie •
Mimo lłon~j )llOICdy 'llNda •
.tmna, uciekam na plU., jHZC11e se łladuni zł•
1DOW1cla • - 4 • . Dla cremadT

1zkoły gastronomlcznej 1 jakiego~ miasteczka na
Uralu temperatura w sam raz, bawią się wesoło, opowiadają o wielogodzinnei podró zy do
Pati pociąg i em, przei pierwszy raz widzianą
Nie przyJechałem tu
Moskwę; są zachwycone.
jednak na wczasy.
puprzecmane
Pob1eznie zwu~azamy m iasto,
malowniczo odnogai:ni Rioni 1 sztucz.nym1 kanałami. Poza llkwieconym o wys okie) zabudowie
centrum, klasycznym w fo r mie . budynkiem tea:.
tru {tak! jest tu stały teatr z 30-osobowym zesJedpołem zawodowym) całe mia sto to tysi ące
nopiętrowych domów, otoczone zazwyc;zai bogatą zie l enią, siedliszcza wielopokoleniowycn rojednak głównie port.
dzin. Interesuje mnie
komitetu miejDzi ęki pośredn ictwu sekretarza
skiego partii, wszystko stoi prze-O nami otw ow
stołem"
rem. Pokrz.epieni „szwedzkim
Domu Marynarza, niewielkim statecaiem od~
b ijamy od nadbrze ża kapitanatu portu. Mys:.tkujemy po wszystkich enklawach zatoki, słu
chamy specjalistycznych wyjaśnień młodego
prostu wypływamy z
inżyniera, a potem po
zatoki, żeby „pospacerować" po morzu, g ład
kim i rozsłonecznionym, mieniącym się pięcio
ma (tak, policzyłem, zapisałem) kolorami. .
W klubie-kawiarni „Neptun", urządzon y m w
•tylu rzecz jasna „m0rskim". ale z niespotykaną gdzie indziej fantazją, przy kawie i graj ą cej
Historia portu w
szafie porządkuję ·notatki.
Pafi ma juL prawie 130 lat, powstał Jako
pierwszy na Zakaukaziu, według projektu inżyniera Szirwiety. Kosztował dużo i jego budowniczowie twardo musieli się zmagać z naklimatem bagien kolturą, z malarycznym
chidzkich, a prymitywny stan ówciesnej techniki dopełnia obrazu trudności. Port był jednak
niezbędny dla zapoczątkowania eksportu rudy
manganu i drewna. Zasadniczy rozwój nastąp ił
w czasach II wojny, tu było niedalekie zap lecze frontu. O porcie jednak, w nowoczesn ym
znaczeniu, można dopiero mówić w ostatnich
latach, po jego rekonstrukcji, zmechanizowaniu
prac przeładunkowych (-obeonie 98,6 procent).
„Teraz, jak mówią, nie ma złej pogody", bo w
każdych warunkach atmosferycznych port może funkcjonować, o czym świadczy 6 milionów
ton przeładunku w roku 1987 (jest to przeszło
wzrost w okresie powojendzlesięciolcroL'1y
nym).
I' w klubie. i wcześniej, w pieczołowicie zorganizowanej izbie pamięci m ieszają się dwie
a le
przeszłoś ci ,
sprawy. Trudnej, zgrzebnej
wspominanej z dumą i sentymentem, np. wśród
1400-osobowej załogi, o tym się stale pamięta,
pracuje jeszcze 108 uczestnfków wojny ojczy ź
nlanej, których zdjęcia mogą obejrzeć na honorowej tablicy. I dnia dzisiejszego, jako decydującego o powodzeniu przyszłości. Już pozbyli
garbu.
biurokratyczno-centTallstycznego
się
Rozliczają się po nowemu, plan nie jest n arzucany odgórnie, decydują o podzi ale tego, co
wypracowali, są szanowanym partnerem w kooperacyjnym łańcuchu. Partia ma wpływ na obkierowniczych, ale pod s ta w ą
sadę stanowisk
awansu może być tylko wiedza, dorobek zawO<:lowy, szacunek otoczenia; os-obiste powią
J<ania. Karuzela kadrowa -. to już przeszłość.
I wielka szansa dla młodycn, trzydziesta-czterdziestolatków. I w sowchozach, w KAZ-le I
Poti wyłącznie z takimi mam dO' czynienia. Są
modnie ubrani, nie uwykształcen i ,
młodzi,
niedawkrywają swoich sądów, które jeszcze
no zatrącałyby 1deologlczną h erezj ą. Na wznoszącej się fali, co ilustrują ich jeszcze kr ótk ie
życiorysy, ale żaden bez robotniczego doświad
czenia, przy maszynie czy warsztacie i zasadniczej służby wojskowej; każdy zaś z kliku czy
kilkunastoletnim sprawdzianem pracy zawodowej I społecznej. Takiemu modelowi kariery
można tylko pnyklasnąć.

8.
ZblU.a su: dzień odJaadu. W podmiejskim duehan!e gru.ziń.scy przyjaciele raczą m nie wspaswojej kuchn1. Chociaż nie ma ronlałościaml
gów, tylko szklaneczki, ale je.s t tamacha i udziela głosu biesiadnikom. W naszych toastach-opowieściach mało poezji, a dużo konkretów,
apełnia się tradycja grzeczności l zaspokajają
(nies·t ety wyimkowo, bo jakże Inaczej) wzajemne :zaciekawienie odległym!, a przyjacie lskimi krajami. Mol gospodarze bardzo chcą, że
bym zrozumiał, te biesiada w męskim gronie
to nie obżarstwo czy pijaństwo Potwierdzam.
Dziesiątki smakowitych potraw, liczne szklanice z winem to pretekst do spotkania si ę lusiebie wzadzi, którzy chcą wyrazić wobec
jak
nieza l eżnie
jemną przyjaźń i szacunek;
czy
zróżnicowane jest towarzystwo, profesor
kierowca, traktowani są z · jednakową serdeczBiesiada po gruzińsku to
nością I powagą.
przede wszystkim refleksja o życiu, o miłoś c i
do ojczy~ny, wdiZięczności dla przodków, przy- ·
wiązanie do rodziny (młody Gezo z Kutaisi co
dwa tygodnie spotyka się z bratem mieszkają
cym w Tbilisi, n ie wyobraża sobie żeby mogło
być Inaczej, mimo Iż obie rodziny poświęcają
wiele godzin na pokonanie uciąż.l!wych dojazdów).
Biesiada po gruzińsku , w eozasle której nikt
nie spada pod stół, to jedna wielka rozmowa,
wi:azaspokajająca jakąś psychiczną potrzebę
jemnego dowartościowania, otwartości na sprapotrzeby odczuwania
wy drugiego człowieka,
wspólnoty duchowej, więzi międzyludzkich tak
wysoko zurbanizowaostatnio zubożałych w
nych krajach Kultywowanie tej tradycji to
jakby Intuicyjnie stawiana tama przed zagro:!:en!ami współczesnej cywilizacji: pogoń za kamaterialnymi, ułudą władzy,
rierą, dobrami
wyobcowaniem, martwotą duegoistycznym
chową ... Zrozumiałem to be.z trudu, choclat nie
miałem się czym pochwallć przypominając sobie obyczaje naszych przodków I współczesną
oby~ajowość swych ziomków„. Ktoś napisał o
Polsce: „byłaś kiedyś od morza do morza, teraz jesteś na dłoni". Ladne słowa, chocia±
nieprawdziwe. Jak:!:e daleko bliżej owego poetyckiego mitu są Gruzin!.
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Polemiki • ~isty • Opinie
„TiRAGEDJA -

WŁODZJIMl1E1RZ MAJA!KOWS~1·•

ArQ'kuł

Andrzeja Karolczaka o 1pektaklu „Traaedla - Włodal
1'eat~ Studio '83
wywołał
oburzenia
niektórych Czytelników. Publikujemy ołrzymane lisQ' - niektóre we fragmentach - oraz opinie lonych recenzentów o ąm
1pektaklu. Ponoć Jesteśmy narodem praanącym pluralizmu l bardzo łolerancyjnym. W łeorii przynajmniej. W praktyce bowiem
wszysc1 chcą, aby liczylf 1lt łylko ich opinie. Sądzimy że lektura poniżej zamieszczonych łeksiów powlnDa wiele .iafJ nam
do myślenia.
·
mierz Majakowslµ" w

w.

48 numerze waszego tygodnika ukazał· 1111 tekst, red. An-

drzeJa Karolczaka, który być mo-że w założeniu · miał być recenz~ą spektaklu „Tragedia Włodzimier.i: Majakowski" wyataw~ane~o przez Pawła Nowlckiego w Teatrze Studyjnym , '83,
.a w 1stoc1e stal się tym, co ja oazywam oszczerstwem.
•
W naszym życiu tak często mamy do
czynienia s brakiem
.kompetencji, jgnorancją i zanikiem dobrej woli w rozumieniu
J załatwiani~ n8:5zyc~ spra~ przez ludzi do tego powołanych,
:że w zasadzie me nie powinno dziwić czy boleć nas przyzwyczajo~yc~ i uodpornionych na tG, A jednak jest coś co boli i
dzi.w1: nierzetelność ludzi, ~tórzy piszą i których teksty 1ię drukuJe w poczytnych tygodnikach. Na azczyty ignorancji I niefachowość wdrapał się ostatnio red. Karolczak „recenzując" 1pe,k:takl P. Nowickiego.
·
Zrozumiałam, że red. Karolczak nie rozumie (to •i• wybacza)
.t nie chce :i.rozumieć (tego 1ię nie wybacza). Gdyby ten paszkwil, który przeczytałam, został wydrukowany w rubryce Po~· Listy. . OJ?,inie" wzruszyłabym ramionamt
i pomyś'1ała
„~1edny .człowiek , jednak w sytuacji, gdy
recenzowanie powi~rza. się członkowi Zespołu Redakcyjnego, a on zamiast przy;naJmniej. pr.~by ~telne~ krytyki daje popis
niezrozumienia,
„blyskotllweJ zlośll wośc1 l chamstwa - to mnie to oburza i
obraża. Lepiej ni~h red. Karolczak dalej pisze,
1koro
musi'
nieistotne w sweJ treści reportaże
o spojrzeniu
z
kiosku"
bądź też z innego miejsca (znam takie" ale nie powiem). Przynajmniej nikogo nie obrażałby i nie krzywdził.
Recenzent, który w sposób rzetelny wykonuje swoją pracę na,prawdę nie może b:tć na spektaklu j e d e n (I) raz na premierze, kiedy to istotnie podwyższona jest lekko temP.ratura odbioru sztuki przez widzów. Nie wiem tylko, dlaczego od lat
n~ przedstawienia premierowe do każdego teatru
na. świecilt
upraszani są prócz recenzentów krewni i przyjaciele artystów
- i nikogo to nie dziwi (naturalnie oprócz red. Karolczaka).
Może zechce red. Karolczak zmienić ten niepisany
zwyczaj?
,T ylko Po co?
·
Uwaga red. Karolczaka skoncentrowała się na opisie niektórrch elementów acenografli (d'o wiadomości red.
Karolczaka:
„chorągiew przypominająca kościelną" nazywa się w
języku
polskim „feretrum" lub „feretron"), których funkcji w tym spektaklu nie próbował nawet zrozumieć, zachwyciła mnie natomiast fotograficzna pamięć red. Karolczaka - spodnie do konnej jazdy, które zauważył na jednym · z feretronów sugerują.
te zna się na jeździe konnej i może niech red. Karolczak rozwija się w tym kierunku - chociaż na Służewiec daleko.
Zastanawia mnie, jak to się dzieje, że Kolegium Redakcyjne
ezy też osoba odpo'\l(iedzialna za dopuszczanie t.ekstów do druku wyraziła zgodę nł to, aby red. Karolczak mógł bezkarnie
.ebrażać publiczność teatralną. porównując ją do balonów. Mam
;nadzieję, że red. Karolczak sam nie wiedział, co czyni pisząc,
Jt na spektaklu premierowym były ,,(„.) trzy balony - nie 11·
cząc publiczności". Dla RJnie je.st $G jednoznaczne I prze3 to

•I•

może.

żałuję, że wasze, tak popularne i poczytne pismo, kształtujące
gusta czytelników (bo przecież w podtytule „Odgłosów'' czytamy „Tygodnik Społeczno-Kulturalny") odegrało tak niedobrą
rolę. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, a które widziały
ten spektakl (niekoniecznie premierowy) były oburzone I zaże
nowane poziomem „argumentacji" red. Karolczaka. (Argumentacji w cudzysłowie - bo · gdyby red. Karolczak określił samokrytycznie swój tekst paszkwilem ,lub pomówieniem - byłoby
to zrozumiałe) . Szkoda tylko, że wasze pismo traci z przyczyny
red. Karolczaka szacunek i wiarygodność wśród czytelników.
Bywają
przestępstwa nie podlegające wymiarowi sprawiedliwości. To, co zrobił red. Karolczak jest właśnie
jednym z
nich. Przed powierzaniem red. Karolczakowi funkcji recenzenta ostrzega wasze pismo
EWA JASKULSKA

MARZENA KUREK, IV rok fil. germ. UL.
EW A WIECH, IV rok fil. germ. UL.
DOROTA WYSOCKA, III rok filologia klasyczna
ANITA BUJAŁA, studentka IV roku filologii klasycznej UL
AGNIESZKA BIALECKA, studentka IV rok filologii klasycznej
JOANNA RYBOWSKA, IV rok filologii klasycznej
MONIKA DEMCEWICZ, IV rok filologii klasycznej
DOROTA WRZESI:NSKA, IV rok tnologi! klasycznej
JOANNA SOWA, IV rok filologii klasycznej.

Po przeczytaniu recenzH z ..Ma1akowakiet!O" w Teetnie studv1nvm chciałam od razu chwvcić za ti6ro. ale w końcu machnełam reka. Teatr I tak broni sie · sam swoimi orzedstawieniami . Bedac jednak wcwrai w Warszawie. orzeczvtałam przYipadkowo w „Expressie Wieczornym" materiał ooświecony Teatrowi Studv:inemu w o-'!ólności. a „Tra~edii - Włodzimierz MaJakowski" w szczególn<Jści. Wraca jąc do Lodzi myślałam w oociaICU o dwu rzeczach. Po l)iei"Wsze o tym, że iednak ciagle trudno
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byd ororokiem we właanwn - no! - mif'.14cle. A oo dt'Wlle. i•
to dziwne. !:t łódmkiellO t~odnlka kuMuralnego nie lftać na ooziom. jaki zaprezentowała
warszawska. bo wairszawak.a. ale
}ednak t>Ot><>ludniówk.a.
Z ooważaniem
KRYSTYNA KWIATK.OWSKA
W podobnym tonie napisały do DM ńwnleł pani•
Dorota .
Krolka i Katarzyna Adaszewska, któryob listów nie możemy
opublikować ze względu na brak miejsca.
REDAKTOR DYŻURNY

No; dostało ml llęl DziękuJt 11a lbty, wybaczcie Państwo łe
odpowiem tylko na jeden. łen najbardziej reprezentaiywu;
od pant Ewy JuskulskieJ. List Jest o ble Jeszcze ważny. !e
podpisany prz~ 9 innych osób. (Pani Jaskulska pisze: ""'czuje się raźniej, 1dy nie pluje sam.")
Porozmawiajmy jak filolo1 • filologiem. ()qfl • niekompełencJL- Pani zarzut. że ja nie jestem kompetentny ma Pani
prawo tak aądzić, ma Pani święte prawo tak uważaó. Pozwoll
Pani zatem. że poddam w wątpliwość Jej kompetencje dotyczir
ce uprawnień recenzenta albo szerzej - d~ennikarza. Otóż jeatem zwolennikiem maksymalnej 1wobody iłowa. Tego wygła
szanego ze 1ceny I tego w gazecie. Pani ma najwyraźniej in·
ne zdanie: w teatrze można wszystko co 1it zamarzy, bo to
Swią,tynia SztukL W gazecie? A won. pismaki od naszych a.rty1tów ukochanych, albo się zachwycać, albo milczeć!
A Ja akurat taki mam temperament, że jak mnie coł
zachwyca (co 1ię zdarza nader rzadko), to ·a reply za pióro
nie chwytam. Dopiero jak wietrzę. chałę. intelektualne naduży
cie. humbu1 I robienie balona • publlkl. to tlo maszyny 1ladam
z zapałem.- ·
Wróćmy do ftlologll. Plne Paul bardzo 1łu.sznie - łe chorągiew kościelna nazywa 1ię ,,feretron". Pięknie. W 1woim tekście użyłem Jeszcze kilku iłów, które mają łacińskie odpowiedn.ikL <nemu pani 11.ie zechciała Ich podać? Ja natomiast. cho6
znam słowo „feretron" pisałem przecież ole tylko dla studentów
IV roku fil. klas., ale także dla ich młodszych kolegów. którzy
· mogą, tego stopnia wtajemniczenia nie osiągnąć, chyba te byli
ministrantami.
I dalej „Jak filolog s filologiem„. UźyWa Paul pod moim adre1em tak.łeb iłów I określeń: „oszczerstwo", „ignorancja"• ..nierzetelność", ,,złośliwość l chamstwo". Porównuje mnie teł Pani
do .,Pigmeja z buszu".
Winszuję elegancji I uprzejmie zawiadamiam, te ten sespół
epitetów wystarczyłby każdemu sądowi do w1dania orzeczenia
o zniestawieniu. życzę dalszych sukcesów w posługiwaniu sit
eleganckim, wyszukanym język.iem.
„Jak filolog z filologiem": Jestem człowiekiem niemłodym,
mam prawo do odrobiny ·konserwatyzmu. Lubię aztuk.i teatralne z zawią,zaniein. akcji, kulminacją I rozwiązaniem. Jeśli pani
nie lubi Ajschylosa, Szekspira, Moliera, Fredry, Szaniawskiego,
Rittnera I Słonimskiego - współczuję PanL A propos Słonim
ski - tak się składa, że przeczytałem w swoim czasie wszystko
co poeta napisaL Także w s z y s t k l e recenzje teatralne Jego
pióra. Boże, jak on obrażał teatry, aktorów, reżyserów!
Ja w inkryminowanym tekście zastąpiłem podÓbno ~enQ'
lnwektywamL A Pani? Gdzie argumeoQ'? Bo inwektywy przyłoczyłem.„
·
Tyle wymiany uprzejmo§cL Bo Jeśli Idzie o ocęoę spektaklu
w Teatrze Studio '83- Może 1próbujem7 llłt pokłOc(6 bez udziału kilkudziesięciu Q'sięcy czytelników? Jeatem do
dyspozycji
Pani I Jej przy~aciół w dowolnym czasie I miejsca.
ANDRZEJ KAROLCZAK

