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Był

bardzo inteligentny, ale i nadmiernie
podejrzliwy...

Nieustannie pogarsza się
sytuacja książki w Polsce.
Rosną ceny książek,
zmniejszają się ich
nakłady. Co o tym sqdzq
drukarze, wydawcy,
księgarze i pisarze oto temat redakcyjnej
dyskusji.

Swietłana

Józefa Stalina

Przetrwać
zły

Po ucieczce na Zachód i osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych

Swietłana Allilujewa opublikowała w 1967 r. „Dwadcat' pisem k
cirugti". dwadziescia d•tów do przyjaciela. To wspomnienia, choć
ujęte w konwencji epistolarnej. Książkę przetlumaaono na kilkl:ldziesiąt języków i jako ·bestseller dwóch sezonów opublikowa-

czas

n0

w

willa

Swietłana

tata.". 13

1934, 1935
Tr:tY inne jes'ZJC'Ze listy, pmesłane :a Kirymu wTwój
·
1 1947 r.
„Moja StoietloMo, cld~ ea lid. PnMV14m 50 ~1etob\

z drugiej

pa.piern i

Do ro-zrn,owy o losa<:h ksiąfa i .
jej obiegu, czytelnictwa zaproCZARNEsiliśmy: STEFANA
·- dyrektora Domu
CKIEGO
Książk.i w Łod•zi; EDWARDA
KOLBUSA - pisarza, wiceprezesa Stowar.zYszenia Autorów
Po:skir.h Oddział w łJodzi. kieredakcji . Literatury
rownika
Pięknej Wydawnictwa Łódzkie
WIESLAWA KOZANOWgo;
SKIEGO - . kierownika ltsieg.un i DK; MJROSLAWA KUŻ
NIAKA - pisarza. zastępcę naczelnego , redakt<>ra Rozgło~ni
JANUSZA
Radia;
P olskiego
sekretarza Od ·
MARCHEWĘ działu Łódzkiego Kraiowej Agencii Wydawniczej~ STANISŁAWA

NIEDZIELSKIEGO -

dyrektora
Dziełowej;

Drukarni
Łódzkiej
WIESŁAWA PIO-

TROWSKIEGO
Łódzk k: h Zakładów

dyrektora
G:aficznynh.

Z redakeo}i „Odgłosów" udział
- JANUSZ KOZLOWSI\J i MARIAN ZDROJEWSK .

wzięli

Oto wypowiedz.i osób zainteprzysz!oś~ia po1lresow::l'lvch
skiej k iąl.ki i jej obiegiem.

,

Dwa krótkie listy Józefa Stalina, pisane do córki w 1931 r.
„Coś mi się widzi, le zapomniala§ o tatusiu. Dla~zego nie t>f~:esz? Jak ci się wiedzie? Może jesteś chora? Co z twymi laleczkami? Myślalem. że zqlosisz jakieś ~yczenUi, a ty ani slowa. Ba.;·dzo mnie to boli. Gorąco cię jednak calu;ę i czekam na. lHcak.
Twój tatus".
.
„Dziękuję, jednak. pamiętau o tacie. Oczekuj w Soczi meoo
przy;J<tzdu. Będziesz czekać, prawda? Gorąco ca~.i.ję

•trony mamy do czynienia :z
innyma - wzrostem ko&Ztów

ceny,
latach 1982/86 ce-ny pa•pieru
wzrosły o ..• 360 proc„ usługi poligraficzne zaś o 343 proc„ a
wraz z hono.rardami koszt wytwarzania książki wzrósł z 83,5
pro-c. do 91,3 proc. Przy czym
książka stała się źródłem finansowania deficytowych branż.

Allilujew:.. pisze:

Ojciec byl zachwycony tym plótnem. Często przed nim przystau:al.
ra- omtarz:il z 1!.lbością te wszystkie inwektywy i soczyste
przekleństwa, w jaki~ ten list obfitował...
Sw11ch 11,ajbliższych wspólpracownik6w ojciec pode)mowal też
u• Zubalowie. Spiewanc, wtedy z okazji !'Ocznic i tanczono do 11padlego. Pamiętam, ?i BudiO'nny wygrywal na ako><deonie ruskie
i u1crai1iskie pieśni-ludowe. Do śpiewu zawsze dolączal Woroszylow Mój ojciec równie2 śpiewal. 1\fial znakomity sluch i niezwykli' czyrly i przyjemnr, glos„.
Bywalo, że ojciec wracał z Kremla wyjątkowo późno. Nawet
u>tedy zawsze o mn·ie pamiętal. Najpierw, nie zdejmując plaszcza, wkradal się' =ichutko do mej sypkllni i czu.le mnie calowal.
Kiedy bylam mala, bral mnie na kolana, tulil i pieścil, przycis.kal
i calowal. Jak wszyscy Gruzini. dzieci uwielbia?..."

Czy sieć bibliotek, ich za.so•bY
w stanie skompensować dostęp do ks.iążki t Nies~ety. także
i tu odczuwalny jest wpływ
na bibliote.C2ille zaiS<>bY
cen
biibliotecz Wskaźnik zaklllPÓW
nych na 100 mieSZkańców spada
z 20,l wolumlinów w 1985 r.
do 17,7 w rOku 1986.

usług połliglraflamych.
stanowiły 82,6 proc.
jaką żądał wydawca. W

Kremla.

na .,Zaporożcy piszą w odpowiedzi list do tureckiego sułtana '.

są

W 1986 r.

I E'żała ,najbliżej

, Daczę w Kv:ncewie postawił architekt Meranow w 1931 r
Lyla to zwycza,ina parterowa willa, wygodna i dobrze obmyśla
r..ci ~'a dachu mieściło się solarium, z którego 111 mlodych lat.ach
czc:sto korzysta~am. 03t:iec przepadał za spacerami po pobliskim
!P.sle. Przesiadywal c:wsem na werandzie, przygiądn3ąc się w ?adumie zachodom slońca. Przechadzał się tei po pełnym kwiatów
ogrodzie, choć nigdy w ogrodnika się nie bawil. Co na;wyżeJ
prz11cinal niekiedy iesc:1inięte galqzki na krzewach„.
Sama dacza urządzona była skromnie, bez śladu jakiegokolwiel:
zbytku. Na ścianie wisłal jedynie portret ·c.enina ~ r,1iótno Riepi-

nych respandentów twdetrtlziło,
że zmuiSzeni są ogTaniczyć wyteatr, kino,
datki na książki,
N'ieipohamzywany
itd.
prasę
wzroot cen książki jiuż do•prowad2lił do bulwersujących faktów· społec:m:1ych: mniej niż 40
nie kupuje
proc. obywateld
książek; blisko połowa Polaków
w ogó1le nie czyta książek. -iaś
na statystycznego Polaka przypada 7 książek (jedno z ostatnich miejsc -w Europie).

•fa.lgty,

nakładach

W Kuncewie .Józef Stalin przebywał najczęściej i tam zmarl.

nika z badań , już w .lcwietniu
1987 r. 55,3 proc. an..~ietowa

są

dużych

Książka ma niewątpliwie walory poznawcze. Swietłana Alłiłuja
wa opisuje swą mlodr·ś~ wraca często do ukochanej matki, któ::-11
odeszła śmiercią tragiczną, wspomina też o Józefie Stalinie, swym
c,jcu. Młodość spędziła w podmoskiewskich daczach: Sokołówka.
Lipki, Zubałowo, Siemienowskoje, no i Kuncewo. Ta ostatnia

Niezwykle złożoną aytuacj~
blążkl w Police determinują
niejuż
zaistniałe
pewne,
fakty: zakup ksiąpokojące
żek za średnią pensję spadł
eze• 178 statystycznych
gzemplarzy w 1980 roku do 95
egz. na kQ\n.iec 1987 r. W ciqgu
trzech kwartałów 1987 r. ce.ny
książek (z wyjątkiem podirę.cz
nbków) wzrosły o 54 l)l'OC. Wr11t1:
ze WMosiem cen i kosztów utrzyma.nia maJeją wydatki społeazeństwa na kulturę. Jaik wy-

Takde

Allilajewa przedstawia ~wego ojea

8. NIEDZIELSKI: -

Me ma.-

my żadnej poi.iJtyiki wydawniczej, kltóra byłaby ~arta poczytelniJ.czego.
trzebain.l rynku
Obok wspanlałyich l)OZycji ukazują się k81ążk1 nie trafione. Jes:DCZe niedawno mó'W'illśmy, ie
trzeba zwiększyć ' iJo.ść tytułów,
Wdę-c
są l)Ot.T.zelby.
bo takie
llwlęlmzyliśmy z 260 do 4Gł w
1987 rom. Teraz Olk.uuje aię,
że na wiele tytułów niektóirym
wydawcom uln"aikinie ~teru.
polłfltiej kisiążki
Na kondycję
składają się ·nie tylko możli
lecz
wości twórcze plsarz.y,
również mooliwośd I pcyt.rzeby
pa.pierników, poUgira.fón.v, księ
gMzy. Nde bez l)OWodu oipracowano rządoiwe programy moderiniza{:ji przemysłu pa.piell"niczego i p()!igrafkznego. Skoro
się jednak powiedziało .,A" ta
trzeba powiedzieć „B". Ndestety
w zyciu tak nie jest. Przedsię
biorstwo, którym kieruję - liczące trzy zakłady: w Łodz i.
Pabianicach, Tomaszowie, zaledwo
trudiildające 1000 osób może wyskubać, że się tak wyrażę, 45 mln zł na fundusz rozwoju rocznie. Choć mamy duży
zysk, lecz z tego zysku 65 proc.
zabieq1 nam m)nister finansów.
Tymczasem jedna maszvna chiń
ska ko·sztuje 50 mln. A talk:i{:h
maszyn potrzebujemy diwie i
trzy dalsze, choć tańsze, z NRD.
W sumie potrze bu iemy 180 mln
pieniędzy n'e
Ponieważ tyle
ma. wię.c musimy pożv~z ać . 7,
ulg nie mMę korzystał! bo. jak
twlerd.zi tenże mi1ni~teir. na.sza

dlrukamł9 Je.i reMown& I
adoliności lu~dytow..

poA
prMciet my tyoh uJg me i.-ołlrab\łjemy dila 1lelbie, chcemy

aiada

1.~ć

odpia na

:aund11112

r~oju, żieb:r moilDa byto modemiwwać

Niekitóny
&ailr.19d.
mają
)akkolwiek
Siporo pleni•:r. to i tllk nie
bo mają
,,uerył.ć",
m0igą lcll
równld te 611 proc. poda~u do
ododallllia. Jedynie oi, którzy mawyd81W'ey,

ją

i

trochę więcej wspierają nas
udzielając pożyczek nie liJCzą

na procent, ja·k i na.Ji.cza NBP.
więc to, co dzieje sdę aktualnie na rynku k1lęgarskim
jest odbiciem sy:tiua<:ji pa.niują
cej w poUfJ['atid I paipdernidwie.
tx>łącrony.ch.
System nacmyń
Produkujemy d'l!ŻO, tylko cz.ego? Cl:Y to, co wydajemy jest
pobrzebne z punktu widzenia
Nie do
potrzeb spałeoznych?
}a mam
mnie naJeży ocena,
prodcukować. Nie mogę jednak
zamykać oczu i nie wi>dzieć,
encyklope<lie,
slowniimi,
jak
niechoć bardzo drogie, lecz
zbędne d•la rozwoju LntelektiuaJnego, są pnedimiotem wekulacjL, lokaty kaip.i tału. Wydajemy
je za kdlka tys. zł. a w parę
dni pó1m1ej majdiujemy w amtylkwał"iacie za 22 czy za 45
ty.s. (n.p. 4 tomowa encyklopedda). Tego zjawisika 'nie wolno
nie dostrzegał!.