obraźliwe.
Nie będę wyjuniać

red. Karolczakowi, :h Majakowskiqo bylca
w tym spektaklu dużo, bo i tak tego nie :i.rozumie l nie zechce zrozumieć, mimo to radzę mu czytać poezję Majakowskiego I l!!ty jego, do niego I o nim.
Myślę, :te red. Karolczaka usatysfakcjonowałby
trzyaktowy
dramat (b~oń Boże nie collage - bo to zbyt trudna forma),
gdzie w pierwszym akcie jest zawiązanie akcji, w drugim kulminacja - w trzecim - rozwiązanie. Lubi to z pewnością
red. Karolczak, szczególnie w sytuacji, gdy można oprzeć się
:na tekście I opracowaniu dostępnym dla każdego. Wtedy nawet
on by zrGzumial i mógł pobłyszczeć erudycją i znajomości!\ tematu.
W sytuacji, gdy red. Karelczaka · PG1tawiono wobec zadania
wykazania się wiedzą, wrażliwością, wyczuciem teatru i Sztuki - stanął bezradny I jedyną Jego reakcją było szyderstwo,
lrotti~ i złośliwość posuni~ta momentami do chamstwa. (Pigmej w buszu też pewnie pluje widząc pó raz pierwszy w tyciu
aamochód).
Mam wrażenie, te red. Karolczak bardzo nie lubi dyrektora
Nowickiego - bo (znowu) nie rozumie, że to, co
proponuje
Paw~ł Nowicki w swoim teatrze jest czymś ważnym i doniosłym zarówno w polskiej sztuce teatralnej, jak i w formowaniu
nowego spojrzenia na sztukę w ogóle. Ale nie ma jeszcze o•
pracowań dotyczących t.eatru Pawła Nowickiego a red. Karolczakowi trudno dostrzec coś innego poza cyrkiem - i musi
podpierać się zdaniem red. Pietrasik'& z „Polityki" oraz innego,
równie nie rozumiejąeego i nie czującego recenzenta, którego nazwiska nie wymienia. (Z pewnością red. Karolczak czuje
raź
niej, gdy nie pluje sam). A może _red. Karolezak poczytałby kla1yków - Csato, Grzymałę-Siedleckiego, Słonimskiego? Na pewno im jut to nie zaszkodzi, za to może red. Karolczakowi po-

Na kolumnie ,.Polemiki. listy, opinie" publlkujem1 bit•
D1b podpisane Imieniem I nazwiskiem, 1 podaniem adre•
t\dres I nazwisko na tyczenie zainteresowanego zatrzr•
muJem1 do wladomołcl redakeJL Zalłnegam1 sobie możll·
woff 1kr6t6w.
'

Do próby zastanowienia aię nad tym zagadnieniem. aklonila mnie 1ztuka przedstawiana pr~ez t.eatr Studyjny 83: „Tragedia - Włodzimierz Majakowski."
Sztuka XX wieku jako istotne kryterium wartości dzieła uznaje: nowość, oryginalność, zaskoczenie. Cala pragnie być awangardowa-modernistyczna, jeśli rozumieć w ten 1posób nurt
przeciwny klasycyzmowi, łączonemu 1 tradycjll. Literatura, mu.tona tradycyjnymi środkami wyrazu, proponuje „nową powieść",
czy poezję konkretną; , 1ztuki plastyczne: performance, happening, konceptualizm.W ten aposób zacierają aię granice aztuki,
trudno znaleźć kryteria oceny dla wielu artystycznych poczynań.

Czy nowy pomysł, za.skoczenie wystarcza, by móc mówić o
. wartości dzieła? Przecząca odpowiedź nie zawsze jest łatwa do
uzasadnienia. Jakże bowiem często jest.eśmy urzeczeni właśnie
nowością. Reżyser t.eatralny Paweł Nowicki zastosówał niebanalną koncepcję, nieznane nam dotychczas chwyty i sztuka zyskuje naszą aprobatę. „Tragedia - Włodzimierz
Majakowski"
daje jednoznaczną odpowiedź, lt wartość takich działań nie jest
1amoistna.
Paweł Nowicki mial pomysły. Miał ich jednak zbyt wiele,
a co istotniejsze stoaowal tak, by za wszelką oenę ukryć to, co
.chciał powiedzieć. W ten sposób koncepcja 1ceny aymultanicz. nej, interesujący chwyt 1 pomysłów Erwina Piscatora - połą
czenia aztuki filmowej • teatrem, ule mogły' zrobić wrażenia,
&dy:t zmęczony i znużony widz właśeiwle już zasypia!. Do tego
stanu ducha skutecznie doprowadzili co aktorzy. Jest niezwykle trudno zbudować napięcie w sztuce, jeśli zrezygnuje się 1
tradycyjnego schematu akcji dramatycznej, próbując
konflikt
zdarzeń zastąpić konfiiktem filozoficznym. opierając •i• głów
nie na dialogu. Opracowanie tekstu w poetyce, która przerasta możliwości i umiejętności aktorów, kończy 1i41
zazwyczaj
fiaskiem. Prowadząc do .dezintegracji treści, owszem
tworzy,
ale„. bełkot, dając widzowi wątpliwej jakości wrażenia estetyczne.
Zasada "to far fetchet" - kojarzenia faktów zbyt odległych,
jest słuszna tylko wówczas, jeśli odbiorca otrzyma "klucz", by
otworzyć wskazane drzwi. Jeśli aktor nie potrafi dać
owego
klucza, przedstawienie „morduje" widza.
Czy głośny śmiech odbiorcy, komentujący przejmującą wypowiedź aktora, można wytłumaczyć jedynie wrażliwością emocjonalną publiczności T Dlaczego widz reaguje wyłącznie
na obraz zewnętrzny, nie rozumiejąc . trag!eznej wymowy słów, nie
potrafi „przebić się" pr:i:ez obraz, dojść do analizy intelektualnej? Istotną winę ponosi aktor, który ltosujllC nlewlueiwe śro
dki wyrazu, unlemotllwia mu to.
Podstaw• jest opanowani• rzemiosła ~rskiep. Bo łnaczej
dialog:
„- ·Aktorzy odmówili udziału. ·
- Przedstawienie muti aię odbyc!, zwołaj pan majomych."
per analogiam nasuwa ocenę 1pektaklu.

JOLANTA POL

Na w\ttet>i• Gbct.tałma ODOWtedsled • 11~ ••WYWat:nym"
przed'Stalwdeniu. ~re '1'.0Stało .WJ"atawione" wiele juj lalt temu. Byliśmy Wltedy z Pawłem Nowickim na trzedm lub czwutym ro'ku oolonlst:vdd. PI"ZYDOmne
JeDcze. te Paweł 1ui od
t>lerwisze~o roku studiów · rozl>OCZlll działalność w teatrze studenckim. stworzvł awó1 własny zes'D6ł i da,,zedł
do świetnvch
wyników. Jeito teatr miał wierne terono akolitów. do którYcb. 1
ja należałam.
Otói właśnie
na 1&wa&Vm ~ studiów -. w ozui.

edzl•

wzygotowywania Dracr na któreś z kolejnych za1eć z h~
języka, natknęłam się przypadkowo w słowniku Doroszewskiego
na hasło ,,fujara". 'Dod któl'Yilll l>rzeczY'talam ~tat z k.siailki H.
Rudni.dkiej: ..Paweł. fujaro jedna. dłuiro bede jeszcze na wegiel czekać?" Za-oisałam skrzetnie tJom. ltrone itd. i ;eszcze teito
dnia - dla żartu - 'Dodałam te dane Pawłowi mówia.c: „Zna>1dziesz tam c:OO ciekawego dla siebie".
M!ineło killka dni. Już orawie zaoomniałam o tym, i:tdv ~tóre
goś ramka widze Pawła w holu Biblioteki UL. Daje mi znaki
reka z daleka. Podchodze. Obok niee:o na podłodze leżv killk:a
dubch lśniacrch kawal!ków we11:la. Paweł kłania sie w Pas i
lek1ko µnoszac 1tłowe pyta: „Czv 1)3.ni hrabina jest ze mnie ~o
wolona ?" l to .iest teatr! Tak. to wlaśnde iest teatr! Bez kurtyny, bez scetnY. bez widowni. Tylko widz i a'ktor połaczeni t>Orozumieniem. z.iednoczeni konwencja,
kitóra oboje
akceDtuJa.
choć .ie-9t zaskakując.a. l ten rekwizV't orawidziwY i nieprawdziwY zarazem. martwY. ale żY"iacy ja'k ów ..wodotrysk Meyerhol·
da" I I jakiż prosty scena-riusz.
Celowo w.zroomniałam te histomk:e z nrzeszłości. Bo właśnie
tej jedliloścl brakuje mi dz;ś w teatrze Nowidkiel?o. Cze11:oś co
scalałoby w jedlllość ooszczel?ólne
cześci SPektaklu i działania
grajacvich w inim aG!Jtoców. bo oni orzecież sa 1edvna rzec z Y·
wist ości Il sceny; brakuje wiec iedności idei i „dziania się"
teatralnego. a w końcu oorozumienia aktora I widza - rozmoWY miedzy nimi. Dlaael?o taik aie dzieje?
Tytuł soektaklu
a111onsuje
tragedie. ale 11:dzie jest bohater.
·kftórv istnienie tej trae:edii warunkuje? Gd:i;ie Jest czlowJek jedno.9tka. stanowiaca ośrodek tragedii ; teatru w ol?óle? Paweł
Nowioki nie ukazuje nam człowieka i jego dramatu. a iedvnie
zilustrowane oo]ecia. A wiec ooiawiaia sie na scenie hioostaz~
przemocy, miewolenia. zaślep1emia. głut>OtY itp.; ilustracje sentencji: człowiek jest niewolony, człowiek jest manipulowany, poniża.ny. reifikowany itd. ito Ja to wszystko rozumiem. ale życie
abstraktów in.nie nie wzrusza. A teatr przecież ma wzruszać to znaezy ooruszać uczucia. intelekft„.
Dość mam 111a oo dzień komunałów i haseł zarówno tych na
tak. jaik i tv~h na inie. W teatrze chce widzieć cżlowieka ZJina2aiacego sie 1 losem. z historia. z przemocą. I nie mus! to byd
wcale teatr tradycyjny. Dlaezel?o przemawia do mnie teatr Tadeusza Kantora na nrzYkład? On też nie orzedstawia prostej anegdoty. Ale buduie przed widzem metafore opracowana w naidrobniejszych szcze11:ółach. Wszystkie postaci. sytuacje sceniezne
biora udział w tworzeniu metaforvcznei ot>Owieści. I jeśli bohaterowie ołacza. umieraia - to my odbieramv to jako !!(est teatralny i jako tatki orzemawla on do nas siła metaforv. która
ożYWia wyobraźnie.

U Pawla Nowiokie'l(o teatr l'O'll?rYWa sie nrzed widzem. wokół
widza. naia autentvczne
przeruniotv: noże. widelce. kwaszone
ogórki w słoju. serdelek na talerzu. chluoocze woda w butelce,
czerwona farba wsoaniale udaie krew ale ooni~waż nie ma dramatycznej „hiistorii" człowieka. nie jesteśmy w stanie przeżyć
wraz z bohate,rami teizo. że są bici czy orześladowaini.
Rozmawiałam z .ietlnvm z oracowników t.eatru.
którv powiedział, mi: „Ciekawe. czy potrafiłabyś wskazać z czego pochodza
t>OsU!Zególne fral!mentv scenariu$Za". Otóż z pewnością nie ootrafilabym i szczerze mówiac nie iest mi to potrzebne. Te fra11J!Ilentv przestały iuż znaczvć coś same orzez sie - stały sie ciałem soekta•k lu. wtooily sie w teatralne misterium. Tvlko wł a śnie
- czy oolacz.vłv sie w dramatvezna całość? Wvdaie mi sie. że
poszczególne cześci sa ws:oaniałvm,•i. wvszukanvmi - jednak luźno oowiazanvmi scenami. niecieroliwiacymi sie. by stać sie metafora rzeczywistości.
Każda cześć jest barwna. t:vwa i W1Waniała; ma swój styl
wdziek uarodV'stycznv. sa•tV'l'vczna ostrooć. ironie. Ale całość
nie ooruszajaca. choć przecież nie oo.zbawiona sensu. I eh vba
dla~o. :te zabrakło bohat.era. Ma1akowski? Jego nazwisko
ie~
raezej &Ymbolem. oodol:mie jak Bułhakow. A wiec - każdy z
nas! 'J'ak. może. Ale w końcli - nikt. Nie ma tragedii. bo nie
ma aily jednoc.zacej człowieka. U Pawła Nowickiego jest to iakiś abstrakcyiny twór, znak-symbol poprawnego zdania z
podrecznlka · lol?iki. odmienna cześć mowY ze zdań. które znamy:
„Człowiek:" to brzmi dumnie. człowieka można zniszczyć
itp. A
przecież WSZV'Stkie środki teatralne: słowo. dźwiek. rekwizV't. sam
aktor wreszcie - sa po to. bv stwarzać dramat. a nie. · bv ooowiadać o 111im.
Wśród scen eoizo.dów spekltalklu iest wiele wsoaniałvch.
choć przerażającyeh swa wvmowa. Swiadcza one o niewatoliwvm
talencie Pawła Nowickie.go. Mvśle tu orzede wszvstkim o scenie
z chorairwiaml <'kltóra tak wyśmiał A. Karolczak w swoje; receru:U. która orzecld w istocie recenzia nazwana być nie może).
I jest deboki sens w tvm. że owe choral!:Wie z twarzami samobóków przyrpomina1,a choral(Wie kościelne. Epoka stalinizmu
doprowadziła do •.uk,r zvt,owania" wielu nieookorn.vch · lub niewy,godnvch. WYStarczv urz.V'Oomnieć kilka choćby nazwisk: Majakowaki. Bułhakow. Mandelsztam. Meyerhold. Babel... Ta scena choral'Wlama urzemawia wiec . siła uogólnienia. metaforv.
Także z ubieglorocznego soektaklu „Krótko
na styku" chee
orzroomnieć Pr:zerażajacv w swojej wvmowie. ale doskonały teatralnie fralUilent orzedstawiafący zmaganie
sie człowieka z
krzesłem. Jest to ocz:vwiście naiwiazanie do znanego cyklu obrazów A. Wróblewskiego „Ukrzesłowienia". Człowiek z teczka si~
dza:cv m krześle. nieokreślonv. WYPrany z człowieczeństwa; w
jakim§ urzedzie. iakieiś poczekalni.„ Nowicki ukazuje iak czło
wiek ten próbuje wvrwać sie z martwego świata - zrnal?a sie s
krzesłem, z kltórym zrósł sie już orawie. N<>Jti krzesła s:olątałv sio
z 1110i:tami człowieka. Gd v oróbule wstać. -oada razem z krzesłem.
Leży i czobla sie. Krzesło ..nie ouszcza". Człowiek wlecze je za
soba 1alk kokon: 1 którello nie mo7,e sie wv.swobodzić.
Gdyby 9pek:takl iako całość tak odqziałvwał . ialk te diwie wY•
tej opisane sceny, dotarłby niewątpliwie do widza jako prawda o
człow:leku. a oourzez nieJto - o historii. o jej ciemnych karitaohl
bvf!lY. traj(edia .CZYli d:zi~ern. które przedstawia SV'tuacje be.J.
WYJŚCJ.a i człowieka wimowajce. którego wina jest oroblema!Yc_zna. ~ kltórego kara (śmierć). Jest jel!o kleska. ooniżeniem i wY• .
sw1eceniem zarazexn.
Takiego &Pe:ktaklu w Teatrze Studio bede oczekiwać. , bo myśle. te Paweł Nowi-Oki należv do g;ro..'la naizidolnieiszych
reży.
serów .wojeii:o t>O'kolenia. a je11:0 teatr jest teatrem poszukuja-

cvm.

I Jeis~e dwa sł.owa o or()f(ramaeh. ' Czy urz.v takich tematach
wystawirunvch sztuk nie bvłaby leosza skromność i :mtrwbnośćT
~ tu format wiebki. ni~ i::nówiac iuż o tvm. że niezreczny, i t>a•
p1~ ~redowY„. A orzeciez nadecie i :patos 111ależą do celów krytyki i llZY'der9twa Nowickiel?o.„
LUCYNA SKOMPSKA

UWAGA I RIAJWA MAZOWl:SOKA.
KTO POMOżiE ł!NWAUDCEł
Mieszkam w małej wiosce w województwi, 1kierniewicklm.
Plac l zabudowania, które użytkuję otrzymałam
1padku po
rodzicach. Nabyli. oni ten akrawek ziemi z funduszu państwa.
O rozmiarach działki zadecydowali pracownicy geodezji którzy
osobiście wyznaczyli obszar podlegający zagrodzeniu. G~podar1two przyległe do mojej działki użytkuje p. Tadeusz Zwoliński.
Jest on właścicielem 3,80 hektara ziem!. Ponadto właścicielem
sadu, fermy kur. Ma -on Il grupę renty l mieszka na atałe w
pobliskim miasteczku, tzn. Rawie Mazowieckiej.
Odkąd jesteśmy sąsiadami zaczęły się moie zmartwienia. Wokół mojego domu biegła droga planowa. Została ona samowolnie zaorana przez p. Zwolińskiego, zu nowa droga zrobiona zoBtała kosztem mojej działki. W tej sprawie odbywały się liczne
zebrania, o których nie byłam !~formowana. Kilkakrotnie zwracrałam aię 1 prośbii do łffi!n7 I do wojewody. Niestety rozmowy

w
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okazały tlę bezskuteczne. Jedynym rozwiązaniem, jakle ml podJUDl•t.., byle nabycie jej w drodze kupna. Nie 1tać mnie na to,
pcmleważ mam. II grupę inwalidztwa I dochody naeje wystaraajll jedynie na zaspokojenie minimum życioweio. A ponadto
.ale m0gę zrezumleć, jak można handlować
państwowll dro.111?
To nie koniec moich kłopotów. W ttyczniu 1986 roku przyje.cbali pracownicy geodezji. Stwierdzili, iż mam nadmiar gruntów, a nie mogę ich użytkować, poniewaź nie posiadam uprawaleń rolnlczycą. Wiem dokładnie, że działkę, która liczy 49 a~w mogę użytkować bez żadnych uprawnień. Moja działka graJllcy tej nie przekracza. Wszystkie ·te działania zmierzają, aby
.l państw•wą drogę i moją działkę wcielić do gruntów p. Zwollósklego, który to na rpżne sposoby nabywa nowe działki. Gdy
aadałam pytanie, czy p. Zwoliński Jeist renci~ t:rr też rolnikiem, nie padla żadna odpowied:t.
Miale również miejsce wiele spraw, o których
pragnę jes~ae wspomnieć. Po zaoraniu drogi odległość między moim domem a ogrodzeniem wynosi tylko jeden metr. Jestem
więc
pozbawiona jakiejkolwiek możllw<>tcl dostępu do budynku na
wypadek rementu. A jest to nieunilmione, poniewaź
budynek
jest budynkiem starym, Jak mam rozwtllzać ten problem? Gdyby nie 1amowolnie zaeraną droga, wszystko byłoby w Innym
łwletle. Na demlar zła, p. Zwellóski poatawU stóg atomy niedalej Jak dwa met17 od mejego budynku. Wielokrotnie chodzilam do nl•I• 1 upruzałana, aby tt61 prz•unllł. Dopiero jedaak ln~encja ttra*1 petarnej zukutkewała.
ża co jestem
łł•bob wdzl~a, ale te ja IOherewany ałewtek mutlalam
~tir.o wychedzld.
Do lla:by spraw, które tu opl1ałam 11ledawno doada jeszcze
jednL A Dlłan<>wlcle, p. Zwoliński jest
włdclclelem
trzech
.paów. P1y te dzień I noc chodzą bez uwięzi. Sil nie uczepione.
Kllkakretnie wtargnęły na mo]e p&dwórko I ugryzły w sumie
J3 króliki, znajdujące tlę w odpowiednich
pomieszczeniach.
.Pcmaleazczenia uległy zniszczeniu w następstwie airesjl psów.
:Z tełO powodu poniosłam egromną stratę. Na kupno nowych
Jlie mam pieniędzy. Najstraszniejsze jednak jest to, !e czło
wiek a.ie mełe apobjnłe porunać •I• po włuJ11'Ch ubudowaalacb.
8Pl'a'W1 tt llloillha cle aaaelnl.ka MO, ·pótnlej do ltoleglum
Qneka)llCelo w Kawie Muowlesiej. Minęło jm półtora m!eslą
• a tprawa wędruje z rąk de rlłk bez tadnego echa. Straclju:ł W'Helklł nadzieję na zwwiązanle którejkolwiek :I tych
IPl"&W. !'o prawda, ie w prsecłwłeństwle do ·mnie p. Zwoliński
J.t człowiekiem zamołnym. Ale ~ • tege powodu mam być
otule popychana, lek~wdona?
Nłkt nie chce ze mną rozmawiać szczerze.
Co ja mówię
~rze? Nikt w t>góle nie chce ze mną rozmawiać. Jestem otobll tchorowaną posiadającą małe środki pientę'tne. Nie mam
jut siły walczyć z całą tą „kliką", która nieustannie przesyła
mnle z jednego urzędu det drugiego, po to tylko abym usłysza
ła, te moja sprawa w tym urzę?zle się nie kwalifikuje.

aam

ZOFIA KWAPJS·
(Jullan6w)

Z uwagą zapoznałem tię z treścią artykułu red. Pawła Tolll&sZewakiega - „Straszna afera w Zychlinle - Jak aię to robi
w Żychlinie" (Odgłosy nr 30 z 12 grudnia 1987 r.) „Demokracja
pcttrzebna jest po to, aby mówić sobie prawdę w oczy, nawet
wtedy, gdy prawda jest niemiła I bolesna'' - twierdzi w mą
drym artykule Lucjusz Włodkowski w tym samym nr Odglo16w. I jeszcze Jeden przytoczę za autorem cytat z VI Plenum
KC PZPR - „od dziennikarzy oczekujemy rzetelności, wnikliwego stosunku -do poruszanych problemów i troskł o społeczne
•kutki publikacji".
PrzykrG mi, że bojowy, piętnujący zło artykuł,
zawierający
,bardzo wiele prawdy, zawiera też klamstwa, jest świadomie nie
do końca uczciwy, tendencyjny - nasuwa brzydkie skojarzenia.
Nie można przecież przyjąć zalożenia, że ludzie dzielą się wyblcznle na bardzo dobr;ych 1 bardzo złych, bardzo uczciwych i
.złodziei, prawych ebywateli i przestępców, geniuszy I głupców.
Z treści artykułu wynika, że te dobre cechy zdecydowanie przeważają u t>becnego prezesa Spółdzielni, te złe u bliżej nieokre•lonej I także określonej reszty. ·
Tak nie można. ·Mim0 to sądzę, ze w sumie artykuł przyniesie wiele pożytku, pozwoli całej załodze Spółdzielni, kierownictwu I władzom jeszcze raz przemyśleć to co było, stan obecny
- i wyciągnąć, każdy dla siebie, właśdwe wnioski do dalszego
działania.

Myślę, że nie sprawa w tyni, by obrażać się
za zawarte w
artykule przypadki nieprawdy (być może celowego kłamstwa)
np. o przebiegu zebrania Rady Nadzorczej w dniu 4 listopada
1987 r., na którym' te„. „zaaprobowano decyzję Rady o zwolnieniu prezesa„." czy o inne kłamstewka.
Osobiście żałuję, że Paweł Tomaszewski nie zna treści ltanowisk.a Egzekutywy KM PZPR właśnie w sprawie jej obecne10 prezesa, ale sądzę, że to nic straconego.
Przedkładam Pawłowi Tomaszewskiemu następując!\ propozyeję:

Podejmijmy się wspólnie zorganizowania spotkania całej zało
gi Spółdzielni w określonym dniu ! po godzinach
pracy (ze
strony KM taka propozycja była już zgłaszana do byłej Rady
Nadzorczej) aby właśnie w oczy, publicznie p&wiedzi~ sobie
prawdę, dowiedzieć się więcej prawdy 1-. pomóo Spółdzielni.
'%;rchl!n, 111.12.198'7 .r.

I aekrełan KM PZPR
RYSZARD GAWRONSKI
Do

wiadomości:

I sekretarz KM PZPR w Żychlinie zarzuca ml w swoim liredakcji kłamstwa, ale nie prostuje Ich, pisze o tendenI brzydkich skojarzeniach, ale nie precyzuje, na czym
one polegać. Ja w reportatu operowałem faktami, autor
listu - ogólnika.mi. Dlatego trudno się z nimi zgodzić.
Co zaś do propozycji 11potkanla „całej załogi Sp61dzłelnł„."',
t.o jeśli takle spotkanie zostanie zorganizowane I będę na nie
zaproszony, przyjadę, by posłuchać prawdy mówionej publicznie
prost.o w oczy.
PAWEL TOMASZEWSKI

ście do
cyjności
miałyby

PRiOS IMV „RUCH" O WVJiA1ślN11 EN~ 1E 'JiE.I
PRZVK1R1EJ S1PRAWV
1

stałvm

cz:vitelnikiem

LóDŻ-POLESIE

RSW ,,PRASA" ODDZIAL

„Odgłosów"

i

'PO

raz olerwszr &POt-

kała mnie taka przvigoda 1aka opisałem do dvrektora RSW „Pra-

sa" Oddział Lódż-Polesie. Czvżbv to bvla nowa metoda na uikwidowanie zwrotów waszego tvl'!odn ika? Może redakcja soowoduie. że mól .list do dvrektora RSW „Prasa" odniesie Jak!•
skutek. e:dyż obawiam sie. że pozostanie bez echa.
ROMAN JAGODA

NR 4 (1556), 23 STVCZNł!A 1988 R.

O P·RZVJĘCIU DO PRAICV DECV1DUJ>E ZAKŁAD
W zwiazku

PANIE DYREKTORZBI

z uwagami waszego czytelnika

liście zatytułowanvm

W dniu 16 grudnia 1987 r. s'Potkałem sie z przejawem wylatkowee:o chamstwa i bezc?.eln~ci sprzedawczyni w kiosku przy
ul. Olimpijskiej, Ryszardy Adamiak.
Tego dnia WY'Slałem syna (12 lat) Po świateczny numer „Odgłosów". Byla środa. godzina 13.40, więc nowy numer „Odgło
sów" :z reJ?:Ułv jest iuż w srprzedaży. Sy,n wrócił DO chwili ale
ze stannn. 50. numerem tego tygodnika z 12.12.1987 r. Odesłałem
l'!o z oowrotem do kiosku. by wyrr.iemił te a:azete na aktualna.
Po jakimś czasie wrócił i nowiedzial. że sor:redawczY'l1i bardzo
;niel'!rzecznie zaireal'(ow.ała na jei;to prośbę. oosadzajac l'!o o to. ie
kupił te l'!azete tydzień temu. a teraz
żada zwrotu oieniędzv
lub wymiany na nowa (w tvm czasie nowe „Odgłosy" by!v iuż
w kiosku).
Bardzo zdenerwowałem sie na takie ootraktowanie dziecka.
lecz ze wziUedu na chorobe. musiałem czekać na oowrót żony
z IDI'ao<:Y. Razem z ay.nem ooszła do kio.sku (tuż nrze.d i;iod.z. 14.00)
e:dzie na oonowna 'Drośbe o wvmiame nieaktualne; i;ta.zety sorze. dawczvni znów usiłowała wmówić ż001ie. że te 11:aa.ete kupiła
Pr~ twrodniem. że reklamadi nie przyjmuje, że ma
dosyć
swoich zwrotów. Wttedy żon.a or.zedstawia je:I urzeczytllillY przez
nas 111umer 50. „Odgłosów". kltóry wyraźnie różnił sie od tego ni~
czvt.aneao. WówC:tJU kioskarka z nienormamvm i nienaturalnvm
wr.zaskiem zamkneła okienko awojee:o tirzvbvtJku. a tym aamym
cala dvskusje.
Prosze Pana Dyrektora o wyci~iecie odoowiednich wnios'kćw
z ouLsane20 zdarzenia. Urważam. że takie posteoowanie nie zwiekszy obrotów w tym konkretnym kiosku. a także nie zmniejs.zy
zwrotów „Odgłosów" .
Najbardziej zabol'alo mnie jednak to. że syn otrzymat w.viatkowa .Jek<:je wychowania" i przekonał sie. iak nieuczciwi ootrafia być dorośli. Jestem w POiSiadaniu obu es!zemolarzy „Ode;ło
sów" nr 50 z 12.q.1987 r. i aotów Jestem
odstąpić
je ~ratis
..Ruchowi''. może jeszcze t'a.% ko2oś oszuka. Mnie ·i moich są.sia
dów. 7llla:I01IDYch w tvm kiQSlru iuż nie nabiora. bo akutecznie
becie wszystkim odradzał robienia tam ~ku'PÓW.

ROMAN JAGODA

CZY Ki.AJRA ZA INTE!R'WIENCJ,Et
W zwi~ku 1 artY1kułem „Telefon 36-77-70"
ooublikowa.nym
dwukrotnie w .. Od.Jdosach" 14.11.1987 i 5.12.1987 całkowicie ze;adzam się z autorem notatki i chciałbym serdecznie podziękować
z.a pietnowanie zlej i bezdusznei pracy Urzedu Telekomunikacyjnei;!o Lódź-Pólnoc. Ja raw.niE:ż spotkałem sie wrecz ze złośliwo
ścia i koi.nami ze stronv dvrekcii Urzedu Telefonów. Jestem byłym pracow;nikiem łaczności . orzepracowałem 28 lat w zawodzie
zaliczanym do I gruov kate2orii praey szkodliwei dla zdrowia.
Obecnie na rencie inwalidzkiei z renta 9.950 zl. Na telefon czekam od 1.04.1977 r. Nr ewid 5130/448/77. Na swój złożony wniosek dostałem odoowiedź, że telefon bedzie zainstalowany oo 1980
r.
Po uplvwie 5 lait tj. 16.12.1982 r. tlożYłem pismo~prośbe o urzys.oieszenie. ewentualnie założenie telefonu. Na moia interwencie
dostałem n.iisano. że ielefon za.łoża mi oo · 1985 r. W 1986 r. zło
żyłem pii.smo do ministra łaczmości z orośba o interwencie. gidyż
dopatr.zvłem sie złośliwości ze stronv dvrekcii a mianowicie takiei. że PO kailde1 mojej Lnterwencii. czv to pis~mnei. czv ustnej,
zawsze termin założenia telefonu został orzesunietv na lata następne. Ostatnie PiSIIllo brzrni: że Urząd Telefonów nie zna idu ie
możliwości techonkznych wykonania instalacji telefonicznei ood
wskazanym adresem (pomimo że Instalacja telefoniczna znajduje
sie w nas.zvm domu. l'!dvż telefon był założo.ny na I uietrze.)
Moje czeste interwencje u dY'rekltora odniosły wrecz odwrotny
skutek. Osta1tnio oomimo kilkakrotne20 umówienia mnie orzez
sekretarke. nioov :nie mo,głem zastać dyr. DzieJtielewskie11:0.
Moja interwencja do ministra została załatwiona tak. że za
kare wzesunieto mi termin
zainstalowania telefonu
na lata
1988/1993, a wiec będę czekal 16 lat. to ja wtedy bedo bardzo
stary I m02e sie tejt() telefonu w oi;tóle nie doczekać.
To nieorawda 1alkobv Jakieś uli;ti w Lnstalac1i telefonów mieli
pracownicy łączności, jeżeli tak to chyba dyrektorzy, bo ja po
tvlu latach wa·cY. zasłużony wacownik łączności pracuiacY soołecznie w latach 70. przy zakładaniu kabli przy ul. Pojezierskiej
nie moi?e sie doprosić te20 telefonu. Nie mówiac iuż o tym, że
koszty instalacU od teao czasu wzrosły chvba trzykrotnie.
co
Przy mojej małe1 rencie bed!!!le wielkim wydatkiem. Nie chce
ml .sie również wierzvć w to. żeby prze% 11 lat w mojej dzielnicy nie zwolnił ale :!aden t.elefon. A może tak by iaka kontrola
s.poleama sprawd.zila przydziały telefonów w lataeh 1977-1987?
J~tem pewien. że tvm razem kara d1a nmie ze strony dyrekcji telefonów Lód:t-Pćłnoc bedzie jeszcze rurow51.:a, 5!:dYŻ cierpliwe czekanie nrawle 11 lat to dla dy.rekci! zbYlt mało. Być może termin !Ea.łożenia telefonu dyrekcla orzesunie mi do ooczatków
XXI wieku.
CNuwtsllo I &drem

ł1o

M. J. 8.
wfaclomolcl redakcji)

„POLMOOBYr' WVJMNfA
Ust.os~ tle do łreści nadeał.aneieo I •rudnia 1987 roku

1. Komitet Wojewódzki PZPR w Płocku, Wydz. Ekonomiczny.
2. Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna w Płocku.
3. Centralny Związek Spółdzielni Pracy w Warszawie.