Tak

lat
ciągu kilJmdrzies:ęoiu
ŁDD wyszło wiele wybl:tn~h

W
z

wydainyich
wspaniale
blą:tek
(C<lln!'ada, klla1yków),

dzieł,

WCNlftia!e ~ W obmłodd pyita1'.
wolutach.
co to jest obwoluta! To prnie tak mbożam:r
eieł w.tyd.,
k•I••· Oczyiwi9cie, dizięlti modemlacj1 sakbdu :adolnt j.Wllel.e olekstemny i roblln1"
nyoh książek. Sięgam pamięci..
do llcznycli d%lć, kltóre kos~
wał7 2,45 sr. 20 zł, do wydań
KruUIW\łklego, Reymonta." Tymi poczycjami do d,z!ił możemy
sdę 1zozyicić. I to było w laitach
trudny.eh, powojennych, a stać
nas byfo na dobrą, ta.mą książ
Tylko, że my stawiamy
kę...
sobie pytania, odipowiadamy,
iec.z w ~cie rzeczy na nk
nie odpowiadamy, wyjaśniamy
ni-czego nie wyjaśnia jąc .
Gdybym w tej chwl~i użył argumentu b. ministra od chru-

:o.i•

piących bułeczek, od.pOIWiedz.iał
że o ile wtedy Niedaliel.skl

bym,

za!I'abiał 800 zł, a jako Uie:teń
- 450 Ził, to dziś zarabiam 40.50 ty•. zł, lecz. nie o to chodrzi.
Jest to normaLny p!l'oces, skoiro
za maBzynę z NRD muszę diziś
płacić 25 mln, a dawniej 3 mlll1.
Rzecz. w tym, że gdy ZintlSZ<)IIlY
jestem modernizować przedsdę
biorsi;Jwo, musze nodn&slć koszty. A dodajmy do tego k-OSzty
pa.pieru. który w iaki'Ś tajemł
zgubił
niczy sposób
gramadrodze
po
W
klasy.
turę,
1987 r. po raz pierwazy nut2'1)1ła dałwna

Nie eheiany król CQ&al strona &

przegląd

Od~losy
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90-113 Łódź. ul. Henryka
Sienkiew.icza 315.

sekretarz redakc ji ,
fotoreporter: 36-80-99
36-77-70,

3'2 ""1 70 .

Redaktor naczelny:
Włorlknwsk1

prasy
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Telefony: redaktor naczelny
36-52-44

publicyści:

jest ruch kadrowy. Powinniśmy
cruntownie odmłodzić kierowniszczebli. W
ctwa wszystkich
praktyce kadrowej muszą nast11pić zmiany aystemowe, poniewat zawsze

Lucjusz

„

Zastęnca redaktora

na.leży łię spodziewać,

DECYDUJĄ

KONKRETNI
LUDZIE
W końeu grudni& 11187 roku

zadłużenie Polaki w krajach zachodnich wyniosło S9,~ mld dolarów (1037 na jednego mies.lStanowi to około {0
kańca).
proc. dochodu nai:odowego. Tylko w ciągu dwu ostatnich lat
zadłużenie nasze zwiększyło 11„
o blisko dziesięć miliardów dolarów.
Informacje te podał Jerzy Urban na cotygodniowej konferencji prasowej. Stenogram op\1blikowała „RZECZPOSPOLITA"
(nr 40). W tym samym dzienniku dwa tygodnie wcześniej
(nr 24) przeczytałem, że ·w koń
cu listopada 1987 r. zadłużenie
wynosiło 37,6 mld dolarów. Czy.
żby więc w grudniu wzrosło aż
o 1,6 mld dolarów? W każdym
razie rośnie przerażająco szybko :z powodu spadku kursu do·
lara i wysokiej stopy oprocentowa-nia.
„Suma, kredvtów udziel0ft1fch
Polsce w latach 1971-1987 w11-

naczelnego: Edmund
Lewandowski .
Sekretarz redakcji:
Grażvna Olechnowicz
Kierownik działu:
literackiego: Henryk
Pustkowski
Redaktor techniczny: .Janus?. Kozłowski.
Zespół: Ryszard Binkowski.
Dariusz Dorożyński
Eugeniusz Iwanicki,' Teresa niosla 47,S mld dolarów. Natomiast suma splat f'at kapita.:OJerzykowska, Andrzej
w11ch i odsetek w tvm •amvm
Karolczak, Roman Kubiak
cz~ie wvnto•l4 50,6 mld do?.
Jerzy Kwieciński, Bogda
Cz11li różnica na kM.&Vić splat
Madej, Andrze.i Makowiecki, wvnio•l4 3,1 mld dol. Obf'iuowo (i oczvwUcte u: upros.sczePaweł Tomaszewski,
niu) mówiąc, Polika z nawiqz1q
Jolanta Wrońska,
aplaeila to, co .ftaplvnęlo w poMarian Zdrojewski.
1 atacł Mgf'antcanego kapitałv. Wll11ktualnego ~ad.lu:ienia
sokość
Grafik: Janusz
Gałasitiski .

f'Ó1Dtneż rezultatem
odaetł!k, ki61'e w dlużss11ch oTcruach cza.su mł4l11 wręcz lichwiarski charakter-. gdvt sięgały

lforekta: Mariola Knaga,

1'ł4wet

Szymański-Glanc.

Fotoreporter: Grzegorz
Jolirnta Sawiuk.
Stale współpracują:
Tadeu .~z BIRże .1 ewski,
Marek Brzeziński (Londyn),

Bohdan Gadomski,
Grzegorz Gazda, Witold
Kasperkiewicz, Andrzej
Kempa, Wasyl
Kocznow (Iwanowo),
Marek Koprowski, .
Włodzimic ·z Krzemiński,
Zenon J . Michalski,
Ryszard Nakonieczny;
Adam Ochocki. Jerzy
Pana~wwicz . Karol J .
Stryjski, Mciciej Swierkocki.
Wydawca: Lódzkie Wydawnic„Prasa
RSW
Prasuwt:
twu
Lódź.
91-103
-l~s1ązka Ruch"
ul S1t.'nk1ew1cza 315
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa - Kslą.lka
- Ruch" Lódź, ul. Armii Czerwo11e1 28.
Redakcja nie zwraca nie umówionych rękopisów I zastrzega 10bie prawo do skrótów. Za
treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Warunki Drenumerat71 1. Dla
instytucji I zakładów pracy zlokalizowane w miastach wejewódzklch I pozostałych miastach
w których znajdUilł ilę siedziby
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawiają
ltslątka prenumeratę w tych oddziałach
Instytucje I zakłady pracy
zlokalizowane w miejscowościach
cdzle ni• ma Oddziałów RSW
„Prasa - Ksiątka - Ruch" epłacają prenumerat' w urzędach
pocztowych I u doręczycieli. 2.
Dla lndYWldualnych prenumentorów - osoby fizvczne zamieszkałe na wsi I w miejscowościach,
1dzle nie ma 9ddzlałów RSW
Ruch"
Książka
„Prasa
prenumerat_, w urzę
opłacaJlł
dach pocztowych I u doręczy
cieli. osoby fizyczne zamieszkałe
Odw miastach - siedzibach
Książ.
działów ·RSW .. Prasa ka - Ruch" , opłacają prenume ·
rati: wyłącznie w urzędach poc'l·
nadawczo-oddawcz\rch
towvch
właściwych dla mleisca zamieszkania prenumeratora Wplatv dokonuje sie używając blankietu
„ wpłaty" na rachunek bankowv
RSW
Oddziału
miejscowego
„Prasa - Książka - Ruch" 3
Prenumerate ze zleceniem wysyłki za granice przyimu1e RSW
Ruch"'
Książka
„Prasa i
Prasv
Kolportażu
Centrala
Wydawnictw ul. Towarowa 28,
00-958 Warszawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153Prenumerata ze
-201045-139-11
zleceniem wysyłki za ~ranlcę
od
zwykłą !est drotsza
pocztą
prenumeraty kraiowe1 o 50 proc.
dla zleceniodawców lridvwldualnych I o 100 proc. dla zlecaią
cych Instytucji I zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenuml!'ratv na kra1 ł za ~ranie~
- do dnia 10 listopada na r
kwartał I półrocze roku następ
nego oraz cały rok następny do dnia 1 katdego mlesllłca popnedzającego okres orenumeraty roku bletącego
Zam. 52'7. S-111.
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ODG~OSY

jest więc

15-ZO proc. rocznie, •
i obec-nie stopa pt"Oeentowa ;l!Jlt
w11soka".
W latach 1971-1981 pożycz

ki górowały nad spłatami. Pożyczyliśmy 44,4 mld dolarów a

spłaciliśmy 39,5 mld dolarów.
Natomiast w naslępnych latach
(1982-1987) pożyczyliśmy tyllko
3,1 mld. a spłaciliśmy 11,1 mld.
Saldo dodatnie wyniosło 8 mld
dolarów. Ale impc,rt z krajów
. zachodnich zmalał aż o 40 procent.