Jestem

KOPIA LISTU OO DYREKTORA

m.Meriału kirl"tYezne~

dotvczace.sto tfWaramcyjnej wymiany automatu światła ~et:o w samochodzie marki FSO 1500 zainteresowanesro ta usłulla klient.a
- ob. Tadeusza
GRADA
uprzej.mle WY1aśn!am. te informacje oodane rprzez wyrniendone20
klient.a rw trakeie dnuru reoorterskie!lo li listQpada 1987 roku
niezupełnie ookrvwa·l • 1ie z !akitami.
Otóż. w uud.niu 1986 roku (a wiec rok temu)
w t>odległej
rprzedsiebi<>Mtwu •t.adi ol>sŁu~ nr 2 w Lodzi mieszczą,ce.1 sle
przy ulicy Maite.lk.l 3/5 zgłoszone zostały do wuniecia określMe
usterki (w tym !l"ÓWl!l!eż wymiana automatu) w samochodzie marki FSO HiOO I.. będącym wlasnościa ob. Haliny Grad.
Niestety, iniePOSiadll!Ilie oowvższe>io elementu n.t stanie maitazv:noWYm. a talde nie ootwierdzone zamówienia na ich dostawe w na1bliższYm czasie 1Drzez nroducenta uniemożliwiły 1es!o
niezwłoomut. WY!lliame n ie tylko w -pojeździe wst>Ornnianego
11ŻY'tikownilk:a. Wobec teir.o.
iż bra:k automatu nie uniemożliwiał
e!QsoloatacH t><>l&2ldu. aamochód :został wydany klientowi a nie
zrealizowana usłuu 'W'P1'S81Ila do ..rejestru ·reklamadi zaległych".
Do.stawa. automatu śwda.tła wstecznego
zbiegła 1ie s awta,t ka
nrasowa o 111leskutec.zności dzial.a.nia ..Polmozbyitu".
Zarzut jakoby w stacji nie funkcjonowała infonna·c la
n~
znajduje ootwlerdzenia w obi~tvwinych taktach. bowiem klientka uzvskiała dane o 1>0Siadaniu automatu i 30 listo'Oad& 1987 roku. a wlec :orzed vowzieciem wiadomo'cl o interwencji ob. GRADA. dokonaina zOstała młu.l{a wvmianv (.notatka wuowa nadesłana ,w zez redake1• 8.12.1987 r.).

zamieszczonym~. ~

..Sa mieisca oracy dla emerytów czy nie?
opublikowanym w 50. ;numerze tygodnika „Odgłosy" wyjaśniamy
jak niżej.
Aktualnie obowiazuiace zasadv wykonywania zadań w zakiresie pośrednictwa oracy realizowaneizo orzez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urz~du Miasta Lodzi - iako terenowego
organu adminisfracji państwowej - określa Zarządzenie nr 35 ministra pracy, olac i spraw socjalnych z 17 lipca 1984 r. w sprawie pośrednictwa oracy. Na mocy wymienionego
zarządzenia
ziniesiona została stosowana uprzednio w oośred.nictwie oracy,
oblil'!atoryjna forma zatrudniania pracowników
na oodstawie
skierowań do pracy wystawianych przez Wydziały Zatrudmema.
Oznacza to. iż obecnie każdv zakład oracy ma orawo zatrudniać
or'acowników. nie tvlko na oodstawie
skierowań do oracy. ale
również bezoośrednio we własn.vm .zakresie. a decyzja w tym
orzedmiocie należy wvłaczn i e do zakładu.
W zwiazku z oowyższym , w orzyoadlrn autora listu. orzedsiebiorstwo miało możliwość zatrudnić ii:o bez skierowania. we
własnym zakr·e sie. a że teao nie
uczyniło uzależnione bvlo od
decyzii zakładu wynikaiacei z orowadzonei Polityki kadrowej.
JANUSZ ANTONOWICZ

GDZ IE USZYĆ KOSZULĘt
1
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Odpowiadając na notatkę prasową sprawozdanie z dyżuru
redaktora przy telefonie w dniu 5.11.1987 r. zamieszczoną
w
„Odgłosach' ' 14 listopada 1987, której autorem by! redaktor Paweł Tomaszewski Cech Rzemiosł Odzieżowych i Włókienni
czych w Lodzi wyjaśnia co następuje:
Krytyka prasowa dotyczyła odmówienia wykonania usługi uszycia koszuli męskiej o nietypowym rozmiarze kołnierzyka 51
w zakładach krawieckich, usytuowanych w pawilonie rzemiosła
przy pl. Niepodległości. Zakłady krawieckie miały prawo odmówić wykonani~ takiej usługi bowiem szycie koszul nie wchodzi
w zakres krawiectwa, gdzie szyte są suknie, spódnice, bluzki
damskie Itp. Koszule męskie szyją zakłady bieliźniarskie specjali·
zujące się w tego rodzaju wyrobaeh, które
mają
obowiązek
przyjmowania również usług z . tego zakresu. Ogólnie znanym
faktem jest, że zakłady rzemieślnicze nastawione na wyroby gotowe niechętnie przyjmują wykonanie
usługowe pojedyńczego
egzemplarza o nietypowym rozmiarz~. co wiąże się z dużo
większą pracochłonnością, zmianą organizacji pracy itp. Ma to
jednak swoje odbicie w cenie usługi, która silą rzeczy jest odpowiednio wyższa niż przy gotowym wyrobie typowym. (Wzorcowe cenniki na usługi zatwierdzane przez Cech winny znajdować się we wszystkich zakładach rzemieślniczych).
Przy usługach dochod'Zi jeszcze ryzyko wykonania usługi niezgodnej z oczekiwaniem klienta, odmowa odbioru, kontrowersja
na temat ceny itp. Wszystko to nie zmienia faktu, że zakła~y
rzemieślnicze mają obowiązek przyjmowania
i wykonywama
usług.

· Skarżący się redaktorowi „Odgłosów" Kazimierz Banasiak, jeżeli dzwonił do naszego Cechu mógł uzyskać tylko taką odpowiedź jaką

przytoczono

wyżej.

Wyrażamy jednak pogląd,
chu z powyższą sprawą, o
użyte w notatce prasowej

że nie zwracał • się de naszego Ceczym świadczy samo sformułowanie
„krawcy wolą masówkę". Nikt
w
Cechu nie użyłby · takiego sformułowania - jest ono nam po
prostu w tym kontekście nie znane. Poza tym gdyby :o~;n~wa
taka miała miejsce zapytalibysmy o konkretny zakład b1ehzmarski, który odmówił wykonania usługi, aby móc interweniować.
Ogólne określenie „zakłady krawieckie" w pawilonie usługowy.m
rzemiosła przy. pl. Niepodległości wyklucza
taką_ i~ten~encię,
gdyż usytuowanych tam jest wiele zakładów kraw1eck1ch 1 bieliźniarskich.

WIESLAW PIETRASZCZYK
(Podstarszy Cechu)
ELŻBIETA SWIDERSKA
(Kierownik Biura)

RE·DAKCJA -

CZVTeLNICY
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NA LISTY ODPOWIADAMY również orzez. poczte.
bezJ'.}0do adresata kieruiac nasza odpowiedź. Sa .bowiem i ta- .
kie sorawY. kiedy taka forma od"Oowiedzi iest b?-~dziei orzvda.tna. Ale 0-0trzebny iest do tego i eden warunek. Otoz hasz Cz.vtelni.k
nie może z ap om n i e ć o podaniu swego adresu. A tak
s1e
niestetv ieszc.ze zdarza.
.
Zre~ta .na kolumnie „Lis.tv - Polemiki - Opinie" wyraznie
pod·kreślamy w notce u góry kolumny, w prawvm iei rogu
- że oublikuiemv tv1ko te listy. których autorzv maja odwagę
Podać swole imie. naZ1WlskJ i adres.
I oowinnv to być dane
orawdziwe.
Uważamy, że wymiana p0gladów miedzy redakcja i Czytelnik_am~ oowinna dokonvwać sie na zasadzie
wzaiemnego zaufania.
D.ziennika·r ze oodoisuia swoie tekstv imieniem i nazwiskiem. sa
dostepni w redakcii. pełnia dvżury prz.v telefonie. spotvkaia sie
z Czyteln~kami w różmvch okolkznościach i maja prawo oczekiwać. że czytelnicv piszac do nich listy nie zapomną o podaniu
imienia. nazwiska. adresu. Tym bardziei. że „Prawo orasowe"
chroni ich dane, jeśli sobie tego życzą l dziennikarz jest zobowiazany do ich uiawniema tvlko w sadzie i to nie w każde1
sprawie. On zatem bierze na siebie odpowiedzialność za to. co .
zawierzył mu jego koreso<>ndent.
T&k: wiec. Jeśli chcecie z nami
dvskutować. oolemizować.
t'lll'Z1'CZaĆ sie. to nie zaporrunaicie o :niezbednym warunku: oodaniu imien!a. nazwiSka. adr~su - może być z zastrzeżeniem . że
tvllro do wiadomości redaki.:ji ozy konkretnee;o dziennikarza. Takie sytuacje iuż sie zdarza!v.
Gdybyśmy na przylklad chcieli polemi zować ze studentka socjologii, która postawiła kilka wcale niebanalnych pytań, ale
podpisała się DANUTA STRZELAK, to nie możemy, bo nie
podała adresu. Nie może wjec bvć żadnej dyskusji. Możemy
tylko
polecić jej nr 50 „Odgłosów". w którym ooublikowaliśmy wyniki ankiety "Drzeprowadzonei w 1987 roku wśród naszych CzyteLników. Może tam znaidzie odoowiedż na swoie ovtania.
ELŻBIETA K. napisała ..cala orawdę" o balu sylwestrowym w
ZWO „Vera". ale nie podała ani nazwiska. ani adresu. Nie opublikujemy iei listu. JASINSKI 111atomiast nie m a imienia i nie
ma adresu choć ma po2ladv na wiele soraw dotvczacych gospodarki Można byłoby oodY,slmtować. ale z kim?
Listy nie podpisane. li.stv częściowo oodoisane sugeru.ia
w
jakimś stobniu kienuflaż ... oodouche". sorawe n ie do k01'Jca czysta. Dlate20 nie nraktuiemv · takich listów poważnie. Nie budza
w na.s zaufania. A listów w 02óle mamv sporo. Przez kilka tvgod.ni bedziemv musieli. co jakiś czas. oublikawać d w i e kolumny listów. aby moe:łv wreszcie ukazać sie te wszvstkie. które
sa 1Przeznaczone do druku. Prosimy zatem o cierpliwość!
JANUSZ STREJCZEK. Lódź. Artykuły na tematy historyczne
wymagaj a szcz~ółowego ooracowania. Nie · wszystkie źródła i
opracowania, z których należałoby skorzystać, są łatwo dostępne,
Pana 1ullestie jednak wzieliśmv pod uwagę. Weszliśmy w kontakt :z. autorami i myśle. że nie'kitóre artykuły na interesuiace
pana - a ma.my nadzieje, że nie tylko pana. ale i innych Czytelników - tematy ooublikui emy iuż niebawem. Staramy sie tak
redagować Pismo. aby każdy zn a jdował w nim coś interesuiacei;to dlą siebie. Za.s adv te; nie da sie iednak soelnić w każdvm
numerze .• Odgłospw".
REDAKTOR DYŻURNY
średnio

IAN GRZESIEK
(dnektor)

ODGŁOSY
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Andrzej lt. zadzwonił więc do „GR", aby dowiedzie~ al~ na
jakiej podstawie opublikowano wiadomość o bezpłatnym przejetdzie na PKP I w PKS. Okazało się, że na ... podstawie pisma
podpisanego przez dr Kawiorskiego.
Proponujemy sprawę wyjaśnić do końca,
a dzieciom szczególnej troski nie wolno niczego zabierać pod żadnym pozorem! I

IZ
grodę

d by to o
leżał ?

"

~a twój telefon czekają re~aktorzy:

21 stycznia
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Jerzy Kucharczyk (Lódź, ul. Przędzalniana 102/104) we wrześ
niu 1986· rnku potrącił - uwaga! - nie ze swojej winy pieszego. Sprawa oparła się o kolegium orzekaiące, które potwierdziło, że wypadek był spowodowany przez pieszego i Jerzy Kucharczyk nie ponosi za ten wypadek żadnej winy. PZU wypła
ciło ubezpieczenie, ale potrąciło 6 OOO złotych... jako karę za udział własny.

IstnieJe taka zasada w PZU, że kierowca, który je.:dzi powy4 lat bez wypadku ma :JO procent zniżki przy oplacaniu
skladki ubezpieczeniowej. Jerzy Kucharczyk korzyst<tl z tej ,znil.ki. W rozmowie telefonicznej z urzędniicami
.l:'L..U przyaiaao
mu, że powinien nadal z niej korzystać, bowiem to me
on
spowodował wypadek. Mimo . to P,:, lJ przez cały HH:S7 rok domagał się pełnej składki.
Ponieważ J. Kucnarczyk oLrzymuje wydruki komputerowe z takim żądaniem, można przypuszczać, że w PZU ·w Lodzi nie wiedzą ludzie, co robi komputer i odwrotnie. Ale pod żadnym pozorem nie wolno tak traktować klienta, Nawet, a może przede wszystkim w PL-U!
Nie obyło się jak zwykle bez spraw mieszirnniowych.
Zdesperowana Lokator"ka z ul. Gdańskiej 42 opowiedziaiu uam
o „sodomii i gomorii , jaka dzieje się na parlerze tego dumu.
i~1ie.;;;Jrn tam wesora panienka, i~tóra ma piątkę oz.c:c1. ~umo
rząd mieszkańców pomógł trójkę umieścić w lJomu
lJt.1E::CKa,
dwójkę wzięła babcia, a panienka pracuje nad daiszym przyrostem ludności Łodzi. PGJVl przyznaje rację lokatorom, l\LJ nie interesuje się tym. Wesołe nocne życie toczy się bez przeszkód. Piękne mieszkanie ulega dalszej dewastacji. Co robić"? Kto
pomoże'? Kto rozwiąże ten nierozwiązywalny dylemat?
Kazimiera Kubiak (l...ódż, ul. S. Przybyszewskiego 67 m 23)
od 1984 roku stara się o mieszkanie zastępcze. Jest członkiem
spółdzielni mieszkaniowej i za 3 lata jak wszystko pójdzie
dobrze ma dostać mieszkanie. Przez te 3 lata musi jednak
gdzieś mieszkać. Znalazła już 2 puste mieszkania i wskazała Je
Wydziałowi Spraw Lokalowych UD Górna. Otrzymała odpow.edz,
że jedno jest funkcyjne, a do drugiego ktoś miał się wprJwadzić w sierpniu 1987 roku. Ale do teJ pory nie wprowadzil s:ę.
;:,nalazła jeszcze jedno mieszkanie puste„ ale
ono okazało się
być dla nieJ zbyt duże. Są więc wolne mieszkania, ale nie dla
niej. Może naczelnik Górnej wyjaśni sprawę do końca i definitywnie!
Naczelnika dzielnicy Górna prosimy też o odpowiedź dla El•
żbicty Bednarczyk (Lódż, ul. Rzgowska 59 m 15), która napisała skargę na Wydział Spraw Lokalowych UD Górną.. Skarga nosi datę 16.12.1987 r. Dotyczy pustego mieszkania, które znajduje się obok jej mieszkania. Elżbieta Bednarczyk ma prawo do
dodatkowej powierzchni ze względu na chore dziecko. Potrzebna jest szybka decyzja WSL UD Górna. Ale od sierpnia 1937
roku takiej decyzji nie ma. Już pisaiiśmy o tej sprawie w „udglosach'. Po opui:>likowaniu relacji z reporterskiego dyżuru n:e
tylko nic się nie zmieniło, ale Elżbieta Bednarczyk byla gu;Lej
trakiowana w WSL UD Górna. Tak więc naczelnika Gurnei
prosimy również o szybkie załatwienie i tej sprawy, a tal:że o
,Jowiadomienie nas o pozytywnym - mamy nadzie~ę - finażeJ

28 stycznia
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godz.
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Towanystwa Krzewienia. l{ultury

Swłeckiej1

0

eg

J~ laureatem ma.grody ,Pdglo.sów" miał iz:osta.ć ~wÓirca Jrulltury, za.razem _lej popularyzator,. a rówmlOC!ZeŚ!lie łoidzilltili.n - to rui.jilepsrzym (i dziiwne, ze dotąd me uh-0111orowanym) k.a.mlyda:tem wydaje
się profesor ZBIGNIEW KUCIIOWICZ.
'
Ku~owiez jest historykiem - badaczem o dużym doirobkJU l autorytecie. na~o.wrni. a ró~ocze śn:e popularyzatorem w!e~zy hlsrtoryczne3. Ks1~zk1 .. k.tórych iest ·.autorem (o znaikomitej nanracji) są
adresowane .1 traf1a3ą do znaczin1c szers-z.yich, ni.i; tylko unhwersytedkie
kręgów odbiorczych.
'
J;st ba;dacz.em I . naucz;ycielem, i to naUiCZycielem pełnym 1Prawdz.lwe3 pasji ped~og1cznej. Chętnie spotyka się 11: kaildym audytorium
chętnie podejmuje :rzetela14, powa.iiną I pełną wyirozumialOO.Ci dl~
lallków dyslmhsję.
.
Hlatoria pi:sana przes IWchowicz& nie jest h~ wodzów wojen
t pol.Ltyk~. Jest hlsVolrią człowiek.a: jego dnia oodrzll.ennego, 'warunków tycia,. chorób, s~aboatek, :rom.uuJÓw, miłości... Jest wi~ pLsa.ną
• najtbardz1ej htumamstycmnycli pozycji h I at or i ą ku l tury
Reilronstrwując dawną kruiliturę, oditwaTZa.jąc jej ml.niOlll.y OlbMz. Kuahow.icz staje lię twórcą kulbucy dxi.siej•srLej. Ujawniając r::r;y podikire&jąc hiumandstyczne wartości za,warte w d'Ziejacll naszej ku~tucy
narodowej staje się rówmleż wychowawa\ W\SIPÓlczesnego polrolooia
P-olaków.
Profesor Ku.chowic:z j.est ~t_.orem powszechnie =lltilych kisiążek z
&akresu kultury. ~byczaJOWeJ, J.ak na p-rzytkł&d „Miłość staropolSlka"',
„Barbara Radz1wmów:na", „Wizerwnki ruepOSlj)()litych niewia.st staro;x>lskich".
W)"daiwniotwo Lód:zlkie przygotowu.je do wydania Zil1llk011Uiitą tw1ą~ę
~go au~a pod tytulem „Czlowietk Ba.rokuN, stanowiącą interesuj-ce studium krultrurowe i ps)"Choiogic:z.no-socjologiczne
ówczesnego
1połecze~stwa polskiego, a TK!~S zam1erza w tym raku wydać jego
Inną lmuą:!lkę .J>Od tytułem „Kobiety pol5kiego baroklll".
M~o talk m~nsyiwnej pracy nawkowej i pisarskiej, pro!esoc KiuClhow1oz rzinajduje czas na działalność ~eczną w licznych stowal1ZY'9Zell.iach natl!kowych i kulturalnych upowszechmiają<: h'llmanistJcame wartości kultury polskiej i zasady tol'era.ncji.

JACEK

~ZEKOTOWSE:I

prezes Stowarzyszenia „Pax"

Warto zasta.no"".'jć llię. ja.kie p.12yjąć krytC1ria
g~dą uh~?rowac kogos, k~o i;poteczn:e, jakby

wyboru - czy naz potrzaby s_rca posw1ęca swo1 wolny c1.as szerz'e polrz~ bt< kultury?
Z drugiej sLrol!ly ws~·scy zd11jemy sobie spra.wę j.aik ·ważna lest w
obeonej sytuacji tworzenie tego co nazywamy bazą mate.riai'n<\ m~że więc wyróżnić jakiegoś m, oonasa ,1.•uk1?
'
. DI.a wie1u osób upowsz~chnian e kultury jdst istotq ich zawodu,
tc>tez. taka na~roda mogłaby stać stę oceną i;p.rawności profesjonalnej,
wyrózmać na3leps:zego zawodowca
·
Wszystkie te trzy kryj.eria spełnia JERZY WIECZOREK.
Jes~ obrońcą zabytków. Kieruje s.ę przekonaniem że za wszelką
cenę n~eży me dopuścić do ich zn iszczenia i zagl~dy. Naz,·;albym
go wspolczesnym Kolbergiem od pla..<tyki.
Sam, spolecz.nie z.robił dokumentację obiektów wartościowych na
cmentarzach naszego, regionu, kapltczck przydrożnvch oraz inwent<trvzację zabytków Zgierza. Między 1n.1ymi d.z.Jski niemu zachowały się
dom} tkaczy 7. końc11 popn.2dnte!:O sł ulec'.a.
J?z.ia!a też jako radny \i<.>Jt>Wódzh.iej Rady Narodo,wej w Lodzi
ktor_ą chc1elibyśm.v ll\\'lli.dć za najpoważniejszego me-oenasa sztuki.'
Rownież profe&joualnie z.ujmuje się sztuką. jest malar-Lem, a~ware
l~t~, g1:afU?e~. Sztuka, którą z taklm oddaniem iratuje jest dla niego l'llspi.racJą, 3a.kby pnzetwarz.al ją w swojej twórcrości.
W całej swojej µracy kieruje się myślą, iż nie wolno zapomnieć,
te kultUll"a polska jest wieloźródlowa. i ma wielowkkowe tradycie.
Je~ Wie.c:zorek w!e, że jeżeli kultwra na.sza zostanie pozbawlona
tej s1ly, którą cr.erp1e ze swych korzeni, może spotltać ją komercjalizacja, stanie się kulturą na sprzedaż.
Myślę, że warto, aby nagrodę .,Odgłosów" otrzymał ktoś, !Qto stara się PO'ZYS'kać ludzi cUa takie.go myślenia.
HALINA KWIATEK dyrektor Dzlclnioowego D&mu Kultury
-

Lódź

Sródmieścle:

0

EWA MILLER dyrektor Centrum Kultury

14 ODGtOSY

Stanisław Książek miał pretensje w sprawie traktowania Lo„gtębokiej prowincji·. Poszukuje on mianowicie
kilku
książek, Które już się ·w innych miastach ukazaty i rozeszły, a
które do Lodzi jeszcze nie dotarły. Dlaczego"/ - pytał rozżalo

dzi jak

nym głosem. Przecież Łódź jest dużym ośrodltiem naukowym,
k.ult_uralnym, studenckim. Tu powstaje też wiel~ książek,
tu
się Je wydaje i drukuje. A do księgarń jakoś nie trafiają. Trudno odmówić racji naszemu Czytelnikowi. Może „Dom Książki"'
zająłby w tej sprawie stanowisko, A poza tym jest to temat
jak sugerował Stanisław Książek. - na osobną publikację.
Jen;y Witold Jeziorski skarżył się na RUCH, że w wielu otwartych kioskach Lodzi już po godzmit H.00 nie ma gaz ... t:
„Gwsu Rol.lotnie:::egu , „Dziennika Lodzk1<!gu i „~xp es.:.u Lu~
trowan_ego„. Dowiedział się natomia:,t przypadkowo, ze pisma te
1~1:.J~l spore zwro•y. Jak to więc· jesU pyta. -- Gazu .i.e ""1
w kioskach, a są zwroty ·1 Skąd się biorą! Czy to nie Jest s„Jte;; wauliwego pianowania?
Jerzy W. Jeziorski zwrócił tcZ muJą uwagę na kiosk RU~hll
przy ul. Piotrkowskiej 94 - a więc tul. ubok butl~ 11ku R.3\v'
„Prusa-1·;::siążka-Ruch · gdzie nie ma JUŻ normalnej sprzedaży
gazet i innych artykułów, a tylko ·prqjmujc się zgłoszenia do
prenumeraty pism w Leczkach. Jerzy W. Jeziorski nie rozumie
tego. Dlaczego w najbardziej ruchliwym miejscu Lodzi robi s,ę
tak,e irnriozum?
·
Zwrócuam siQ w tej sprawie do Lódzkiego Wydawn,dwa Prasowego i otrzymałam zapewnienie, że jest ono gotowe przejąć
ten kiosk, który - z obsadą Ł.WP - by!by czynny przez l:l
godzm, a być może i przez 2-ł. A zatem?
Janus:.1 Banasiak, członek Łódzkiej Rady PRON, przewodni.:.cspolu inicjatyw Społeczny.eh. zadzwonił w sprawie degradacji łódzkich parków. Jako przykład podał Park Helenowski i Park Staromiejski. Sama też mogę opowiedzieć o parku
przy ul. Leczniczej, gdzie giną japońskie wiśnie i inne drzewa. Janusz Banasiak proponuje nam wspólną inicjatywę
w
sprawie ratowania łódzkich parków. Przedstawiłam ją kierownictwu redak<:ji, które wyraziło zainteresowanie. Szczegóły do
omówienia.
czący

Andrzej K. (nazwisko do wiadomości redakcji-) opowiedział mi
historię. Jest on ojcem
dziecka szczególnej troski.
Takich dzieci w Lodzi jest zarejestrowanych w ZOZ Matki
i
Dziecka przy ul. S. Jaracza 11 około tysiąca. Mają one oraz ich
opiekunowie prawo do bezpłatnego przejazdu środkami miejskiej komunikacji, ich opiekunowie prawo do zakupów poza kolejką. Andrzej K. wyczytał w grudniu 1987 roku w „Głosie Robotniczym", że ·od maja 1987 roku dzieciom tym oraz opiekunom przysługuje bezpłatny przeiazd na PKP 1 w autobusach
PKS. Chciał sprawdzić tę wiadomość w
ZOZ przy ul. Jaracza
11 Tam 'nikt nic nie wiedział, więc poradzono, aby porozumiał
się z dyrektorem ZOZ Matki I Dziecka dr Kawiorskim. Dr
Kawiorski również nic na ten temat nie wiedział, zasmucił natomiast Andrzeja K. wiadomością, jakoby chciano dzieciom
szczególnej troski odebrać
te ulgi, jakie. mają do tej pory.
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niektórym przedslawicie:om adminis~racji w Lodzi
da
coś do myślenia wiadomoś.ć nadana w PR tego~ s::unego dn:a,
kiedy miałam dyżur (14 stycznia 1D88 roku), że v.e Wroc.:\:wiu
pos.tanowiono. załatwiać sprawy od ręki - w urzędach! - a najdłuzszy termm ustalono na ... 7 dni. I wlaśnie tego dnia \l'ł:::
clysław Medycki z pianą na ustach i ze skręconą nogą Jo:~ló.>ł
mi, ż~ stalo się to na ul. księdza Brzóski, między ul. S;·eb,·nq
a P0Jez1erską, gdzie pełno wyr-w i wybojów. Od 13 iat iud:c:e
monitują w dyrekcji Spółdzielni „Osiedle Młodych', aby , :voić
porzą,~ek i bez rezultatu. Pardon! Rezultatem jest skręc.:on;1 noga Wiadysława Medyckiego i inne wypadki. I jak tu w Lodzi
marzyć, żeby coś załatwić„. od ręki, albo „góra" w 7 dni?
Pan Goździecki zaproponował nam opisanie łódzkie'"'o handlu
gdyż dowiaduje się on z osłupieniem, że handel prz;nosi stra-'
ty. _Ja~ ma .być inaczej. kiedy ciągle
przerabia się sklepy,
zm1~nia b~aD:ze, z tradycyjnych robi się samy, a później znów
się Je _zmienia. :Adresami służymy. Handel robi wszystko, tylko.„ nie handluie. Zgadzamy się i tematem zajmiemy się.
Z remanentu po moim znakomit:ym koledze Ryszardzie Binkowskim, który pełnił -dyżur o
tydzień wcześniej,
pozostała
spr.awa Mirosława Mrozowicza z Tomaszowa
Mazowieckiego.
Zbiera on d~kumenty do emerytury. W latach 1963-1964 pracow'.lł w Woiewódzkim Przedsiębiorstwie
Usług
Technicznych
Spozywczego Przemysłu Terenowego, które mieściło 'Się w Lodzi
przy ~l. .żurawiej 17. Zmienił się podział
administracyjny,
przeds1ęb10rstwo przestało istnieć, znikły archiwa i powstała luka w ży<;iorysie. Mirosław Mrozowicz prosi o pomoc tych, którzy mogliby lukę tę zapełnić I zaświadczyliby o tym,
że on
tam pracqwa?. Podajemy adres: Mirosław Mrozowicz 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Strzelecka 15 m 14. z góry dziękuje
my!

BOGDA MAD1EJ

"Tylkio pra:ezn.aczemle mogło nu
w ta.klej ~upie"
pisze komeilltator „The Guudi.an"
- David Llwey. - Tiruclno jest
:roa:bijać .samochody w
Tkllll"ie
bo nLkt tam nie ma prawa ~

ogo boją się Anglicy?
Po looowaniu miejsca w grupach do eJiminacji do mistrz.osibw
świata w piloe no:imej, które mają się odbyć we Włoszech w 1990
roku, na
lamach
londyńskiej
prasy pojawiły się opinie o polskiej piłce nożnej.
„Daily Mirror" zaprelZellllt<>wala
na ówie~ć strony wlełkie zdjęcie
trenera reprezentacji Bobby Robsona i następne 6wierć tytul bę
dący cytatem z jego wypowiedzi
prasowej: .,Dlaiaze.go
boję
s-ię
Szwecji". Gazeta słowami korespondenta z Zurichu
Harry'ego
Hll.I'risa info!'1!IIU:je, że trener ostrzegł, że nie Polski; lecz Szwecji
powinni sii: Anglicy najb<lil.'dziej
oba.wiać. Według niego Szwecja
mme stać się taką
rewelacją,
jaką w
czasie ostatuich
misbr.z.-Ostw świata
byia
Dania.
Dziennlka.1:2;
,,Daily
Milt'lrOlr"
priz:yznaje. te takie sllwlerdzenie
może wydać się srroklującym dla
Polaków, k!tórzy, podobnie
jaik
5-zlkoci rzidolaJI czterokirotm!e przebmąć naje'ŻO!le prizeS12JkodSJ1T1! sito eHmi:naicjl
do
mi6tmoostw
lwialta.
Redakcja przy'W'Qluje wspomnienia jak to 61ę wyiraża „katastiroty na Wembley w 1973
roku",
1dy Anglia rostała wyeli.mlnowana m; gry w flalalach. Oczywiiłcie pada przy tym
nMJwisko
Jana Tomasrz.ewskiego, ale Bobby
Robson uras ~je, t.e ano-

'lc.

ll.9talwić

Młodyeh1

Myślę, te obecnie problem w.erokiego upowszeclbnlMlllA kulltury polega n·e na bra.k'll pieniędzy i bazy, ale a:aczej na niechęci do od~
wania się od p;raestarz.alych wzorców.
Konie=e ~st zapewnienie możliwości swobodnego eksperymentowania w sztuce, poszukiwania nowych środków wyrazu, a z drugiej
strony w prasie bralmje in.formacji o niekonwenctonalnych formach
ekspresji sztuki, o posnikiwaniach młodych twórców. Jak dotąd pr:reważają om6wienia działalności osób z tak zwanym na.zwłskłem, a
powinno ukazywać się więcej informacH o tym, co dzieje się w całej sferze kultury.
Toteż bard:ro cenię 50bie działalność MALGORZATY KARBC>WIAK
z Głosu Robotniczego". która„ jak uważam powinna dostać nagrodę .,Odgłosów"
bo ma ona, jako jedna z niewielu dzienn ikarzy w
nasz.ej prasie, syntetyczne spojrzenie na zjawiska, jakle zachodzą w
kultun"ze i związaine z nimi problemy.
Nieozwy~le cenne wydaje mi się, te nie p!Bze wylącrz.n:le o twórcach sprawdzonych, juz popularnych ale też i o tych, któny zairabiają dopiero na wz.nanie widzów. Potrafi uwwafyć i docenić wkces cr.y udane przedsięwzięcie a.rty.stycrmie, mimo te jego autor nie
ma jeszcze manego nazwiska. W kult1.IJ!Ze propaguje bowiem dobrą
robotę. Dociera do Interesujących i dob~ 7..apow!adających się twórców.
'
'
Ciekawe wydają mi się relacje prasowe Małgorzaty Karbowiak s:e
zorganiwwa111ych przez nią dyskusji, na któryoh często spotykają ll'ię
ludzie o d.iamebralnle różnych poglądach na· mwkę, gdzie nasteJ>uje
ścierame się postaw. Są chyba dowodem na to, te życie k!uiluaLne
w Lodzi istnieje i budzi emocje.
· Małgon..ata Karbow'aK- nie. jest jedynie gpra~-02ldawcą, a B\81ltomitym recenzentem i p-ublicyst4. Tworzy sprey~jł\CJ Jalimat W<llkół
tycia kultwraLnego w Lodzi.
. .

Z'Of.IA

ubiegły czwartek; że nie
:S6-'l'l-'IO, gdyż Jest ciągle
zaJęty. ł'o prztrwie w reporterskich dyżurach
wielu t.;zyie.mikow - Jak się okazuje - miało sporo nam do powiedzenia.
Były to rozmowy niekiedy bardzo osobiste, dotyczące nie tylko
„skrze..:ząceJ rzeczywistości", truuno
więc je było
przerywac.
.t"rzeprnszam więc tych, którzy nie mogli się docizwonić 1 musieli aJ:ugo czeJ,ac na pol:ączeme.
_1\~oi rnzmow~y częsio sympatycznie wyraiaii sH~ o publikacJa1.:n z ostatnicn numerów „uagwsów . Dz1ękuJem.y za miie
swwa, cieszą nas one, ale- równie uważnie przys.iucnujemy s;ę
krytyce tego, co proponujemy w „Odg1osach„. Na· przyJGad \'V1toltl Krawczyk z~tosH krytyczne uwagi pod adresem bohdana
Gadomskiego i jego artykułu o Violetcie Villas. Witold Krawczyk uważa, że Violetta Villaa jest indywidualnością. wyróżnia
~1ę na tle naszej powszedniej szarzyzny i dlatego malo lubiana
l doceniana. Jego zdaniem Bohdan Gadomski zbyt ostro ją potraktował w 11wojej publikacji. Odmawia mu też miana dżentel
mena, gdyż napisał o Violeteie Villas, że przytyła, czego dżen
telmen robić nie powinien. W tym miejscu zgadzam się z moim
rozmowcą. 'l'eż bym nie lubiła, gdyby ktoś tak o mnie napisał.

przedziwną

Mój kandydat do tej nagrody to STANISLAW SREDZIRSKI, mło
dy człowiek, kierownik Mięclzy~kladowego Ośrodka Kultury Robotniczej.
.
Podjął się chyba najtrudniejszej pracy, bo zadaniem ośrodka, który
prowadzi, jest docieranie do spolecz.nego aktywu w zakladach pira.cy
i pomoc w upowszechnianiu tam kultury.
Nowatorstwo w jego działaniu pol>?ga na tym, że nie ustawja sii:
w pozycji człowieka, który wie najlijpiej i poucza maluc2lkich, ale
.i;:zUJka w zakładach pnyjaciól, z którymi wspólnie może realizować
pasje.
Staszek, jak wszyscy go nazywają, ma wspainiały d.air P07.Y'ski wa:nia
przyjaciół dla siebie, pracy której się poświęca 1 dla Domu Kult>uiry
„Krezus", w którym działa prowadzony przez .niego ośrodek. „Krezu,s" jest filią Dzielnicowego Domu KultUJty Lódź Sródmieście.
PowgtaJ zaledwie dwa lata temu t dla wszystkich było
zaskoczeniem, źe tak bardzo szybko cy.skal popularność i nabrał roz.-naclllll.
Dla wielu osób stal s;ę drugim domem, a nie stałoby się tak, gidyby nie osobowość Staszka, jego umiejętność kontaiktu z 1udźml i
poświęcenie d~a spraw proP..agowania kultu1ry.

Notowała:

Niektórzy Czytelnicy skarżyli się w
mogą uzyskać połączenia z telefonem

ra Pola.kow Ga.ry Linaker, ebrzelec trzech bramek w Meik:sylku,
jest świeższej daty. I w tym
chyba zawiera się cala prarwda
o ocenie ,,aongielslkiej" ~y na
Wyspach.
Za.równo kollSe!"Watywiny „ The
Times", ja.k i bardzo poczytny
„The Guardiam" podikireślaja,, źe
treiner Bobby Robson ma rację
mówiąc, źe to S7lwed.zi będą największym problemem dla Anglików. Za7l!lacza się przy tym rz.arówno ogiromny postęp skandynawskiej piłki nożnej, ogranie mię
dzynarodowe piłkarzy szwedzkich,
jak i ... angielski etyl gry &z.wedów. Oc:r.,ywiścle trudno jest u.pomnieć cios,
jak.lego doznali
Anglicy na Wemt>ley w 1973 l!'Oku od Polaków, więc prrzypomlna
się i !)() wydanv.enie, jaik 1 2:0 w
KatowLcach, które spowodowało
wyelimiinowanie angielskiej d!ru-·
żyny z tilm!1ów ! dymisję eh- Alfreda Ramseya. Jednak zaras
w~scy odwollUJją się do wy'darzeń z osbatmiich mlstrzo.sitiw, &!bowiem to może zagwa.ra.nitować
podopiecz.nym
trenera
Bobby
Robsona jakźet watną w ro~
wltach z Polską P'f'ZE'Wl!lgę psychologi=ą.