CO ROBIC?
„Stan taki jest na
metę

nie

dluższti

Utl'-::ymania

do

bez

groźby dla per;;p•.ktywy r~zwo

polskie;, a.
jow.ej gospodarki
ta.kze bez zagrożenia splat dluaow w przyszłości Jedyna droga to dynamiczny rozwój eluportu, kojar.zo1111 ' niezbędnvm
dla przyspieszonego funkcjonoimportem
wania aospodark1
dekla.ruje
Pols!'a niezmiennie

swo,q wole

wvwiązywania

się

Sprzv;ać te-mu
2 a:obowłqzań.
będzie: a) przeprowadzenie rlł

/orm go1podarc:ittch; b) dokon11W4JU1 reMienta.c;11 gospodarki
w kief'U"ku t1k8pom&; c) twonnie 1cor:ittstnvc1' '°""'nk6w
dla ł>1':itfełq1711nlc k•piłałów u Qf'amcanuch".
Reforma ekonomiczna jest na~ jedynłl ~ Nie wazyICY jednak 1pecJalijcl uważają,

te

włałciwłl

pnyjęliimy

kon-

cepcj11. W jubileu1&owym wydaniu „WALKI MLODYCH'
(nr 8) - z okazji 45-lecia pisma (Serdecznie 1ratulujemy i
tyczymy wazystkteto dobrego a
- Alebander Bocheński mówi:
· ,.Sqdzf, że powinftUmu wresz·dc nozumieć, łt drog11 do uivclobvcic rił z zapó.foienia flic
prowadzi Pf'H% sy.rtnn. »3S« ani
pf'ze~ równowagę

r11ftkoio4 gdt/i! gdyb11 tak bylo, d.liesiqtki
kf'aJ6w, w Jakich panuje pełna
samodzielnoić pr.redłłębiorstto

t

pehui ró'Wnowaga rvnkotDa, oplywawbv w bogactt.00 - podczas kied11 toną w nędz11. Róż
a kr11jami
nica miedzy nimi
za.możnvmi polega na posiadaniu nadmiaf'U wolnych kapitelów u jednt1ch, na ich braku u
drugich. Dlatego u nas, gdzie
brak kapital'U - df'Oga do Wtfjdl.<a
ścia z bagna wiedzie
przez koncentrację zarządu
przez
miast rozpf'aszania
jednoosobową

Podobnego zdania jest Janusz
Ro1owski - kontroler jakości
Zakładów Radiowych Im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.
za
Opowiada się on również
wprowadzeniem zasady jednoosobowego kierownictwa.
z kolegialnokią
„Skończm11
ile fJOjętą. W fabryce dyrektor
jest od podejmowania decyzji i
wskazywania. palcem, kto, co ma
robić. A u. nas wszystko musi
przejść przez samorządy, prejak
Potem,
zydia., komitety.
przychodzi znaleźć winnego za
jakieś blędne decyzje, to okazuje się, te nie ma kogo pociągnąć

do

odpowiedzialności.

Musi być jednoosobowa

odpo-

wiedzbalność. Skończmy

z tym,
te dyrektor, cz11 kierownik musi zajmować kterawnicze 1tanowisko do końca życia. Jeżeli aię
nte Sf'Tawd%ił - powinien bezna
względnie "1tć przenoszon11
Pracy jest
nitsae ata"owłaka.
duto i mote gdzie indziej okazać aię bard.ro prz11datnt1"·

Warto jeszcze przytoczyć 1łos
przedstawicielki młodego pokolenia. Jolanta Lada - przewodnicząca Zal'Zlłdu Miejsko-Gminne10 ZSMP w Żelachowle (woj.
siedleclde) ma nast~uj1tcy pogląd:

„Bt1 w11Jlć z kręgu tliemotnolei musłala"1t się przede wszys-

tkim. zwiększyć a.ktywnolć mlodzteży. Mlodżl ludzie chcą flllko
brać, a nie dawać od slebie, dominuje wśród mlodych apatia i
1980 roku.
Po
zniechęcenłe.
wszy:Jtko runęlo - dotychczas
uzncny i wydawaloby się wieczny omach wartości, ustabilizowane dążenia i cele. Odbudować to wszystko jest teraz bard.ro trudna. Na.;gorsza jest świa
domość, że za co się nie bie. rzesz - rozwala. się w rękach.
!e grupy młodych, ktare chcą
3eszcze cokolwiek robić, styka;ą
Ilię z obojętnością otoczenia. Bt1
ludzi ruazt1ć z miejsca, zepchnąć
.r wyspy obojęt1t0ści, potrzebny
Je1t lidef', którt1 umie przemówić, pociągnąć za sobą, przekonać do swoich idei. Tacy li.dt>rzy muszą pojawić się wszędzie
- na wsł, w mieście, i w ska.li cale_go krajtl".
. Znaczna grupa zniechęconej i

niezadowolonej młodzieży znana emigracji. Karol
Jackowski opisuje w tygodniku
losy
„ODRODZENIE" (nr 8)
młodego małżeństwa z Krakowa, kt6re spotkał w Republice
On był
Federalnej Niemiec.
matematyki w
nauczycielem
a ona pracownicą
technikum,
księgowo.je! w przedsiębiorstwie
Zarabiali mało.
geode-%yjnym.
Na mieukanie nie mieli sr.ans.
Podcu.1 poprzedniego sylwestra
że trzeba
doszli do wniosku,
wyjechać, bo w Polsce nic . dobrego leh nie ezeka.
lazła się

„Naatcugo

dtił4

.aezęli
nłezego

przvgototoaftia. Prawie
sit nie dorobili, więc bes itoraoani& utoagi mogli poaprzedawa~ 1csiątkt, odałd t IP"•tt do-

ZamitftłU alot6wki na
mowv.
dola.f't/ ł wplacili na pięciodnio
Niewq wvcieczkę do Danii.
pr111J)4dkotoo. Młe!ł dobn rozeznanie w ~1no11eh emigracyjnych, wielu łch znajomych w
ostatnich latach wylądotoialo w
krajach eurOf)ejskich,
„6~ft1/Ch
Ameryee f Auń„alii. Dzięki li1tom od nteh dobrze %11.ali nie
tylko polożenie europejskich obozów dla uchod,c6w, ale nawet 1zczególy dołyclJqce f'a.ttujflcveh to nich wtsn.&nk&w".

Na teren RFN dostali się nleleg11lnle. Nie wiedzll, eey otrzymają atyl. Obecnie cza!(lwo użytkuj!ł umeblowane miel!:l!kan!e
dwupoikojr·we w centrum Norynibergl 1 żyją l!: przyzwoitego
zasiłku. Uwatają. że do Polski
nie mają po eo wracać. Spalili
za !IO'bą W!lZ}'stkie mo<fr.

odpowiedzialność

REPUBLIKA
kief'ownicttvo
zamia.st wieloglosowego wapólFEDERALNA
rządzenia przez r6żne tn1tt1tucje.
NIEMIEC
Dla. obywateli - przez f'Zetelność zamwst cwaniactwa i dysjest największym akupisklem ezamit11t warcholstwa..
C11Plinę,
migracji polskiej z lat oaiemNa. to, aby pr:itfkazaftia pol8kiej
a dalej " Stan:r
dziesi~tych,
świadomości naf'odowej naf'aucić
Zjednoczone i Szwecja. W lai prZt/BWoić całemu 3J)olee:zeńs
twu - czyli na to, a."11 Wt!#~ tach 1981-198'1 według azacunl!Pl'aW wewnę
ku resort6w
z kręgu niemożności - tr.reba
tr:r.nyeh i apraw za1ranicmych
się wziąć n btsł'fl ze wn11stkim
około
pozostało na Zachodzie
tym, co powtaf'za.;ą · be.zmyślnie
600 tysięcy obywateli PRL. W
pr:zv kłeliuka.ch i
ta.tusiowie
tym 115 tysi~ UZ71łkało 11od•
bez ntch - m11musie 1'1Tll kana wyjazd emł1racT.1ny.
wusi albo bez niej. ot„ząsnąć
:Kto opuścił · nuz kraj 'P W
się, jak z blot«i, z J)es1f"'izmu,
dzienniku rqdowym „RZECZJaki sqczv d.lielł pa lhłłu obea,
choć serwoioau po pelt~ pf'o- . POSPOLITA" (nr Ił) prof. An'°ni !laj1dewics. pl11ze:
P4Qlll ftd4 ".
„OJ:ełct 7ł proc. 1MHD11c1' ......
Z kolei d:rrektor CBOS ltai jednoosobowe

nlsław

ltwiatllowekl

te przede wa1Q11•1m,

grantów jest ponad 10 tv•. h•i techników, ok. ! t111.
1,5 tys. pracowników
lekarzy,
nauki, 1,5 tys. a.rchłtekt6w itd.
Przy utrzt/f1laniu 1ię dotychczatrendu emigracyj-n-ego
sowego

źynief'ów

twierdzi,
~ny

„a"'6te, te
lłef

H

ltl4błf Mlocbł,

ren ......

poM1''"5d .....

że

do

2000 roku opuści kraj jeszcze
o1f.olQ fJól miliona obywa.tell. W
ubtftek emigracyjny w
sumie
tego
ostatnim dwudziestoleciu
wieku wyni6slby ponad milion
obywateli. w więk11zo§ei męż
i wyludzi mlodych
czt1zn,
Tcsztalconych ".

lub ludzie polskiego
Polacy
du:tą
stanowią
pochodzenia
ezę§ć

mieszkańców

Zagłębia

Czy różnią się czymś
Ruhry.
od Niemców? Oto opinia Renaty Marseh-Potocklej, ko-respondentki Deutsche Presse Agentur
z którą na ła
w Warszawie.
mach „KAMENY" (nr 3) rozmawia Wiesław Horabik·
„Zachowują się oni dokladnie
tak samo jak sasiedzi Milllero-

wie czy Schmidtowie. No. może
z wyjątkiem tego. że są odrobii może
nę bardz;P1 katoliccy
moene
nieco bardzie; 1lubią
trunki. Nie sądzę jedna.k, aby
istota, sprawy ukrywala się tu
w obszarze duszy".

Renata Mar~ch-Potocka jest
obywatelką RFN. lecz dziecińs
two spędziła w NRD. Sądzi ona
Niemiecka Republika De:
:te
mokratyezna jest obecnie chyba bardl!lej niemiecka ni:t RFN
Dlaczego?

„W

1'ede„a.lnej
aila
ne wplywy amerykat\skte
także angielskie i fron~kie.
M~odzież, ciągle podróżuje, wielu
01ta.da na stale za C1"anicą. Nawet kuchnia się zmłenUa. Wię
cej jut w niej potraw wlosktch
nit narodoczy francuskich
Slowem: rzeczywista§~
wych.
jest mote bardziej
zachodnia
kosmopolityczna,
europejska.
w ioi~
podczas gdy w NRD
ksrym 1topniu kultywowane są
dawne formy narodowe".
W naszych dziennikach i czaRepublice

dzialają bowiem niezwykle

wciąż znajdujemy
sopismach
dużo ciekawych pr -Pkladów z
Tygodnik
prasy radzieckiej.
„FORUM" (nr 6) przedrukował
bardzo Interesujący materiał z
,.Komsomolskiej Prawdy", A.
Afanasjew odsłania

KULISY SPRAWY
LENINGRADZKIEJ.
:l!e od początku
odpowieza losy r...eningradu

~kazuje się,

W~Jny

cały cięfar

dz:ąlności

s~Rd? ~

ba

trey'dziestosze.ś

c1oJotn1ego Aleksieja Kuzniecowa. ktdry bvl drugim sekretamiejskle~o
komitetu
r~em
K_P7.R.. Jó?:Pf Stalin napisał do
mego. ze Woroszyłow i żdanow
zmęczyli sie. więc powinni odOsobisty list Stalina
począ~.
geprzyw16zł do Leningradu
nerał NKWD.
W ciężkich warunkach blokaspisał się
dy mł~Y. sekretarz
Potrafił bowiem
znakomicie.
podejmowa~ decyzje niezależnie
od autorytetów. W marcu 194!1
roku wybrano 10 sekretarzem
Komitetu Centralnego KPZR. 1
kadr
pow!~rzono mu !prawy
młnlt1tra

be!ll)leczeństwa pańa

twowego (MGB) l minlsteratwa
(MWD)
spraw wewnęt'!'znych
te w!drl
Stalin zwierzył się,
Kuzniecowa jak() swego przyszłego następcę M atanowlsku
!!ekretarza generalnego, a Ni'koja.ko
Woznieslens'kłego
łaja
rady mi'llisprzewodniczącego
I byly to rzeczywi§cie
trów.
najlepsze kandydatury.
W p!e.rwszej połowie l!J49 roku cl dwaj wybitni ludzie zosi skazani na
tali aresztowani
najwyższy wymia'.l" kary. Oskar:tono ich o dzlałaln~ć antypartyjną. W ramach tzw. sprawy
leningradzkiej poddano repredw1e~de osób.
sjom ponad
Wtrącono do więzienia t"Ównleż
fonę Aleksieja Kumieeowa. Kiedy wróciła nocą Hl lutego 19:54 r.
ważyła zaledwie 48 kllogram6w.
Przez pewien czu więziono !eh
Oble
razem z Woznlesienskl\.
nie wiedziały, te !!Il już wdowami.
chciał
Aleksiej Kuznierow
"''Yjaśnić spraw,· zab6jstwa Kirowa. Badał akta procesów z
1!137 roku. Był człowiekiem ailnym i popularnym. Krytykował
pracownik6w bezpieczeństwa I
stawiał im nowe zadania. Rzitdko powoływał się na Stalina,
odwiedzał wdowę po Siergieju
Kirowie. I to wystarczyło ...

NA

WŁASNY

RACHUNEK

·Oezekiwaniom ńaprzeeiw
Nie zdarza się to często, a już na pewno w Polsce, żeby sprecyzowanie •wego programu politycznego przez jakiegoś przywódcę wzbudzało ogólniejsze zainteresowanie. Owszem, w sytuacjach,
kiedy się ważą losy kraju wystąpienia polityczne przywódców,
czy to Władysława Gomułki w pamiętnym październiku 1956,
czy Wojciecha Jaruzelakie.t:o w Grudniu· 1981 potrafiły przykuć
uwagę nawet naJli<:znieJszych kręgów społeczeństwa, świadomego
wagi dziejących się spraw, dotyczących nas bezpośrednio.
Ale już wystąpienia przywódców obcych, a zwłaszcza ten czy
inny zbiór ich tekstów, przeznaczony do druku, rzadko znajdują czytelników, od których wymagają pewnej znajomości politycznych realiów, a także czasu i głowy nie nazbyt zaprzątnię
tej kłopotami dnia codziennego.
Czymś więc zupełnie u nas wyjątkowym, wziąwszy pod uwagę,
ii nie dotyczy to polskiego polityka, jest ogrQmne zainteresowanie publikacją książkową Michaiła Gorbaczowa, napisaną, jak
wiadomo w ub. r. na zamówienie amerykańskiego wydawcy, a po
paru miesiącach wydrukowaną jednocześnie w Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych, następnie w wielu innych krajach, nie wyłączając ostatnio I Polski.
Mniej mnie dziwi, że książka ta będąca niejako Ideologiczno-politycznym credo autora . i, podanym w głównym zarysie, programem przeobrażeń Kraju Rad, stała się politycznym bestsellerem w krajach zachodniej demokracji, gdzie istnieją dość liczne
środowi.ska. interesujące 1ię poważnie polityką, które wolą sięgać
1amodz1elme do oryginalnych dokumentów, niż polegać jak to
Ił nas bywa, na kawiarnianej plotce, czf;sto inspirowa'ej przez
propagandową rozgłośnię.

poiskich c7.ytelnik6w
Toteż powodzenie tej publikacji wśród
tr:reba uznać za prawdziwy ewenement, zwłaszcza że - pow1eduny to otwarcie - jest ona dziełem jednego z polityków
radzieckich, a wiele 1i11 na to z.łożyło przyczyn, m.in. zbyt dyplo~atyczny. lub zb~ dydaktyczny atyl ich wystąpień, że z wyjąt
kiem moze Andrieja Gromy.ki, żaden z radzieckich przywódców
od cz.a16w Chruszczowa nie miał u na.s liczniejazych czytelników (pomijając tych autorów i te tytuły, które traktowano jako obowią:z.kowe materiały a:z.koleniowe).
A tymczasem Michaił Gorbaczow przełamał t-en impas radykalnie. Czy dlatego~ te tekst jego publikacji zawiera informacja
równie sensacyjne, jak referat Chruszczowa o Stalinie? Oczynie, gdyż „sensacyjność" problematyki tej książki zuwiśc~e p~łme na czym innym polega. Więc na czym? Razumiem, ie tawszystkim we własnym
ki~ o~eny wolno wypowiadać przede
imieniu„ ..
Otóż według mnie, publiczne wy:itąpienia Michaiła Gorbaczowa stały się dla, wielu. ludz.i a1:1tentyc.znym przejawem jego polityc~ych zamlarow: ~1e odnosi się bowiem wrażenia, że teksty
które wygłasza słuzą Jako zasłona dymna jakimś celom ukrytym
~!~o są t~lko propag.--idowym manewrem dla odwrócenia czyJeJś uwagi od spraw zatajanych I naprowadzaniu jej na dogodny obs~ar zastępczy. Przec~wnie, ma się nieodparte poczucie, że
wypowiadane sformułowania służą walce z ujemnymi zjawiskami, nazywanymi po imieniu, niejako wskazywanymi palcem, tak
polityczną
jakby otwartość uznawał on za najskl.\teczniejszą
„taktykę".

Otóż nie jesteśmy ~o tego przyzwyczajeni przez żadną ze stron,
wskutek czego przeciętny obywatel, chronicznie nie doinformowany, sł~cha ~ czy~a. Gorba~~a, źeby się dowiedzieć „z pierwszej. ręki . co się. ~z1e3e w świeeie wielkiej polityki.
Nie m?zna tez zaprzeczyć, że polski odbiorca udziela aprobaty
odkłamywaniu przeszłości pań
moralneJ bezkompromisowemu
stwa r~dzl~ckiego, którego losy od początku splątane były rozlicznymi m~ml z nowszymi dziejami Poiski I Polaków, po.:ząw
w Rewolucji Październikowej
~zy od udziału naszych rodaków
i w budowa_niu państwa radzieckiego, a skończywszy na falszy~ych oskarzenia~h o zdradę i niezasłużonych karach, jakie pomasło wielu z nich, razem z komunistami rosyjskimi i innymi.
Za~czątkowany przez XX Zjazd KPZR, a obecnie z determ1proces przywracania czci skrzywdzonym jest
nacJą w~now!ony
tylko jako wewnętrzna
przez wielu Polaków odczuwany nie
spra'Vl'.a ra~ziec.ka, lecz ja.ko ogólnoludzki akt humanizmu i sprawledhwośc1, z którym zwykła u~iwość nakazuje 1lę solidaryzować.

Bez przesady i bu niepotrzebnych nikomu upiększeń trzeba
likonstat?wać, że s osobą rad%łeoklego przywódcy wielu lud~! na
wschodzie l n.a zachodzie 1,czy nadzieje na zapobieżenie nuklea.mej zagładzie, a ponadto my w Polsce widzimy w radziecldej
„,płerie1trojce"

naturalne wsparcie dla naszych reform. Myjlę,

te "'.łaśnle t~ okoliczności stwarzają emocjonalne tło dla popular-

noki „Przebudowy i nowego myślenia" Mkhaiła Gorbaczowa,
ktÓt'y uznany został pr.ze.z kilka pism zachodnich za człowieka
"
roku".