Trene<r.

drużyny

siadać sarnoohodiu prywaitmego a
ws-z.czyma.nje bójek z autoohtoaiami może ruiii>otllta.ć pewne tI'lllidnokl, ponieważ nie są on! chętni
do podejmowania rozmów z obOOl!crajowcaml".
David Laoey chyba
fJłwrznle
stwleroza, te w obecnej formie
drużyna an.gH!ilsk.a
pod
w<>dzĄ
trenera Bobby Robrona powinina
wyeliminować zarówn<> Pola.ków
Szwedów 1 Alibańic:zy!Jtów. Anlll~
cy, któriz:y nie clen.ą się naj1eipm:ą
sławą, jeźeli chodzi o kibiców
.podkreślają gorą.cą It.rew nie tyl:
ko albańskich kibiców, ale i gra.
cxy, „Partizan" Ti.ran.a IZOSta1 wy-

cofany z rozg.rywek europejlS'kioh
po tym jak jeden z jego graczy
kopnął Przeci•wnika w brzuch, za
oo UEFA pOC'lątkowo 7'dy&kwa.li11ikowala k!Jub na okJre.s pięciu
lat„ a dwóch dalszych ukaranycll
zootalo za op1ucie sędziego.
J8lk
gorą.cą

to

na.pra,wdę będrxie 1t ~
bwią Albańczyków, eu-

ropejskim ograniem
Szwedów,
!ormą Alngllków i meksyikańskl
m! kompleksami Polaków, o tym
prozelro:namy się za ·parę miesię
cy.

Londyn, 14.12.1987 r.

MAREK
BRZEZIŃS1Kł

a.nclelakleJ

2lwraca uwagę na bra!k 08\I'&ni&

jego zawodników na. etadionad!
europejskich i p.i.-Le&ttv.ega prud
lekcewaU!niem
Albańczyków.
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Krmowt

llUlł&łwb7', ~ ~

moż:na byłe

Autor
Olllon Uikończył trium!a·lnie~ dziewn, ce1:artln}a 1 dwud'Zi.tu
fwóoh, które użył był na oczach 7.gl'Oimadzonych, zemdlała z l"Oltk03zy, Galon otllll'ł pot z czoła, odwrócił się od tłumu, teby
•djąć zaczarowany kondom, dair jego matJki. Dużo mu zaiwdZ'ię
nał: mimo miizernej poshm'y, garbu i ~łonka, budzącego w bie.ło
fłowach pusty śml1'!ch, miał dzięki niemu, dzi~ C'UdOIWl!lemu P„
pegazowi, zrobionemu przed laty przez guślarza Intera FTagir!IJftcesa, sławę, pieniądze I mir od LB1by do Dniepru. Kobiety 'lll.
nim szalały, zdarzało si•, te nie tknięte ręką męską dziewice zaehod21lł1 i zlegały ncz~llwe na Nm widem Pepegeza.

a-.

'IPI nieoo wina 1 dzbana I pom1'leł, fJe Wl'e57.Ci• mote
~ do lłajm, do ulubloHi o4lią, ~Y dad \llPU8t ehucl bel połredndetwa cudownego kondoma.

·

Wojow'fe 9ł?'omadzem llhed W'!eJk" ~&Wił. aderzaill wMczw tlir'CZe, da:lllc w • IPOlób w}rra.z podzlrwu i zarzxlrości.
DO!tto:lny J ęd.rys wręczył Ol!Oblkie Galonowi nagrodę - cl$kd
woreczek jantaru I białe koflę płci teńsklej, co mogło teł om'8.nad al~ję do znanych fikłonnośct Galona.

ltłiami

BJł W11Płatr, k>t«t Jtle ~ J ędt7W wręczał na~odę Galonowi, ale 1 WBY9CY woje otrzymywali! należny żołd I zasrugl.
Wypłaty dolrooywllł 1 rozkarzu samego Dlęela RydY'glera Nadwlflańsklego B!'cy1płatll1Hc, Mirkołajcey<k, zwany wśród ry~ „świę
ty Ml·lrołajczylk". Płacił zgodinde z zasługami, urodzeniem I ~.r
e'il& - hojnie komesom I h~erom, złotem I nmlenlami. O.zO!!ędnłe natniestmlkom I porucm.!kom a ta!kte chorążym - 11rebrem, broni-I&. b}"dłem. Skąpo pospólstwu, fiermlrom i cńw:om:
mledsł1& jen.o, wnon" ryb1& ł w~ym m1~11l.

A wojów I ludu ::r.ebrało si„ tie nie ll11czyd. Wlellka miała b}'t!
wn>t'lnN i łup nlemaly. Kto przeto łeb 1 wojny Wy>nlesie cały,
tm do końca tyci.a będzie opłyrwd w dostatki a I piękne n·i ewolatce w dowolne1 *1okł przyw~ aby ie ehędoż~ wedle woli.

Owagct lektura tył1co
poczucie humoru I

dla łudzi postadaJqcych

Librorum index
Ch.~oł.en1•

bowie111, jak mawiał przybyły 1 da1lelcle.f, zimnej wy..
wt>Y węórowny handlarz: „la only hobby for Polish man".
Z grodu Lodziia była druż.)'1lla zacna: na przedzie stal komec
Krzysztof, Pogorzelcem zwany, bo mu Hunnowie sadybę na popiół spalili. Obok niego na pysznych rumakach groźmy Zawira
f Henzyk Cisawy, najbliżsi jego druhowie i współwojownicy. Dalej kirwlOOe?C'zy Fiedoa1ej, aż zza Buga przybyły, namiestnik kolll(lSa, Da.lej rycerstwo potężny Galęba.. Woldan kędzierzawy,
limlgły Fllan, Majda mocny I w zapasach, I w gębie. Batorowlc;i:
1 Siedmiogrodu, Smoleń postury podłej, ale wielkiego ·ducha
wojown·ilk, Sawiuk - łucmik przedni, Fi1lipiatk 1 Konopi!, chytry jak Ullasee Goszczyn, Strzępa, zdrobniale ,,Strzępkiem" zwany, prawy Pilich i lewy Kairbowiak, strasmy Darzyclti, co · mu si~
da.rzy, Michoń, wreszcie or&ZS!k zamY'kający Borowczyik I Bań
burL

Z lewej stron7 panakomesowej drużyny orszak pięknej, krucr.owłosej Wal.endy, co nie chciała Nie.moa. Przy niej najwierniejszy Szel, trzymający w dłoni plemienną chorągiew „Jago•zów" - patrona ich z ·emi ! ludu. Walenda k!rzyknęła: Stefko
J Bąbol, do mnie! Wnet przybie'Lali dwa męże wspamiale. Za nillll giermkowie nieśli w lektyce wieszcza i pr()ll'oka plemiennego.,
Markuna. Za lektyką - porostale r~erstwo, jako to wytrwały,
&winny Wróbel, zwalisty Aniuś z Szymamowa, sędziwy, si1WOwło1y, ale krzepki jeszcze Tulko i inni wojownicy a ciury, Z dala
od nich trzymał się najemnik Grun, z Jumna przyibyły. Rudowło
sy, ponoć sprośny wielce, że i samemu Galonowi sprostałby.
Siedział na kandu niedbale, b~ę aporą w dłonl•ach piastując.
l'uż obok drużyna t.ewaszL Mniej liczna, ale td wielkimi wojownikami słynąca. A to gracz nad gracze Panas rzadkobrody. 1
t.itwy aż przybyły, a to Nonas zuchwały, a to I ilrmd, z różnych
ziem eie wywodzący. Nie brak wśród nich 11JBJWet SMa i Lecha!
Groźny ' w walce Ceglarz, smwk:ły Palka, · praybysz z kraju T1'ułonów von Uchman złotowłosy, Beck, Kubik ! Wesołowski 1 Pa·
bi111ic.

rut • ndm! mniejsza, pomoonlcz,e ehorągwle: Jednlł dowodzi
niepokonany Pawlak, przy nim Piątek z bojOW}"m 1nakiem ,,Drygas", dalej Ibis, smukła, delikatna gratianka Brzózka. W nale±ytej za nimi odległości ciura drużynny, niejaki Badziak, kręcący
korbĄ podręczinej karuzel1.

Tu'1: obok tych mętów pOllluirych a zasępionych drufyna Lucjuna Włodko. W niej trzech atraszliwych braci Lewandów. Znani
s tego, te w bitwie tyliko PY'tają: „Lucek, prać?" - a przyrzwolenie otrzymawszy, sieją postrach we Wiroilch lllllregach. Dalej
hospodar Iwanicki Groźny I tailde ze wachodu, m-1 Stryja
przybyły, Karol Józef, przebiegły Dorota, wielki 1truzny Madej,
„Zbójem" też zwany. Złotowłosy, dziecko przypominająą GałM, brodaty Biniko f samym widokiem wrogów odrzucający Mako Majcher. Z tyłu gierm.ld: Borowy, Retman, Karol, Porowaty.
Na samym końcu tabory. I w nłch rue
oto Kałużka z Krzyżówki, oto l
„Sagan", jakim 'Ji~ tabory odznaczają. Z
- Zofka I Bo.żenka. Przy markietMtkach
ny Oiesoniik, w kBięgach biegły.

11 l1ków:

brak d'Zlelnyeh wojowlam! męte Ipod znalru
nimi dwie markietankii
- jak zwykle - Y.cro-

Przy taborach znaczny jeszcze hufiec &rata Kucaba I niewielka,
ale bardzo karna i bystra drużyna komesa Mencwala, bystro po
117eregach poglądająca, czy el'ł w nich jakowe4 "'"87.ete<:IZeństwo
albo I zdrada nie zalęgła.

Oto hetman Misiewicz na naręc7Jllll ltlepsydrę mpog'ląda. Czu I
Daje maik buławą. Zagr8iły trąby i plswza~l. huknęły bębny,
zawa~ały werble ork'estiry pod dyrekcją Henryka Deblcha I
szeregi drgnęły. Wielki pochód ruszył. Wzdłuż ltarnych kolumn
przebiegaili gońce margrab'ego Kusiaka. A nad ezeregai!Ili WZl!'I09ił się tuman kurzu I okrzyk wojenny: Prasa! Prasa! wmoawny
przez stugębny chór wojów ...
(tragment wi~zej, zd~ow·mle
więkinej. całOŚC'!, liczącej 8 tomów.
Z prologiem)

n„
Pod

prąd

- na.dodatek
nie pije!
:Przyjaciel mego
1yna ma
wielki problem: co
zrobić z
pieniędzmi? Nie ;i: powodu ;i:a.
powiedzianej podwyżki cen i
powszechnych obaw, I.i posiadane złotówki znowu stracą na
wartości, ale tak w ogóle. I
to już od kilku lat.
Chłopak: jest
po
studiach
politechnicznych i nieźle zarabia, co w równym &to.pniu zawdzięcza swoim
zdo.l!nościom,
wiedzy i pracowitości, jak i tak
zwanemu szczęściu. Trafił bowiem od razu dQ takiej pracy,
gdzie w miarę ceni aię te jego
zalety oraz - płaci za konkretną robotę, nie zaś iłównie za
podpisyw·anie liaty · obecności,
o.zego w wielu Instytucjach nie
udała się do tej pory
jakoś
wykonenić, mimo
ogłaszania
kolejnych etapów reformy gospodarczej.
Zawsze ma więc
pełny portfel I jeszcze te par,
tysięcy miesięcznie móglby spokojnie odłożyć, Zdawałoby się
zatem - nic tylko skakać z
radości, a chcąc zapewnić 10bie coraz to wyższy standard
życia, starać alę zarabiać jeszcze więcej.
Tymczasem ów
młody człowiek chodzi z nosem
spuszczonym na kwint• I zastanawia się co zrobić 1 tll cholerną forsą, bo tak po prawdzie - mówi - to nie ma jej
na CG wydać.
A 1prawa wy~ąda
tak: dG
tarłoków nie należy, nie !)I'zepuszcza więc wszys-tkiego prżez
żołądek an.i w domu,
ani w
lokalach gastronomicznych do
których z różnych
względów
(głównie estetycznych)
raczej
niechętnie zagląda. Ubiera się
dobrze, można by nawet rzec
- elegancko, acz z umiarem.
Jak to się mówi, ma swój styl
f owczemu pędowi za wszelkim! nowinkami w modzie . mę
skiej nie ulega. Zony, kochanek
oraz dzieci nieślubnych nie posiada.. co pt2esądza e tym, że
może myśleć głównie o sobie I
rodzicach, w mieszkaniu których
zajmuje jak za szkolnych czaaów mały pokoik. Daje im co
miesiąc „trochę grosza"
na
czynsz I tak zwane życie, czasem llJ)ra"\_ia prezenty z okazji
i bez, a mlmo to wciąż jeszcze
pozostaje
mu sporo złotówek
do ')VYdania.
q.dyby miał samodzielne mieszkanie, to co ll!lnego. Kładłby
może w nim parkiety, boazerie,
glazury, wieszał mosiężne ży
randole, załatwiał
meble ze
Swarzędza ... Przynajmniej przez
parę lat miałby kcmkretny cel.
Niestety, w spółdzielni powiedziano mu: jeszcze co najmniej
dziesięć lat jak dobrze pójdzie. No ! po kło»ocie:. mebli
na zapas nie kupi, gdyt nie ma
!eh gdzie trzymać I nie wiadomo, co wejdzie de 9<:Zekiwą
nej kawalerki;
innych dóbr
trwałego użytku, jak
pra1ka,
lodówka, zamrażarka - równin· nie, bo u redzlców
J•t
wszystko, ee J)lłtrzeba, a po:aa
tym - jak wyiej.
Nawet 1
kilil\Ż'kami jeet problem. poniewat półki w ciasnym po~olku
' ' jut całkiem zapełnlflll'l•. z.re..
12'.ltą, czy warto ładować
t;rle
w papier? - mówi. - Nie je1tem mobem I nie mun• mieć
wazystiklego, co si• ukazuje. Do
tego, co naprawdę mnie lntere1uje, zawsze potrafię dotrzeć.
- A kolorowy telewl:ror? pytam.
- Pewnie bym jut 11C1ble kupił, choć ! bn niego
motna
spokojnie tyć, ale
niech 1:1an
powie, gdzie? Bo łapówek dawać nie umiem, a llJ)ekulantów
nie zamierzana w-zbo1ac11c!.
Z powodu braku kelorowe1e
telewiżora od.pada także ma•
gnetowld.
Komputer nie jest
mu akurat w pracy PGtrzebn.r.
na gry zaś nie ma czasu. Sportów takich jak
narciarstwo,
żeglarstwo nie uprawia... WY:
cieczki zagraniczne? Chłopak
był jut u 111,1iadów,
aa
erzeeh, w Bułgarii. Dalej si•
nie wybiera, 1d:r:t petrsebne
u • Sil delu,, a
urabia

W•-

w

lłetówkach.

-

„

Ale aamoeh6d aa ,.woo

~ eł Ił• przydał, prawdaT -

wtal1l Innym razem.
- Sam<'M!hód tatr.
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Skończyły

-'• a1197, kiedy
1 pen.tj!, z uczc!wle zarobiOJlYCh pieniędzy kuple! aute. Zrentll
nowego po
"państwowej" cenie nie dostabo gdzie.
Najgorsze j•t tie, te chłopak
1ostał za dobrze wychowany I
brzydzi się wręcz kombinatorstwem, cwaniactwem, poką1Jnym ·
handlem, spekulacją. Jest za uczciwy. Potrafi też liczyć I mimo młodego wieku, wie dobrze
czego chce, Nie toleruje
rozrzutności, mamotrawstwa. No
I, niestety, nie pije.
Bo gdyby pił, sprawa była:by
bardzo prosta: raz I drugi „ruszyłby w tango", postawił kolegom... Ani by się
obejrzał,
jak portfel stałby się
pusty.
Wystarczy spojrzeć
na wielu
jego rówieśników, którzy w ten
właśnie sposób rozwiązali skutecmle problem nadmiernej gotówki. Niektórzy
„nowocześ
niejsi" poszli w narkotyk!... Jeszcze inni - w gry hazardowe, panienki...
Czasem myślę, te dobrze. Ił
takich, j!Wk przyjaciel mego syna nie ma w Polsce zbyt wielu. Nie daliby sobie radv, nie
wytrzymaliby konkurencji
z
całą resztą porządnych. uczciwych l gospodarnych obywateli ·
naszego kraju.
ka.

Jtruzewsltiemu w etuleo!e poświęelml ·

tt"lk'o h

pny tak szaleńcze Ntm~ch
cenach nie mam tadnych szans
ukladad H włMne e&ter7 lł6ł-

JOZE'F
RiEITMAN

•
Lewym

nch, powledzi1lł
•
wieHdm
pNekonaniem, łe
,1wszystkie
funikcje i wazystikie le.psze po.sady zajmudą atarzy, którzy
wcale nie· są lepsi od nas, ooi
są gorsi, olilll • są gqsi,
oni
w.iedzą maomie mniej ni.ż my
młodzi" i dalej
w tym ton•ie,
któ:ry 21t'es.21tą stm<JIW'ił ton wiodący w całej dyskusji.
Jestem
pr7Jeikooany, że ci sami ludzie
za sześć, siedem lat zdziwią się
niepomiernie, kiedy usłyszą od
swych młodszych braci, od roczników Idących za nimi, że to oni
są starzy, którzy
n~epotmebnie
z.a]mują miejsce i
prze.5vkadzają ty:rn najmłodszym.
Ale
mniejsza .z tym.
Chcę tyliko podkreślić, że mdmo całej niecierpliwości mrodz.ieży, to przecież
gein&al
jest
zaw.sze starnzy wieikiem od kapra.la, a biskll.liP od kleryika. Tak
jest, tak było i tak chY'ba powi.lnino po.zostać. Gdyby życie
.zawodowe zaczynało się od cbjęcia
wys<Jikiej kiell"owniczej
fun;kcji, a potem stopnic.wo opadało w dół to do.prawdy cały
żywot 1u.d2Jki straciłby
resztę
uroku. Co oczywiścde me oznacza, że nie przychodzi V\'II"es.zcie
moment zaileżny od indywidualnej kOIIldycji fizyc.21I1ej i urny.
słowej, kiedy powilnno się
już
pr.zeóść na tz;w. zasłtlżooy odpoczy.nek.
Zaręczam
młodym
gniewnym, że jest to w 90 proc.
odpoczynek na,pr!l!Wdę zasłużo
ny.
I niech n.ikt ~ w.tedy n.ie ·
mówi! o paaożytn>Lcteym żerowa
niu na pracy ludzi s.prlllW'llych.