JERZY KWIECIŃSKI

za tydzień bardzo
atrakcyjne wydanie z okazji
30- lecia „Odgłosów"

Już

••

- CQ' na DłUkOW7iu Nazca 1013 400 lai temu wylądowali
koemicl? Tak uwata doktor Javier Ca.brera. z dotychezu opowiedzianych baśni ładna jesscze nie rozgrywała Ilię tak dawno.
A moie ło prawdaT - korespondencja RYSZARDA NAKONIECZNEGO Z Peru.
- Władysław Gomułka pracował rłównie systemem spotluu\
li poszczególnymi 03obaml, unikał zwoływania uerszych zebrań.
Po Jata.eh nawet ubolewał nad tym, łe nie wszystkie materiał„
zdołał skontrolować I skorygowaó - arl'ykul ANDRZEJA WERBLAN A.
- Po tej ulęga.mi juł nie ma śladu. Była aolą w oku włada
szkolnych. Któregoś dnia prot. Tadeusz Kuropatwa pobU Arona
Łabędzi~. Zanos~lo się · na rozprawę sądową I aferę polityczną.
wspomina ADAM
zabawę A uczniowie m1eU snakomłtą
·
BIE:R'KOWSKI.
- Michael Telllnf WJ"kazał duio zimnej krwi, aprytu i przebferłołcl. W CllłłU niewielu godzin po1acierał wszelkie śladJ'
zabójstwa. Oka.salo 1ię Jednak, łe popełnił nkolne błędy 1en1~JnJ' materiał JANA BĄBINSKmGO.
••a.noni Cz7telnf071
Z pnyli:rołelą Informujemy, le Jubileuszowy numer Odrło1ów„ alude •ł• .ł1ał po noweJ cenJe - 50 słotych. Wzr~~ły bowiem znaosnle kossty wydawania pruy: papieru, u1łu1 pollgraflcsnych, energii, łranaportu I Innych 1klaclnlków.
Nie ma na ło ładnero- .wpływu ani redakcja, ani Ł6dElde Wyiawa.lctwe Pruowe. Takie są niezależne od nas prawa rynka.
Natomiast od naa~J redakeJI sależy poziom I at.TakąJnoł6
tebłłw. W tej IPl'&wi• snołemy obleea6, te 11rOblmJ' Wllą9łke,
ab„ ..«MrloeJ" bJ"IJ' el•U.W... llłt dotąd.

E. L.

•
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LUTEGO 1988 IL

OD REDAKCn: w najbU:iszym kurency}ne! władzy. NJe bes
czasie nakładem „Książki I
racji Władysław Gomubka naWiedzy" ukaże się książka
zywa tę d-ecyzję „swoistym za.:..
Andrzeja Werblana pt.
machem stanu w PodziemneJ
„Władysław Gomułka Pol!ce". Jednocześnie było to
1ekretarz generalny KC PPR".
dramatyczne l. zdecydowane
Książka jest już w druku.
zerwalllde z dotyd1czasową skaAutor udostępnU nam trzeci
tegią PPR. Wiadomo, ie Paweł
rozdział tej książki pt. ;,Od
l<'inder nie był enłnl2lja1stą, a w
KRN do PKWN". Publikujemy
każdym razie nie lni·cjował ta'k
ponłtej pierwszy odcinek tego
radykalnego Z'Wlr'Obu. Chdał iporozdziału, traktujący o
przestać na bard~iej umdarkookolicznościach aresztowania
wanym drugim wairiancie DePawła Flndera l Małgorzaty
kla!!'acji progra.lY1()'Wej. Być może był z natu!!'y ootrożniejszy,
Jl'ornalskłeJ. Istotne fragmenty
Pl'SY'Płs6w włl\O"Za.my do tekstu.
a zapewne ie~ mniej samod.ZlleilTytuły poszczeg61nych odclnk6w . ny w swych de<:yzjach. 'l'rzecl
I śr6dtytuły pochodą od
warianrt 'De'ldairaoejl pro~!famo
wej, pirol~l:am1.J1jący c~owit~
redakcji.

Cf: GrOltt.geira. Zanlepo'ko!ła Ich
koniecme, gdyt ~ąuł się
domem czarna
z tym zam!air przeksztakenia · stojąca prze<l
GL w Annlę Ludową 1 powo- limuzyna. postanowJH więc na
r.atZie nie wchod~ić,
lecz połanlia nowego dowódcy tej formaoJ•i . Nie wymagało to jednak czekać do wyjaśaldelllia sy1tuacji
zwołania
KC PPR. niejedino- w po.bliiiu domu, gdzie Wła
krotnie równie · ważne sprawy dysław Gomułka miał jeden .z.e
decydowa!Ilo w kontaktach dl\VU- swoich lo:kaH. ·Gesta1P<>wcy dłu
stronnych. Lkzniejsze zebrania go w mieszkaniru Stefami Gruszczyńskiej
nie gospodarowoaJi.
zawsze bowiem narai me b)l'ły
na większe niebe~ieczeństwo. Po pobież.nej rewia:ji wtłoczyli
do samochodu czwookę areszWfa.dyslaw
Gomułka wyirarzlł
tCl'Waaiych I od je·chal i.
przY1PUS'ZCzeinie, u
głównym
W tym czasie nadesZilci właś
powodem zwołania prrez Fllllnie Hil.aa:'y Chełchowski .i Frandeira jes~cze jednego J)O.s!ed1zenia KC PPR w !lpraiwie KRN ciszek Jóźwiak: Chekhowskiekazał
b~ bralk
ustosunkowania się mu naweit gesta'J)Owiec
do tej inl!datywy
ze strony o·d1prowadillić do kogoś z sąsia
Georgi Dymlltirowa. Paweł Fin- dó•w małą córeczkę Erniliii Ję
diry. Siedzą·cyich w samocho:i:zie
więźniiów
Hila['y Chełchowski
i Franciszek Jóźwia·k nie rozpozna!:.
Po chwHi
nadeszI.i
Gomulka z Kowzjskim. Za jrzeH
przez O•t( no do
":?s.z.kania. z;asięgnęli
,ęz) ka u sąsia·:.ów i
zo:ientowali się. że Paweł F'i:'J.cieT i Malgorzatcl
Fcrn::ils;-;a
zosta~i również aresztowa•ni.
Wszystko wskazuje na to. że
wpa.d:ka obojga członków kierownictwa PPR była przypadkowa. Gestapo nie wie<lz,iało,
że, w Jokailu tym ma się odbyć
poS1iedzenie KC PPR, nie wiedziało też ,począ,tkowo, kim są
zatrzymani. Zwołanie pos•ied1zenia w mieszkaniu Stefanii
ło

Gruszczyńskiej
nieoot!l"Ożnością.

Malgorzata FornaLS'k4

Pawel Fi1ider

To był czysty przypadek. Szukano zupełnie kogo Innego, a kogo
innego aresztowano. Gestapowcy w pierwszej chwili nie zdawali
sob!e sprawy z tego, kogo aresztowali.

dysław

.samodzielność 1 odrębność inicjatywy pol1tycznej PPR wobec obozu IOindyńskiego, ofor-

Krajowej Rady Narodowej. N::t
podstawie P<>Śl'ednich przekazów historycy przypisywali !l!licjaitywę w tej sprawie Pawlo'Vi Fj'llderowtl. WladysLw Go:nulika w liście do redakcji
„Archiwum Ruchu Robotnioeze30" ;z maja 1975 r. wyjaśnia
,~równo
autorstwo koncepcji
-{RN, jak i motywy tej opcji.

mułowal i przeforsował
Wła
dysław Gomułka. Idea powoła

„Myśl
o
porwolaniiu KRN
wyszia ode mnie. Zrodzila się
ona u mnie na podl.ożu ta.kich
wydarzeń,
j.a;k wymordowanie
pod
Borowem
w
sierpniu
1943 r. oddzialu partyzanckiego
Gwardii Ludowej,
do;rzewala
w kiimacie poiitycznym wytworzonym przez
powołanie .zw.
Kra;owej Repreze.n tacji Politycznej i ogłoszonej przez ni.ą
Deklaracji z dnia
15 sierpnia
1943 r., a ostatecznie myśl ta
skrystalizowala się i przybrała
kształt wyrażający się w idei
i nazwi~ KRN podczas pisania
przeze mnie trzeciego projektu
listopadowe; DekLaracji programowej PPR „o co wakzymy?".·
Wówczas przedstawilem tę myśl
sekreta1'ZOWi KC PPR, Pawlo- .
wi FindeTowi. BY,lo to chyba
poJ koniec
września lub w
październiku 1943 r.".

mówdąc, umiał wspóŁpi·a.cować
z Iu<lźmi
wybitnymi, „niepo-

~R

wersją

przemaiw1aJą

wszy&tkie
ollrol:icznośeii; gestapowc:órw było niewielu, rewizję
z.robili pobieilnie, nie założyli
,.ko.tła", po k~ótkdm czasie wynieśli S<ię. l'oz05taU członkowie
KC PPR unikinęcLi aresmowania.
Wl:a.dysław
Gomuł·ka i
. Aleksander Kowalisikii d.zięk.i
os!Jrożiności, a HHairy ChekhowS!ki. i Franciezek Jóźwiak d~a
tego, że nadeszli j.uż po wyjś
ciu gestapo.
Wedłu,g redacjł Ignacego Logi.I -SoWińs:krleg;o
23 lis llopada
1943 r. w lokalu zorganizowanym przea: niego przy ul. Wawełsk.iej
odbyło się l)Osiedzenie KC PPR w sik!adz!e Wła

AN1DR1ZfJ WBRBLAN.