To Jest . po prostu

~r:zec7Jne
morailinośoią laicką, !katolicką
każdą famą.
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O żerowaniu
W dniu li stycmia młody redalk:tor Teleexpressu
powiedział w qpaT1Ciu
o .t!lltysty<kę,
lile to wo.l!nych miejsc pracy oczelmje na ludzi swkających
pracy, iJ.u jest tych posz.ulkują
cych, a ilu ta.kich, którzy ani
nie pracują, ani pracy nie szukają. O tych ostatnich ~uJ~
ny redalk:tor
powded:iiał,
że
wraz z kiilkOlllla mili.Oiilami emerytów i ren.c.iistów Żf!il'ują' na
ciężkiej pracy siedemnastu milionów zaitlrudni<liilYch.
Talk więc jako em!!!ryt i rem.cista 20stałem wspólną kre.chą
podsumowany WTa.z z chu!liganami., obibokam i niebieskimi
:ptalk:a:mi, co nie sieją i
nie
orzą, a
ojciec niebieSiki tywi
je. Oczywiście jest to
rac.zej
ojciec autentycwy.
Popularnego redalk:ton Telenipres~u ktoś
powinie.n pouczyć, jeśli sam się tego nie domyśli, że eme-yci i reaiciści nde
.t.eiruiją na niczyjej pracy, emerytom i rencistom przeiz dziesiątki lait po1irąiellit1.0 z kh zarobków baJrdzo powaŻl!le k'WO'ty po
tio, żeby je portem odebralt w
fo.rmde eme.ry:fiul', kiiedy jut siły
nie nadążą :ma
wymaganiami
rze.czywis~ci.
Odiwlrotnie
budzo wielu obywateli umiell"a
przeciett w W'ielk:u prodlU!kcyjnym, jeszar.e wi~j żyje niedŁugo po przejściu na emeryturę i ~ątą wyGt:o.rzystać tylko
maJ.eńk:Ą ez.ąstk• tego., oo
im
potll'ąC&J110 pra.ea
cał•
tycie.

Mofna więc powiedzie~. te całe
~ teruje po tl'oeze

na nich

włdn.ie,

ludar.:lłl<!'h,

na

któny .woicll ~ur

nie

wyk<>n7.tali l olbnym~ kiwoty
pos~y do w•póllnego kotła.
Stoe11.1nelk: licliby etne'l'ytów do
liC12Jby pracudących w naszym
kraiju jest mniejszy l!ldtt w retLW'liniętych państwach
zachodnich, gdzie na emeryturę pr:TJechocbJ! się wcześniej, 11 skład
dernogn!il02lny ludności wyka.
ruje więla;zy udzdał ludzi star1zyeh nit u nas. Pn.estańmy
więe m6wd.ć o

żerowaniu,

bo

to l nie.macmne, i pollba1wfone
rlllCji.
TeleeJqpreR
je«
poz;rciją
przemaiezon1&
moł.e

~atego

~„

jedrnllkowym tonem
kową z.aidys?Jką

młod~efy.

tchem.,
i s jedna-

jednym

i .z

faJopu.jącym

pośpiechem illlformu1•

• kaitastrofiie w kqpailini i o nowej
płycie ettlra.dowego
idoila. Takrl.ch potzycji adtrerowany.ch do
młodziety jest w telew!zj.i wię
cej - i dobru. Cza.sem jednak
nie Pofł;n!fiĄ ~ one
ulS'łlrzec
praefaijnc:;wenia.
NledMWM> o&,ła ~ ..-Ił
ka.nlBaml telewi!qjnymt rdTlel'OWlln& ni19W1łrtplw.ie dyilftwsja
a młodymi o tak awainyeh peripektywaeh mllod7J!erty. Jfft •
temat nieomal dyżurny i atakowany • wuys1fidc-h stron. J ...
tt. • uClfftrlików t.j d;rslrue1l,
Jllilod7 mW~~ iw elm1a.-

Sport

Czary i zabawy
Katowicki ,,Sport" I Redakcja Sportowa .l:'olskiego Radia
wystąpiły
z inicjatywą.
aby
wszystkie
ważniejsze
mecz1t
,piłki nożnej odbywały się na
~tadionie Sląskim. Stadion ten
wymaga wprawdzie remontu,
ale zdąży się go zrobić do
czasu ważnych spotkań w ramach eliminacji d.o mistrzostw
świata.
„Sport" przypomina
dzieje tego stadionu oraz i to,
że był on dla polskiej
piłki
nożnej ... szczęśliwy. Cytuje też
opinie piłkarzy, w tym Zbigniewa Bońka, że na tym stadionie panuje niepowtarzalna
atmosfera,
że
nawet
na
wspomnienie tego jak 100 OOO
ludzi śpiewa „Jeszcze Polska
nie zginęła" 1kóra na grzbiecie drętwieje.
To
wszystko
prawda. Mamy już w Polsce
jeden
stadion do
niczego,
myślę o bezczynnie n1szczeją
cym Stadionie Dziesięciolecia
w Warszawie. Ale„.
To prawda, że na tym Stadionie Sląskim Polacy wygrali
.kilka ważnych meczów. Ale
ponieśli kilka porażek. , O . porażkach •i• szybko
zapomina.
A 1>0rażkę ponieiśli Polacy na
otwatcie stadianu. Stalo się to
22 lipca 1956 roku. Na inaugurację rozegrano mecz z NRD.
Polacy powinni byli wygrać.
Przygotową;no
nawet
puchar
pamiątkowy
dla
pierwszego
Polaka, który na tym stadionie 1trzeli pierwszego gola. I
strzelll. Samobójcz„go. Put-haru nie dostał. Polacy zresztą
przegrali dwoma golaml
z
NRD i sami nie strzelili am
jednego. Tak, że z tym szczę.ś
ciem Stadionu Sląskiego nie
ma co przesadzać.
Poza tym nie można dzielić
stadionów Polski na ten jeden, jedyny, wybrany ! na całą nie liczącą 1lę resztę. Myślę,
że
kibicom Warszawy,
Krakowa,
Poznania,
Lodzi,
Wrocławia też należy slę szansa obejrzenia dobrej piłki noż
nej przynajmniej w wykonaniu przeciwników. Rótne przeciet mecze
będą rozgrywane
przes
nasze
reprezentacje.
Motna więc utreymać wysoką
rang• StadlGnu Sląskiego i nie
zubażać innych rtadlonów.
I
warto tet pamiętać, u urokt I
niepowtarzalna atmosfera St&·
dlonu Sląakl81fo mo11& polskim
piłkarzom pomóc, ale nie za1t1lPl1&
nlezbednych . umiejęt
nojcl, k~>ndycjl I foMnT. O •
•unai
l&llll. 1tarad.

•I•

Mam n·leodparte wrażenie,
że nad naszym sportem dokonują się nieustannie jakieś czary, które mają zastąpić niezbędną pracę. Oto na przykła.:1
PZPN poczarował sobie trochę
i zakazał Janowi Furtokowi i
Jerzemu Wijasowi zagranicznych
wyjazdów.
Katowicki
GKS, którego zawodnikami są
obaj
piłkarze, ani się
tym
przejął.
Jan Fnrtok grał w
Oldenburgu w turnieju halowym, a Jerzy Wijas jeździł do
Rumunii z GKS jako ... turysta. I PZPN milczy. Czarownicy z PZPN swoje zrobili, reszta się nie liczy. Ale reszta jest
rzeczywistością, którą
wnikll·
wie obserwują kibice i która
im ·się coraz bardziej nie podoba.
Ireneusz Adamski z Torunia
- nauczyciel i sędzia piłkarski
- pisze pracę magisterską na
A WF. Dla potrzeb tej pracy
przeprowadził wśród trenerów
I i Il ligi ankietę, zadając im
wiele
interesujących
pytań.
Na przykład, czy potwierdzają,
że w klubach są „lewe pienią
dze" i co o tym sądzą. Otóż
wszyscy pytani potwierdzili,
że w klubach są „lewe pienią
dze", a dalej uznali je za potrzebne, gdyż służą:
1. do
uzupełniania
sum
transferów między oficjalną a
uzgodnioną,

2. do kupowania punktów u
partnerów,
3. do dodatkowego premiowania
zawodników i trenerów,
4. do kupowania zagranicznych leków i odżywek.
Czy zatem „lewe pieniądze·•
nie mogi:yby się stać oficj'.łl·
nymi? Skoro wszyscy wiedzą,
że są, to po co wszyscy godzą się na tolerowanie fikcji?
W tej sytuacji już nię dziwi
pogląd
niemal
powszechny
wśród trenerów, że celem g17
jest zdobycie jak najwyższej
ilości punktów, za które
dostaje się pieniądze, że nawet
trenerzy godzą się brać udzi'ł!
w kupowaniu meczów, a normalną rzeczą jest, że w procederze tym biorą udział pił
karze, ich żony oraz działacze.
Nie wstrząsnęło mną przyimanie się trenerów, że wpuścili
by do gry zawodnika, którego
lekarz uznałby za niezdolnego
do tej gry, ale trener nie ma
pod ręką innego, który - jego
zdaniem -. mógłby go zastą
p1c. Takich wypadków zdarzyło się już sporo, później oił
karze musieli długo się leczyć
jak to choćby było niegdyś ;
Wiesławem Wragą.

Ale co z takiej ankiety wynika?
Pożytek dla Ireneusza
Adamskiego z Torunia niewąt
pliwy, bo jego praca magister- .
ska zyska na jakości. Dla pił
ki nożnej w Polsce? Nic, bo I
tak o tych sprawach od dawna wróble ćwierkają na dachach i płotach stadionów. Co
wrażliwsi

działacze

odpędzają

wróble, żeby im
nad
głowami nie ćwierkały, Ot, taka sobie nieszkodliwa dla nikogo zabawa.
We Wrocławiu natomiast ba- ·
wią się pysznie. Toczy się tam
proces z powództwa Ryszarda
Tarasiewicza przeciw Januszowi Atlasowi, który był napitylko

sał,
że
piłkarz
wrocławski
włosy miał zaplecione w war-

koczyk I kolczyk w uchu. Janusz Atlas przyznał, te sam
tego nie widział, a jedynie posłyszał
na
„dziennikarskiej
giełdzie".
Jego świadkowie:
Stanisław Garczarczyk z Poznania l Jacek Zegadło z Katowic w zasadzie potwierdzili,
że „gdzieś dzwoniło", ale
nie
bardzo wiedzieli gdzie. Jacek
Zegadło widział
we Wrocła
wiu, jak Ryszard Tarasiewicz
miał coś błyszczącego
w uszach, ale czy to był kolczyk,
tego nie potrafi powiedzieć.
Natomiast Stanisław Garczarczyk słyszał od Wojciecha Lazarka, że jakiś piłkarz przyjechał z warkoczykiem. ale nie
odnosi tego do „piłkarza T.".
jak napisał Janusz Atlas.
Natomiast świadkowie Ryszarda Tarasiewicza: Paweł Król
i Waldemar Prusik oświadczy
li, że trener Wojciech Lazarek
nie miał do tego piłkarza żad
nych pretensji w związku
z
jego ubiorem. Ryszard Tara~iewicz zaprzeczył,
aby miał
się ubierać szokująco,
a po
felietonie Januśza Atlasa na
różnych boiskach
kibice wykrzykują teraz: Panienka,
gdzie są kolczyki!? .
Sąd

rozprawę odroczył,

gdyż

musi jeszcze· przesłuchać Wojciecha Lazarka.
Czary I !:abawy trwają.

BOGOA MADEJ
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W drodze powrotnej 1 WC robię rundę zapc>po gwarnych salach hotelu. Mój czu
1tanął w miejscu. Cżarterowy jumbo pozostawił
za 1obą Zatokę Swiętego W~wrzyńca w Kana~e, w tej chwł11 zbliża się do Nowego Jorku,
1tewardesy serwują cienkie
śniadanie, mój
skarb, niewiniątko, śpi w komorze bagażowej .
tego •łonla przestworzy. Dopóki nie otrzymam
go z powrotem. wskazówki mego zegarka będ1
1tać w miejscu, na przeciwległych biegunach.
Nie wiem tylko, którą jestem ja: dużą czy m&·
llł- Dylemat chwili. Jestem nożycami rozwarty.
ml w próżni. Hotel „Kalastajatorppa". Trzy mt•
le od centrum miasta, dwanaście od portu lotniczego. las, skały, mech, granat morza. Widywałem lepsze hotele. Do jakiej sali by się nie we1zło · Czerwonej, Okrągłej, Balkonowej, Kolonialnej, Morskiej, Żółtej - nie Ucząc gabinetów na prywatki - nie sposób nie podzlwlad.
Dobrze mnie pan dyrektor Kauko Uusltalo ulokował. Jest tu kasyno gry!
Obstawiłem cztery razy pod l"Złld nleparq ·
1te czerwone numery transvenale 1lmple. cztetT
razy pod rząd przegrałem. Wygcywają czarne
carre, czerwone douze - na prz&mlnn, wiecznie wygrywać nie będą. W ruletee obowll\ZUjtrzy · zasady: wydzielić 10ble 1 góry określoną
kwot~ na przegranie, ll'ać nisko, być wiernym
połom Zasady pierwszej łamać nie wolno nigdy, druga cechuje hazardzistów niedzielnych,
do trzeciej należy podchodzić jak. do kobiety,
której nie chce się stracić: raz tak, raz lnacze3.
n. jest cztery razy cztery, razy cztery? Jest
1ześćdzlesląt cztery suomen markkaa, czyli około szesnastu dolarów,. mogę grać dalej. Sq
jeszcre zasady osobiste, ściśle tajne, wyduma· ~
ne w oparach nie przespanych nocy, nie zdradzane nikomu, zasady - szósty 1mysł Napoleona spod Austerlitz; jest zasada roszady za.
1ad nie przewidziana przez regularnego przeciwnika, przynosząca w ostatniej chwili druzgocące zwycięstwo, zastrzeżone jednak wyłą
cznie dla Napoleona; geniusze mniejszego kalibru, od których przy stole gry się rol, 1tosując
. ją, wycliodz" na tym jak Napoleon, ale ten
1pod Waterloo. Perkelel - podoba ml
to
przekleństwo. Cały św.lat klnie po angielsku,
bez polotu, warto było przyjechać do Finlandii.
Perkele, znowu przegrałem, ale to :!aden dnmat. bo gram niewysoko, tetony z poczwóm"
1tawk" trzymam w odwodzie na czas ofensywy. Rekonensana prowadzi się małymi siłami.
Sztuka hazardu. Zdaniem Davida wszystko w
tyc!u jest hazardem, rzecz w tym, te nie lcatdy zdaje sobie z tego sprawę. Jest ' w tym
trochę racji. Tak się złotyło, te lata gimnazjalne spędziłem w· małym miasteczku w stanie
ltaliforilla. Nazywało 1ię Sleeping Valley I tak
Jak się nazywało, takim było. Dl11 kogoś przy1wyczajonego do drapaczy chmur Wschodniego
Wybrzeta było podwórkiem więziennym. W
Splącej Dolinie były kina, kościoły, drugstore'y,
dlscobudy, hoteliki, lecz dokąd by się nie poszło widywało się te same twarze: znlenawl·
dziłem
prowincję.
Rozrywką dla chłopaków
ł!ldnych silniejszych wratefl było wypuszczanb
Ilię na higway gratem z demobilu, kupionym za
parę dolarów l „przyklejanie się" do marko·
wych limuzyn prowadzonych przez ładne dziewczyny. Zabawa ta zamieniała często myśli
wych w zwierzynę, bo obiekty pogoni same zjetdtały na pobocza 'i •szukały szczęścia, ale wówczas było to jeszcze odkrywaniem światL
lto!\1..'zyło się różnie,
dla mnie, trzymanego
lcrótkl\ w tych sprawach ręką, majakami nocnymi gdyt w sytuacjach podbramkowych, kiedy biała !laga windowała Il• na maszt, brakowało ml odwagi. Pillste to, a jak ppkrzywione,
gdyby na przykład nie przedsiębiorczość Gundborg, noc wśród starej porcelany .miałaby mote Inny przebieg. Pasywność. Pociąg, na który
zawsze zdążę. Nie lubię w tych sprawach pośpiechu a jut w ogóle wyskakiwania w biegu
Na f'Sk~adach tych dokonałem ważnego odkrycia: one, te nieosiągalne w wyobra:!ni chłopa
ków królewny z bajki, che" tegr, bardziej od
nas, tylko nie mają odwagi! I jeszcze jedno:
Mar„enia senne a'la Jane .Fonda kapitulowafy
najs1:vbciej natomiast kury domowego chowu
I małych dziur, jeżeli nie naciskały Z piskiem
na gaz, chciały najpierw powzdychać pro/ księ
tycu. gdy rzecz w czymś
tak prozaicznym.
Szczęście, jak powiada David, lubi odwatnych.
ale :t. mojego doświadczenia wiem, że zmęczo
ne 1 wyczekiwaniem na chętnego staje się ule1lej<Jze. Nieco doświadczenia, a jaki zyski
Douze płaci dwa :z:a jeden, transversale slmple - cztery, carre - siedem, cheval - siedemnaście, plein - trzydzieści pięć. Trzydzieśel
pięć razy iks równa się milion.
·
Taktyka ostrożnego rekonesansu skończyła się,
teraz trzeba sprintem. Przeliczając na oko stosy
żetonów, spiętrzone przy mnie wy~r... · nie mów
hop póki nie przeskoczysz. I nie 1zukaj podpórki w darmow:Ym alkoholu serwowanym w
kasynach, oni wledz!l, co robią! Nie, dzię~ję,
mówię kelnerowi. Stojąca obok mnie wieczorowa suknia pyta grzecznie po niemiecku, CZ1
n1e będę miał nic przeciwko obstawieniu przes
nią moich numerów? Jestem pochłonięty zim~
nym rachunkiem. Komputerem bankowym jestem nie człowiekiem. - Nie bęazie pan miał
nic przeciwko temu? - ponawia suknia, tym
razem po angielsku.
Proszę
znaleźć
mę:!:czyznę,
który mając
in;częścle w grze nie byłby wielkoduszny wobec
piękności w wieczorowej kreacji. RoSię jej wię
cej miejsca. - Ale:!: proszę, szanowna pani, to
mawczą

•I•

.16 ODGŁOSY

Z najświeższego egzemplarza londyńskiego „L!terary Rev!ew": "„.Najcenniejsze wartości Ygreka to i·n telekt, wyobraźnia, refleksyjność I metaforyczność. Wbrew czysto literackim pozorom
traktuje on świat niezwykle serio, swoim bohaterom stawia wysokie, a jednak ludzkie wy. magania.„"; ".„Pragnie, aby czytelnik sam wyciągnął prawidłowości z nieprawidłowości, uczciwość wobec świata I ludzi
z nieuczciwości,
wyrażone często
w obezwładniającym żarcie,
ironii, nie stroniący od ostrości sformułowań „ .";
„„.Szczególna dosłowność zapisu daje się interpretować w rótny sposób Przekonania Iksa o
umowności pewnych sformułowań, zwłaszcza w
. kontekście
na pół prawdziwego
i gorzkiego
stwierdzenia, że właśnie w umowności należy z
całą powagą poszukiwać
sensu działania ludzkiego, jego niepatetyczna, oszczędna refleksyjność Intelektualny I głęboki sens rozważań nad
opis1wanymi zdarzeniami, a także odcień paradoksu i powściągliwy dystans do podejmowanego tematu.„".
&ródelk. nie widzo ~. a •1Y'no. lt.ula - meColta kaliber 10001 Koło ratunkowe, blagami
czownllk roduju żeńskiego. Labędzia szyja 1o
Konia z rzędem temu, kto ten bełkot zrozumie.
bry:lantami 111& oa'l.cach zaciśniętych na kraNazywam się William Shakespeare, jestem Walwędzi 1tolu denerwuje aię. Niepotrzebnie.
utem Disneyem, Czerwonym Kapturkiem się urorodziłem tie w czep]pJ, na ojca wybrałem tobie
dziłem, jeżeli coś z tego makaronu przeszło ml
aaa lotnictwa myśliwskiego.
nie może
byd
!Przez gardło.
Mroczne łby
tych wodolejów
klavy M'ZY Ui.dowaniu. Je.ucze sekunda, a ro-zpichcił zupę dla konsumentów literatury. Warubijam banki w Mon.te Carlo. Hongkongu, w
ją na straży przejść do gabinetów wydawców.
Dalla.s. w Kala.stajatorp.pie. I co dalej? Mój ty
Jednym pociągnięciem pióra strącają w niebyt
Panie, znowu jestem do '1)1'2()du! Stosy :l:etonów
lata samozaparcia, w obezwładnione ręce wciuklepane w szczyt Molllt Blanc nie pytając niskają truciznę, Ale to nie koniec bólów porodokogo o r.aode. głuche na jęk zawodu.
§lępo
wych. Na zewnątrz łona matki czyha zgraja pasuną ku 6Wemu wY'brańcowi. Fortuna nie zna
sożytów zwanych sponsorami. Złudne marzenia.
sie na demok!l'acjl, jaik sie na kogoś zdecyduje,
Matko, ujrzałem światło dnia!
Głupi jesteś,
to ;na całego. Niech .wiec mnie
sobie bierze.
cielaku, daleka jeszcze twoja droga!
Niczym
Gł®oki oddech. uśmiech
tu. umniech
tam,
niezdarny żółwik wykluty
z jaja w piaskach
zeriknięcie na zegarek ach. jak ten
czas
leci I - czak kasjera do kieszoneczki !... Tak,
nadmorskich
przebrnąć musisz do
zbawczej
splacam Davida, nasza niepisana umowa stoi
wody szeroki pas nagiej plaży z krążącymi nad
mi ością w gardle; PO drugie zmieniam przenim żarłocznym! albatrosami. Gdyby ta próba
poconi4 pod pachami koszulę, po trzecie kąpię
udała się jednemu na sto, oceany zaroiłyby si•
1ie w basenie Chanela, Le de Givenchy, Yves
od tych' zwierząt. Wyrok ostatniej instancji: jeSaint Laurenta. Niny Ricci. czysty jak łza !
den na dziesięć tysięcy piszących! Dywizję wyuaclmąey ide q>ać. Spać za wszelka cene.
syła się do ataku. Dziesięciu tysiącom żołnierzy
dowódca zdradza przerażającą prawdę: Wróci z
Nie wierzę aby telefon rodziców nie był na
was jeden .. Tylko jeden, żadnych złudzeń! Ja·
podsłuchu; t~lefon odpada, muszę napisać. Pokich nadludzkich sił potrzeba do poderwania
winienem był zrobić to z Paryża, zaraz po sposię z okopu? A David powiada: pisz Wszystko,
tkaniu z Davidem I na wszelki ,w ypadek Ust
co o tych draniach wiesz, wyciągaj ich smrody
wysłać na adres · Helen.
Rodzice powinni znać
na wierzch, nie oglądaj' się na boki, resztę, zgomoją sytu'ację, która nie jest tak zła,
jak im ·
dnie z umową, zostaw mnie. Ta jego rotszyldosię wydaje, muszą przestać zamartwiać się moiwska wielkoduszność: otwieram ci konto. Pisarz
mi warunkami materialnym!; nie potrzebuję od
musi być wełny od troski o befsztyk, o befsztyk
nich ani centa.
- bezczelnie pewien siebie jest ten wytworny
.David przepowiada mi wielki 1ukces. Temat
sukinsyn! Jego ostatni warunek
nie wymaga
jest oklepany, · szczególnie po ukazaniu się
komentarza: żadnych pytań. Nazwa wydawnicksią:!:ki „The Company", która bezlitośnie obnatwa? żadnych pytań. Warunki, krytyka, koreża ttakl firmy, , a jednak w moim ujęciu nowy:
kta, redaktorska kosmetyka pracy,
tysiąc inciekawa forma zapisu, nowatorstwo warsztatonych rzeczy dręczących piszącego? Żadnych pywe zręczne wywaien!e akcentów dramatycznych,
tań. Perkele ! Helvetti ! Vi ttu ! Za kogo ty mnie
cał~ść, jak dotąd, pomimo wprowadzenia dwóch
masz, nie potrzebuję jałmużny! Nie podskakuj
wątków pozornie nie wiążących się pisanie
- on na to - to nie jest zgodne z naszą umoksią:!:ki w 'książce trzyma 1ię kupy,
Pisz
wą. Z „naszą".
wszystko, co wiesz o tych draniach, nie oglądaj
Więc nie pytajmy. No gu 2stions, Keine Frasię na boki, reszj;ę, zgodnie z umową,
zostaw
gen. Nte życzę sobie pytań. Od nikogo.
mnie. Nie wiem, na jakich przesłankach David
opiera się widząc w mojej książce materiał na
RIQZDZIAl 3 ·
bestseller. Materiał - zaznacza uczciwie. Rynek
księgarski zalany jest dziełami demaskującymi
aparat władzy kraju. Na tapecie znalazły się
Wysłannik lotniska postawił worki na środku
Biały Dom, wywiady I służby bezpieczeństwa,
pokoju I przed Ich rozwiązaniem poprosił mnie
ich zbrodnie, machinacje, spiskJ, nie oszczędza
o sprawdzenie plomb. Przepis. Zarząd lotniska
się najwybitniejszych nazwisk. Afera Watergate
jest tylko tlostawcą przesyłki. W takim stanie,
dała upust długo hamowanym emocjom.
Spow jakim nadeszła.
wodowała erupcję złej krwi.
Po ukazaniu się
Ołowiane plomby nie były zniekształcone, od"The Finał Days" Carla Bernsteina 1 Boba Wociśni ęta p i eczęć: „Główna Komora TraI\zytowa
odwarda i nakręconego na kanwie tej książki
- Kennedy Alrport - New York", n ie naruszofilmu „All the President's Men" nie wiem, czy
na.
·
zapotrzebowanie publiczne na te brudy nie zos- Są w porządku - oświadczyłem. - Proszę
tało ostatecznie zaspokojone, jeśli nie przesycowyjąć bagaż.
ne. Zbrodnia wstrząsa - to naturalny odruch
Dostawca przeciął nożykiem sznurki, z cieobronny człowieka.
Szyderstwo z prawa, ze
mnożółtych worków sizalowych wydobył torbę
świętości przypraw)a o wściekłość. Swiadomość
I neseser opatrzone moim nazwiskiem i metkawładzy opierającej się na nadużyciu
władzy
mi lotniska Arlanda.
przeraża. Ale konstatacja bezradności
wobec
- Pańskie?
takiej władzy obezwładnia. To punkt krytyczny,
Rozpoznałem zgubę.
po przekroczeniu którego
zaczyna się równia
- Jeżeli nie ma zastrzeżeń, zech,ce pan łas
pochyła, droga do celu. życie przechodzi w fakawie potwierdzić to podpisem. - Rozłożył na
zę wegetacji, świadomość. tycia w społeczności
stole bloczek. - .Ale wpierw proszę sprawdzić
ludzkiej w bezmyślny Instynkt stada. To jeszcze
dokładnie zawartość. Przepis.
nie apatia, nie głuchota na dzwonki alarmowe,
Granatowobłękitny mundur, na czapce i rę
nie bierne wyczekiwanie na nó:t rzeźnika. Ta
kawach marynarki insygnia „Finnair". Bezbłę
faza jest albo tak daleka, że jeszcze niedosdna angielszczyzna
z chicagowskim akcentem
trzegalna,
albo amerykańskiemu duchowi tak
wysłannika helsińskiego lotniska korciła mnie,
obca, te niewyobrażalna, a tym samym bardziej
by uciąć z nim krótką rozmowę. Zaniechałem
realna niż 1ię wydaje. Zapotrzebowanie na potego. Tutaj każdy albo był w Stanach,
albo
lityczną literaturę demaskatorsk"
jest zjawiaktualnie jest, albo się tam wybiera; znajomość
skiem optymistycznym. Ukazywanie się tej litenaszego języka o niczym nie mówi.
ratury na półkach księgarskich jest zjawiskiem
Zawartość torby wysypałem na kanapę,
optymistycznym. Odwaga wydawców, bezkomnie
interesowała mnie. Z neseserem postąpiłem inapromisowość pisarzy, aą zjawiskami optymistyczej. Pochyliłem nad nim głowę i chwilę nacznymi. Więc nie jest jeszcze tak żlel Jak
słuchiwałem w skupieniu. Z tikających bomb
długo znajduj" lię ludzie
sięgający w swym
zegarowych zrezygnowano już dawno, w zastoprotdcie po pióro, jak: długo znajdują się czyJIOWanlu są Inne rozwiązania, nie wykrywalne
telnicy J.ch pru, tak długo znajdować się · będą
uchem czy detektorem magnetycznym, Ale ten
wyda~. Moner make1 money.
Dobra wilk
nawyk we mnie. Następnie, tirzez chusteczkę, .
potred dobra owca. bo taka jest natura dobra
wilk. Moner mak:et money. I love you, you love
delikatnie otworzyłem
zamek.
Zdumionemu
moimi manewrami wysłannikowi
me, we love each other. Ale dobra wilka ma
wyjaśniłem:
- Alergia. Reaguję na pyl sizalowy - po czym
nleda węch, wie, te nie pod kat.d2' skórą jest
ostrożnie podniosłem wieko.
dobra mięso, ~llk wiedzieć to bez pudła. Na
dzleslę<! tysięcy piszących jeden odnosi sukces
- piekielnie aęste jest słto krytyki, A jej języki

Przedruk w calołcl lub we łragmeńtach zastrzełońy.

7

LEONARD
dla mnie zaszczyt - odpowiadam ~ekomle,
vm razem po niemiecku • moim zuryskim
J}tcentem, 1 powodu którego Ntemc.7 blOfll mnie
często za Bawarczyka.
Wi~orowe 1uknle przeplatane czarnymi smokingami •ledzll mnie I ·z podziwem, I z zazdrojcią. Nie mam nic przeciwko temu. Pochłanla
mpłw grL Nie podnoszę oczu znad pola bitwy,
nie lnteresujll mnie wydekoltowane kreacje.
zajęty jestem problemami strategiczno-taktycznymi: zatrzymać 1ię przed Rubikonem, po raz
trzeci zaatakować niepatrzyste bastiony cheval
I pleln czy rzucić wszystkie 1lły przeciwko zdobywMemu dotychczas na prótno prze1 innych
bunkrowi Zel'O<f Jak postąpiłby David? - pytam siebie wiedząc, że I on, I Culllnan po1zliby na peł117 gaz - Mesdamea et messieur1.
Mesdeme1 et meuieurs.„ - nawołuje krupier.
Noc jest piękna, woda w zatoce dobra do kąpie
li. Tak, oni zarzuclllby na dute 1yby. Na głę
bokie by poszli. Więc c'est la vie I śmiej•
11• 1 obstawiam koron• stolu. Moim śladem, ni, czym wiemy pies sunie po zielonym suknie na·
gie ramię kobiety skąpane w jeziorze Ch~nel,
Le de Givenchy, Yvea Saint Laurent, Nina Ricci - nie wiem w którym, nie znam si• na perfumach. Alabastrowa szyja łabędzia. Wdzięk
wymodelowany w górną kończynę tego królewskiego ptaka podąia moim śladem, nieprzytomnie poddany, przyklejony do mego ramienia; 1dybym był mężem ptaka, do którego należy" nie czułbym się pewny
siebie. - Nichts
gelit mehrl - oznajmia krupier. - The endl Furkot kuli ginie w oszalałym wodOlpadzie roc ·
ka wlewającym 1lę do kasyna z 1ali dancingo wej. Roulette - piękny jest francuski język.
Je t'atme, mademoiselle Roulettel N:le intere1uje mnie marszruta kuli na obrotowej tarczy,
czy w ogóle 1tanle I gdzie, czy te:t poszybuje
od razu na księżyc. Jestem po drugiej stronie
Atlantyku. Lubię widok lądujących gigantó':"'
powi•trznych, od dziecka było to dla mme
przeżyciem. Mój ojciec, on mnie tym zaraził. Technika lotnicza osiągnęła szczyty, 11le powrót na
ziemi• pomtmo elektroniki, całej zwariowanaj
autom~tyk! jest, jego zdaniem, nadal sprawą
pilot-. Ojciec zawsze ocenia człowieka siedzą
cego przy sterach po aposobie posadzenia maszyny na pasie lądowania; stara gwardia, towariystwa lotnicze. pozbywając się Ich jednego
po di-ugim, wiedzą. co robllł. Wymiana pokoleń.
Naturalny wrzą.dek rzeczy niezbedny dla 1>0.t®\L Wystrzeliwuje si• rakiety na odległośd
tysiecy mil, &amonal>l'OWadzajace się na . cel •
dakładnoścht. do paru jardów; pilot dzle1aj to
przety'tek. Ale tamoloty końezyl rozmow•
na ten temat - nie maja wadać jak bomby,
lecz siadać ze swoimi del!lkaitnyml jajkami w
kadłubie. a to rótnica I Cieżka argumentacja, z
tym.i a.uitfireawcaml na'Orawde czas do lamusa.
Mój czarterowy jum'b-0 siada na nafaszerowanym elektroni'ką beto.nie na pewno za Pomoclł.
pilota automatycznego, siada 1a'lt ta lala. wytra<'a matestatyezn!e 'Prędkość, kołuje do terminalu. End of the Fligbt. Niedługo zacznie si•
przeorowadzka mego bagażu • samolotu do
sdównej komory
tra.MYtowe1.
formalności.
stamtad orzerzut do terminalu SAS, koniec odysei. Lotnisko Arlanda w Sztokholmie zajm ie sle dalszą droga. A PTaWda, Sztokholm.
zupełnie o niej za'PQmniałem. o
niebie!l'k!oh
kieszonkach też. $pią. O tej porze nocy t>Orzadne kobiety śoia.
woblem tylJko s
kim.
r~a nie ma znaczenia. ,.Porządne", „nieporządne". mężczytni miewaja złudzenia, azczescólnie ci Skazani na jedną kobiet,. ZltJ)l'Ząlta
nie wbie tym l)odz!alem gławy bywa począt
kiem nieslJCZeścia. Nie oytać. Słowa aa słowa
mi ulotnym dźwiękiem. kobiety mają kh w
zanadrzu zawsze spory zapas, wyobraźnię mają te& Pas.w. Manque. Impair. Pair.
Wielka
Seria zero-dwa-trzy. FINALE I Kula zwalnia
wirowanie na obrotowej tarczy podzielonej na
trzro'Zleścł aiedeiq
czerwono-czarnych WZ4t-
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