Datowainie to moze być dyskusyjne. W innej
reLacji b-0wl~;n Wła<lyslaw Gomułka pisze, iż pracował nad trzc.cim
projektem
Deklaracj.i na początku liste>pada. Należy raczej
przyj4ć. że idea KRN ?rcK.lziia
1ię nie późnl!ej niż w pa:źidzie·r 
niku. gdyż - jak wvja.śnimy to
w d:i.lszych rozważaniach
w oolowie listo.p ada prace nad
jej powołaniem były i ż poważnie
z.aawa.nsowa.ne. Niezale:iinie
od datowania. co we
wspomnien.iach
zawsze h,·wa
niepewne. meritum relacjd Wła
dysława Gomułki brzmi wia~y
godnie.
Powołanie KRN było logiiczną konsekwencją
niepowodizep' a prób Miąginięcia
porom.mienia z obozem londyńskim u
oznaczało zbudowanie w ,.podziemnym p:i.ństwie" nowej kon-

wielką

to lokal
nieipeowny.
Mąż Emili.i Ję:l.:-y
od dawna znaj.dowal siP. w obozie. Syn
Stefanii
G~·uszCZY•l.>,.ile, .
.Ian, za'!Ilaldowa.n:;·
w tym mieszkaniu, był radr.dstą
(w Ra<lomskiiem) i wsp6ł
pracował z i.nnym ta<lizi,s>tą, si-.
koirą-Romanitem,
który wykonywał usług.i oid1płahnie I we::lle
reiJa.cjj Emilii J ędiry zdoLny był
do sza.rutailtl. On to ·po za·trz:ymaniu przez · JX'lkję wydał Jan::i Gruszczyńskiego.
Gesta;po
szukało zatem
Jana
Gruszczyńskiie,go i tylko przy okazji
zabrało wszystkioeh, k.to był i
kto wszedł do miewkania, Za
taką

Jesienią,
1943 r. ll'ozpoc.zęly
się w kiero;.v.nictwie PPR dys.kiusje w sprawie
poWQłania

było
Bxł

nia KRN

była już
ną konsekwencją.

tyil!ko log,kz-

Wszystko wskaZJUje jednaikie
na to, że Paweł Fin<ler obdarzony był raa<lką i cenną cechą przywódcy u.miał docenić i zaakceptować cudzą iinicjatywę, wysłuchać
a['gumentów i zmienić zdanie. Pirościej
ko.rnymd". skloin.nymi do sporu
i dy&kiuS1jd, ale
Właśnie przez
to wnoszącymi i<lee nowe i
śmiałe.

Wed1ug ws.pomniień Włoadys
ława Gomułki
spra.wę
KRN
przez J)e'Wlieai czas dyskutowali
obaj z Paw'łem Findeirem; g<ly
doszJi do WISiPÓlnego stainowlska, przedstawili ją .,trójce". a
w nie-dzielę 7 listopada 1943 r.
również na posied:zeniu KC PPR
w Miłosnej pod Warszawą z
udziałem
Bolesława
Bieruta,
:vralgorzaty
Fornalskiej
i
A\eksandTa
Kowalskiego. Tu
też zapadła decyzja o podj„:lu
praktyczny-eh kroków w kiexUJnku utworzenia .KRN. W dyskusji nad srozególami wyniknęly
różnice

21dań

między

Gomułką

i Bierutem. Ten ostatini w1rpowiadał się za utworze-niem całego systemu ra<l terenowych.
czyli całej pod.ziemnej struktury władzy. Gomu~ka był ostroż
niejszy, nie chciał zapewne
zamykać drogi przed różnym.i
modyfi.kacjamd i zbytnio naśla
dować
obozu
londyńskiego,
wypowiadał się więc za utworzeniem na razie samej KRN.
Zdecydowano, że w r'~"" tygodnia Bolesław Bierut I , :tadysław Gomułka nieza.leimiie od
siebie prizygotują projekt dokumentu ZJaipowia<lającego ;powolal!lie KRN.
Biorą·c to 'Pod uwagę, a taikże nieobeciność na posled:zein!u
KC PPR 7 listopada 1943 r.
Fram.ciszka Jóźwliaka i HHarego Chekhowskiego, Paweł Finder za.powiedział następne posie~enJe KC na 14 listopada,
równlież w niedzieJ.ę. Pirzedyskutowanie
SDiralWY
KRN .z
Frandszkiem JMiwlaklem by-

9 (15.61), 27 LUTEGO 1,988 R.

Gomu~a.

Bolesłaiw

Bierut, F.ranclszek Jóźw.iaik, Hilan:-y Che>bcho·wskd I Ignacy Loga-Sawińs1m.
Alelksander Kowal.siki nie byl obecny. Poniewa.ż od
ares7Jtowania Pawła
d_e.r c.zekal na stanowisko Ge;i.r- Findera minęło j.uż 9 dni, w
gi Dymitrowa i dlatego zwo- wąs:kim gronie poiin.fomiowanełał na 14 Listopada 1943 r. jego o tym ak:tywu :ro?Jważano es~e
jMino pooiedzenie KC
wentualne
kandY'da·t ury
na
PPR.
sekretaina KC PPR. Loga-So·no posiedtzenda tego nie do- wiński rozmaiw.iał o tym z..
szło na lkiuteik dramatyc:zmych
Zenonem !{lis:z!ką, Marianem
kompliika·Q}I. Do lokalu przy u- Spyichalskiim i lmliklll i·n.nYmi to-,
licy Gr01ttgeira 12, gdzie miało warzyszami. Wszyscy opowiesię ono odibyć, wtargnęło wczesdzieli
s·ię
za ,,Wiesławem".
nym rankiem gestaipo i aresz- . !gna.cy Loga-Sowińslld przy otowalo gospodynię.
Stefairuię
kazji
rutynowego
SIJ)Otkait!Jia
Gru~czyń$ką,
oraiz jej córkę, powiedział o tym Gomuke. Ten
EmiLię Jęd!!'ę.
W tym czasie
za,pro•testował,
nie chciał tej
weszłia
Małgointata FomailSlka,
funkcji, sąd:lJi1, że sek!refan~m
a txrochę późin,iej Paweł Finider, powi.nien
zostać
„Franek"
i też wpadli w ręce
gesta,po.
(Jóiwdak). Na posiedze.niiu KC
Wipadb ta była dużym ~.z.ą PPR p!L'zewodirrkzył Władysła;w
sem dda paa:tił i osobiście dla
Gomułlka.
Pqpro11il o zgłasza
Władysława Gomułki.
Pamię
nie kandY'datur na sek-e:tairza.
tał w szczegółach
wY'daa-zelllda FrancLszek JóflwLalk
na.tY'chtego
rainka,
iwie.lokrotnie o miast ~osii Bolesława Bier\Jni~h opowiadał. Dwukrotnie w
ta, co - zdaje :Jię - zaskoczyrozmowlie ze mną: w 1977 ~ ło Gomułkę. Nde UJWażał te·j
i w liutym 1980 rolru. Pisał też kaooydaltu:ry .za od!po!W'iedndą.
o tym w liście do Jakuba .Ber- Dlatego zaiPewne
spokoj:n:ie
mana w IJ(poo 1950 r. za.cho- pr,zyjął .zgloszen'ie prr.ez „Ignawały się pcmadlto reaacje EmdQii
sia" swojej osoby. Poddał najJędiry i Hilaxego
Chekhow- pierw pod ~oaowanie kandyskiego, któ:re
pozwa!lają dość
da.tmę Bolesława Ble.ruta. Gło
s1.czegółowo oditworzyć okoltl-czsowano jawnie ! ,,za" OP<)wienośici aresztowania. Pawła Find7.iiał się tyilko
wnioskodawca,
de:ra i Małgonaty FomaliS.kiej. czyli Fra.n.c~zeac Jóźwiak. PraLoka.l przy ul. Grottgera, w
wie na ty.chmia'Slt po tym Biekt.6trym miało się ooibyć posie- rut zgłosił kandydaturę Jóźwia
<J,zenie KC PPR, był wylk.orzy1- ka. Gomułka poddał ją także
tywany pnez Maiłgorzat.ę For- pod głosowanie. Uzyskał r{;y.wnalską i prze~ nią
- zaipew- nie•ż tyil!ko jedein g1Qlł - wnio.sne w J)OII'ozum.leruiu :a Pawłem kodawcy.
Pozostała
jedna
Fitllide!fem - został umówiony.
kandY'd.aitiuira
„Wiieslawa".
Sama Forn:a'lska nie miała w
Pad~y na nią crztexy g1osy
posiedzendu
uczestinkzyć, zaBieruta., Jó:!wlalka, Chekhorwmieirzala jedynie spotkać 1if1 ~ sl~ie.go l Logl-Sowiińskiego. UFiniclerem.
Uczet1~ndczyć mieli
zurpełnfono te.ż
skład „tirójikl"
Paweł F!nder, Władywław Gopowołujqc
do niej Bolesława
mułka,
.Alle!lmainder KO<W&IB'ld, Bieruta.
F.rancisaiek J 6tw!U: i Hf[iary
Chełc.howft!.
Gomułka
zobowiązał się zaiwiadomlć Kowa1~lciego, a Fiinder
1><>7.hSitałyich.
Ponie<WU Fiinder m·ieszkal również w Wesolłej,
Gornuiika rzaproponował mu judę do Warrszawy tym ernym 1>00!1lgiiem.
FLndtt jedmdc mld w IObótfl . C.D.N.
zajęcia w Wannawł• &, Hiy unilknqć
?Jbędin:rch JXMja:rJd6w,
posrta:nowiił
zanocowa6 w jed-

nym u l'WOich l<lOllaM. Adeiksandirowl Kowalskdemu Gomułka
aid~ ni• dał, l~ wn6911ł lłę
% nim
w o'!toll4e,7 Dworca
Głównego,

6001ą

udali

*-d nne
.tę IMJelD

IP'l"lD9d

na uM-

Jaka jest nasza gospodarka?

Masa k JłJczna
reformJ
W miarę jak wydłuża się okres urzeczywistniania reformy gospodarczej zwiększa się zniecierpliwienie społeczef,s twa oczekują
Ctlgo korzystnych skutków przeprowadzanych zmian, a także narastają obawy ekonomistów o kondycję reformy. Często~roć w
dyskusjach naukowych i zwyKłych wzmowach stawiane jest
pwste, jak się nydajtl. py:anie - czy poiska reforma osiągnęła
już taki<~ stadium, w który.n wykształcił s:ę Jakofciowo nowy
system gospodarczy, czy osiągnęHśmy to, co można ckreślić jak0
swoistą masę krytyczna rnzwiąza.1i systemowych gwarantująr.ych
nitodwracalność 1 postęp „polskiej t>ieriestrojki'.
Wiele czynników wskazuje, że znajdujemy się nad<:! w okre.>1e
przejściowym od sytemu tradycyJnego do systemu zarysowanego
w programie reformy. Połowiczność dotychczasowych zmian, !t
t:lkże skomplikowana sytuacja gospodarcza kraju spowodowała, ż ł
cbecny system funk.:jonowania naszej ekonomiki jest hybrydą,
7'1W!erającą elementy starego systemu nie zlikwidov. ane cio kon..:a oraz elementy nowego porządku ekonomicznego budowanego
na fundamenci(> samodzielności przedsiębiorstw, inicjatywy · odcloinej i rachunku ekonomicznego. Nie działa już pian-dyrektyWd ale jeszcze nie dzi2.Łc> mechanizm gospodarczy oparty na prawach rynku. Powstaje więc swoista próżnia systemowa, która jest
wypclniana różnymi naaędzianu, często sprzecznymi z logiką no\'iego mechanizmu.
Jak wobec tego aa!ezaloby określić masę krytyczną reformy,
oy istnieją jakieś
kr}teria pozwalające sformułować miarodaJ ·
ną opinię w tej kwestii Podobnie jak w innych sprawach dotycz'lcych rzeczywistości polskiej, tak i w tej króluje pluralizm stanowisk i ocen. Na podstawie analizy poglądów twórców i realizatorów reformy, a także jej „konsumentów", czyli zwykłych obywateli można wyróżnić co najmniej cztery i!lterpretacje masy krytycznej reformy.
Pierwszą grupę interpretatorów
reprezentują
ekonomiści-teo
t·etycy, niektórzy spośród nich są architektami programu reforr.w gospodarczej i uczestniczyli aktywnie przy opracov.-ywaniu takich dokumentów jak: „Kierunki reformy gospodarczej" i „T·:'·: w sprawie II etapu reformy gospodarczej". Wprawdzie teor<!lyry ekonomii nie są zgodni w wielu sprawach dotyczących ksztattu polskiej reformy, to jednak można w ich poglądach znaleźć wspóln:;r
n1ianownik. W przekonaniu teoretyków najistotniejszymi przeja\\.ami osiągnięcia owej masy (innymi słowy dokonania przełomu
w reformowaniu) są następujące fakty: egzekwowanie zasady samollnansowanla przedsiębiorstw, czyli dopuszczenie mo:Ulwoścl
upadłości firm socjali'Jtycznych; pojawienie się w gospodarce łen·
dencjł do równoważenia rynku (osiągnięcie chociażby
przyczól1-.ów równowagi rynko1vej); zmiana sposobu działania centrum polegająca na rezygnacji rządu z bieżącego zarządzania gospodarklł
I skoncentrowaniu się na kształtowaniu polityki społeczno-gospo
darczej państw1 Dopóki te podstawowe fakty nie zaistnieją w
naszej gospodarct, reforma będzie mieć charakter połowiczny czy
wręcz pozorowany. Tak w sltrócie przedstawia się punkt widzania ekonomistów-teoretyków.
Drugą grupę lnten;>rl"tatorów tworzą ekonomiśc".-praktycy innymi słowy menedżerowie doświadczający na własnej skórze
traku spójności w dotyrhczasowycn rozwią:i:aniach reformy. Naam1ar zarządzeń i rozpon.ądzeń emit.:>wanych ·przez różne ;nstytucje centralne i lokalnt' paraliżuje samodzielność przedsiębiorstw,
funkcjohują one w pancerzu biurokratycznych
regulacji, któr'!
nadal są żywotne mlmc... licznych zapowiedzi o ich zniesieniu. Zarówno w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i w nich samych, nadal
więcej jest deklaratywności niż realnych zmian ekcnomicznych.
W opinii menedżerów osiągnięcie. przez reformę masy krytycznej. wymaga spelnien•a ·czterech warunków: po pierwsze - zła
godzeniu musi ulec nadmiemy fiskalizm, który podcina korzenie
tendencji rozwojowych przedsiębiorstw; po drugie - niezbędna jest
poprawa w dziedzinie zaopatrzenia przedsiębiorstw w środki produkcji, bez spełnienia tego warunku nie będą działać nawet najbardziej wyrafinQwane mechanizmy ekonomicz."le; po trzecie konieczne jest doprowad2enie do stanowisk roboczych w konkretnych wymiarach nowych rozwiązań; można to osiągnąć poprzez
ukształtowanie przejroiystych konstrukcji płacowych
uzależniają
cyC'h wysokość zarobków od wkładu pracy, kwalifik&cji, innowacyjności itp; po czwarti- zdecydowanego rozstr.z:ygnięcia \vymag.'1 sprawa względnej stabilnośM para.metrów ekonomicznych obow'.ązujących przedsiębiorstwa, dotychczasowa praktyka zmieniar.ia w ciągu roku owvch parametrów prowadzi do rozstrojenia.
ekonomiki przedsiębiorc;twa, · niszczy ochotę kadry kierowniczej do
podejmowania długofalowych działań. Krótko mówiąc o przekroczeniu przez reformę progu „jakościowego'', oznaczającego uruchamiania
m wych mechan:zmów ekonomicznych, decyduJe to w jakim stopniu przedsiębiorstwa będą mogły przestawić swoją działalność ·na
nowe tory, na których obowiązują zasady samodzielności i odpowiedzialności materi11lnej przedsiębiorstw i ich :ralóg. Dotychc:i:Rs przedsiębiorstwa nie bardzo mogły, a także nie musiały funkcjonować zgodnie i logiką racjonalności ekonomicznej.
Mianem „prawników" można określić trzecią grupę interpreta.~
torów masy krytyczne~ reformy. Patrzą oni na ten problem przet
pryzmat przepisów prawa obowiązujących w sterze gospodarczej
W ich przekona.'liu reforma musi uzyskać odpowiednią opraw'
prawną, musi mleć swoisty kodeks, w którym byłyby zawarte nie~
zbf;dne dla prawidłowego działania reformy regulacje prawne.
Obserwując twórczość legislacyjną Sejmu i „zarządzeniowo- rozporządzeniową" centralnej administracji można dojść do wniosk'..1,
żP. masa k!fytyczna przepisów prawa dotyczących rerormy została
jtd przekroczona. Przerost regulacji prawnych dotkliwie daję s'ę
we znak! kadrze kierowniczej przedsiębiorstw i pozwala na dokonywanie manipulacji często niespójnymi przepisami prawa.
I wreszcie ostatnia grupa, najbardziej liczna i bardzo krytyczna wobec dokonań reformy. Jest to „milczą.ca wlęk&zośt'i" konsumentów, ludzi prowadzacych gospodarstwa domowe jednoosobowe, dwuosobowe, zbior0we itp. Na ogól nie biorą oni udziału •.,,
dy:okusjach, seminariach, panelach i innych debatach poświęco
rych retormle. Oceniają oni reformę przez okulary pólek sklepow.rch, kolejek, cen i jakości wyrobów, kultury obsługi itp. W
ich mniemaniu masa krytyczna reformy zostanie osiqgnięta wówc-ias, gdy zapanuje obfitość ,.kremu do golenia i papieru toaletl'.>wego". W tym prdzalc:mym skrócie myślowym zawarta jest ese'!lcja rozumowanis m!lc:tącej wii;>kszoścl, rozumowania prostego, ale
n=~· prostackiego. Konla z rzędem temu, kto wykaże brak logiki
w tym rozumowaniu.
·
Na zakończenie krótka dygresja. Błędem byłoby przeciwstawianie poflĄdów ekonomistów-teoretyków opiniom ,konsumentów. Istctą koncepcji reformy jest przecież wprowadzenie takiego mechanizmu gospodarczego, który umożl'w! osiągnięcie wysokiej efektywnMcl gospodarowania i równowagi rynkowej. Należy pamię
h~. te reforma jest procesem społecznym, o którego sukcesie decyduje nie tylko trafność nowych rozwiązań ekonomicznych, le-.~
takte poparcie 11połeczeństwa dla przemian I przekonanie go, ~
ten trudny proce1 jest konieczny.

WłTOLO~CZ
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ze str. 1
pla:1a ch
w nas zy ~h
rela cJa
wartos.::iowy ch - p:J.,µier przeK<>s zt
wyższył koszty d:"J :rn.
17.208 tys. ksi ;.i że k uks ztałtował
się w granicach 1.'i m:d zi . z :.: ś
koszt parpieru l.li8U m.n. W tym
rok.i bę :l zle jeszcze gJrsza. skokop.ip ie::u
ki:og,·am
ro
sztuje j uż 294 zl'. Pr ze c i~ t nasz
udzi·ał w cen ie de ta licznej ks:ą
W
20-25 pro~.
z.;:1 wynos i
p ier wslej poło wi e 1987 r. pojob ny by! u<lz!ał pao ie n, a teraz? Pos t a\v '.łb vm wi ęc oyt an:e: czy na " ~·! ąż~e mus imy zaCzy mus 'my k s iążkę
rabia ć '?
O'.)oda t kowywać w ta kie j wyso loś ci? Przcciei za każde I OOO
zł mus z ę o:ldać 630 zl. Podobnie wyda wca. księg a rz . pap!ernik! Po tym, co udalo mim s.i ę
zrobić w ostatnic h trudnych iatach wnoszę. że i ten niełatwy
czas zdołamy przezwyciężyć.
Oby tylko nie rzucano nam
kłód 'Pod nogi.
M. KUŹNIAK: - My, pisarz~. których tu,ta.j reprezentuję,
1łyszymy często, że · nie m.a na
książek
ciekawych
irynlru
współ<czesnych. Więcej. U wydawców i ludz1 rozpowszechwycrziuwamy
rua.jący-ch książkę
lekceważenia
nutkę swoistego
rpisarskiego, kiedy
środowdska
ełos.zą, jak to w kraju mamy
zaJedwJe 20-50 Ptia<M"ZY, kltórzy „dobme si4 ~n;eda.ją". To
dowodzi nie tylko lek-ceważe
eleme·ttta.rnei
nia, leci: braiku
wiedzy. Wybitne ta.renty rodzą
na bogatym
.się d rozwijają
;podglebiu, jakim jest ldczne zasię
Słyszy
plecze p.isarsk.ie.
środowisko
również, że łódzkie
OtM w
jest mało widoczne.
się, na·kladem
1988 r. uka.że
Tadeusza Bła
KAW. książka
ś:-odo
żejewskiego o łódzkim

wisku Utera•ckim. Autor prezentuje w n:ej nazwiska 130 lu-.
uprawiających róż
dzi pióra
ne formy pisarskie. Badając
śro.'!crA :ska
tego
kondycję
stwierdziliśmy. ż.e w ciągu oół
tora roku (1984-85J wydało ono
pozycj. ks'.:.iż.ko
k i: . :-> dL11 esiąt
wych. Dowod·zi to o~romnego
twórczego. s,J szy
;:i o tencj.ału
w składnicach
się tak.że, że
L!·:·osJ;y góry ksi4L.elL Ponoć na
wydawców,
skutek błędów
nle trafionych tytułów, braku zamówie11 od księgarzy. A
jak wygląda promocJa książki?
Formy jej sprzedaży upodobprzysłowiowee·o
n ?v się do
hd1d!u p i e trctsz~;il. ~ak mol:!1a
mówić o promocji, skoro sprzen.c ·1ie wie o a· :•;rze.
~Cl wca
o sp:-lleciawanej· ks i ą7.ce '! Do
należą czasy, kie-dy
p r~e~zlośei
ks'ę.;'1rz proponował konkretny
t q · I i na i e·> o temat mia! wieStarzy
powiedzenia.
le do
!b it,',:.. rz..: oJ<.sz i. mł odzi oorutytułów,
szaJa się w gąszczu
bez wieozy o tym, co sprzedają. Pudobnie jest w wy_awnictwa ch. Wraz z ode iśc i em ' tar:vch redaktorów - przvi a ciół
pisarzy za troskanych o za ·.varwspół
tość i wyglą d książk : .
- opracujących z pisa em
d <!sr' a pewna eooka .. która miała wielkie zasługi w promocji
k ,;Lu ki i oisarza. Stos;unki jasię
zdają
zapa.nowały
k,e
wskazywać. że redakto·r wszystksiążka nie
ko robi, aby się
Jak to wid.zie~ i·naukazała.
czej, skoro wydawca oczekuje
jednej. drugiej i trzeciej . _cenzaproponowanej książki?
zji
albo nie ma nic
Asekuracja,
żadnym
W
do powiedzenia!
.razie wspótpra.ca. Na tych stykach pow.staja iskrzenia i dopóki się ich nie na.prawi. dopóty nie będzie mowy o właś
ciwych relacjach pomiędizy pisarzem. wydawcą.. dru! 1r· -n.
k<:e!!ar zem. O ile sytuacja, w
.i::ikie.i znalazła się polska książ
ka - choć jest to na.isz! ache·~
n i" 'sza forma \VYpowiedz.i pisarskiej - nie ulegnie poprawie,
c h2ą trzvm·1(·
tw ór<'r. kt6!'7.:V
beda musieli
p:ó-o w garś~ '. .
realizować się o:zy pomocy innv0h form \\'\'PO \\' 'e'.lzi (radio.
t\:). J ed.10 iest oewne: PJ•pradoskon " le-i!,
w
w!'.lzę
wę
wsz1·s' k ich :l ~ó~ upO\\-S-'0··1111 '. ci·
ją=ych k s 'ąikE:.

Ponieważ
E. KOLBUS:
je.;tem zarówno autorem jak i
wydawcą, dlatego też niełatwo
jest m1 wypowiadać się v. ~po
sób w pełni obiektvwny. Rozum iem ';\· ą tp l: wości i interesv
autorów. ale t1·m '"r:lzlej roDopók i
zumiem wydawców.
naszym kraju na spra wv
w
k.s ! ążki nie sooj.rzy się w spo~ób globa ln y, dopóty ca·IY syspromowa!1 :a
tem wydawania.
cho·r y i, jak
bedzie
książki
chor-0ba, może mieć
każda
fatalne następstwa. W wielu
kraja,ch ksiąźika zwolniona jest
od podaitw, u nas obłożona
jest 65 p-roc. '()-Odaibkiem stosowanym do w.azystkdch, kitó:rzy
wydawair · · m 1
się
ea.jmtt.tją
promocj'- W ślad za tym rosną ceny. Wydawcy 1yognar tją

w,.rafm•

m6ivMtt

smni~Jumie aiie zal:łed bi~łe·j na
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książki 'l

dz!e.dzlny poezji, elitera·cl:!ej.
krytyki
nauki. Ksi<:ga;rze są
ostrożni. może nawet zbyt ostrożni w zamawianiu poezji i
prozy 1y s półczernej. Lecz: wydawcy, jakkolwiek są dla czyte'.nika. jejnakże n:e chcą schlegusbiać wyłącznie miernym
to:n. Trzeba wyaa\\·ać książi>:i
oro'Jonuja :;
do czyta·1ia. ale
amb itne.
jednocześnie bardzi~j
n:e wierzę. l')y czyOs :')b'.ś·cie
teln'.k krymh1ałów z tygryse\n
w
przekształcił s'.~ z czasem
wie l bi ~ ie!a Joyce'a. Jeżeli ksląż
ki ma!ą t:-afić do szerokich
rzesz czyteln!czych - a że powinny, to d'.a nikogo n ie u leg'.:l
najmnie}szej wątpliwości! - n'.e
w ' lno ' ich pojdawać brutaJnym
prawom rynku w pełnym wymia,r ze. bowiem . za kHka lat obudzimy się bez włas:iej prozy
i ooezji współczesnej. Pow:edziałem o bardzo niskich zamówieniach sieci ks:ęgarskiej na
totn:·ki t>Oetyckie - ,nie przese\ ty'.{i.
drama.tu.

goszczy, Warszawy, 1'0tem wraSkładnica nie
cają do Lodz.i.
jest w stan'.e !lzyc:z:nie ,.przerobić" ilości ~iążek, jakie do
niej tra!iają. ::\<fa.gazy.ny są wypeł•nione książkami wa·rtoścd ok.
12 mJd rl. Aby odciążyć skład
ni::ę „Dom Ks i ążki" stara sie
rnkład :r: tzw. ipierwszeg-o rozdzielnika przejąć bezpośreda-Jio
z drukarni d-0 sprzedaży, a do.p'ero drugi kierować do skład
Bo pt'zec1ez
nicy. na za.pas.
.książka to nie gorą~e bułeczki .
które muszą być naty·c hmiast
być w
Powinna
.sprzedane.
ciągłej sprzedaży. Brak magazyno\\'ego zaplecza nie pozwala na ba.r dziej operatyvme dziajak to ma miejsce w
ł.nie,
np.,
Bydgoszczy
Kra!::ow '. e.
gdzie udostępniono pom!eszcze~1ia dla DK. My dopiero tenasze, choć
raz remontujemy
już, wyręcza ~c składnicę, przejmujemy od paru lat do swych
magazynów książki za ok. 1

.ru mieHśmy takt T>rzypa<!ek u
stairym ksi~garzem. ktą.remu
wymierz.ono potężm1 grzywnę i
do przejścia na emeryturę n!e
otrząsnąć sie z
był w stanie
szoku. Nie moumy mleć nanowościami dla
i
wet pó!Jk!
sieble. żeby wiedzieć, co 'J)rotylko
ponować kl1ent-0wl. To
nasz dyrektor na własną odpozałożyć
wiedzialność pozwom
Przyczyn
półki z nowościami.
rzeczy t~zeba
Lak'.eg::i stanu
indziej. Na
więc szukać gdzie
r:vnku ksi~garskim o•t>serwu iemy dziś charakterystyczne z'aklien'
W ksiegarni
w'~ko.
spogląda wpierw na cene. po:em
kto to :iao ' s'łl, .iak
c'o':'.liero.
jest w.vdane. wreszcie na zawartość. O zakupie ks:a:ilki dePrzy tYm svscyduje cena.
temie cln przew„i.diuje dużv si11arl:1r
Dało
czuć

ksbżka.
zainte.~esowa.nia
się to już wyraźnie o:lw okres:e przedświątecz

nym. Srodowisiko ·w1ókniarskie
d~ bogatych nie na.leży.

e tym ;i:iarody1f;ycznym przył:b
dzie, chciałbym odwołać 11ę do
in::iego. Otóż jestem ' z!onk\em
Polskiego Towarzystwa Wyda wców Ks.ią.tek i ~ tej racji
otrzymuję

Pirzegląd

Księgarski

! Wydavvniczy, lecz otrzymu'e
go z„. półrocznym o'!'óźnieniem.,:

Zgodnie

J, MARCBEWA: -

z naszymi

założen.·am1

książ.:-ta

najta1'ls2a, a jeś;i
dodamy, źe co piąta Ukazująca
się w Polsce :tsią.żka firmowana jest przez KAW i jest najtal'1sza, ten fakt m::;.le napawc.ć
o,)tymizme.n. Dawniej KAW
gól'ował nad i1111ymi w y\'..1:.iv.:caco
naikła-..ó•w,
m : wiei.koscią
przy nwmahnym ra::hunku ekonomicznym powodo-.vało .~o
sunkowo nis·kie koszty \Vlarne.
Obecnie zjrurza się, że wydajemy ksiąlki w na.1\:ładzie 20
tys. egz, ze wzg!ędr.i na tematykę, zasięg, potrzeby O'raz to,
co określa.ją zamówienia. O,praKA W je.t

cowując ksiiąźikę uważamy częs
to, że powl1nna ukazać się
nakładzie przynajmniej 10 tys.,

w

Przetrwać zły
kraic.zadą one 400 e~ Tymczasem koszty '!)<Xigrafkzne je<lnego egżempla;r,za tomiku :poetyckiego wynoszą 600 zł. W ogóle,
aby książka była dziś dochodowa, musi mieć nakład 40-50
tys. egz. Tak wi~c w tej sytuacji poezja, dramat, eseistyumirą
Hteraoka
ka, krytyka
śmiercią na.tu.ralną. Potencja.Jni
czytelnicy książek z tych właś
nie niełatwych dziedzin litecoraz
przecież
ratury mają
m:nlej pieniędzy w kies.ze11i. Są
to uczniowie klas maturalny-eh.
pracown'.<::y
studenci, młodzi
nauki, słowem: młody inteligent.
R.ez rgnują więc powali z zakupu interesujących książek.
bo muszą oszczęd'Zać, oszczę
dza 'ą::: - oka.leczają się. Co bę
dzie z lmlturą -polsk:\ (•czy ty!-

czas

rocznie.
zł
mld.
1,:1
do
uporanawet
kiedy
Lecz
sprawami,
my się 1: tymi
nie rozwiążą one jed•nak innych ważnych problemów. Jepodam na takim
-den z nich
pmedprzykład me: jak każde
po1S1adamy pienią
siębiorntwo
dze ze środków własnych, któ.re angażujemy, w proces sprzedaży, Są zobowiązania, kredyty bankowe. aby można było
kUi.t>ić ks:ąiki od WY'dawców. T
teraz: na koniec III kwartału
zapa\ly' ksią
1987 r. m!eliśmy
mln
żek na ok. 1 mld zł; 400
zł s;.:i.nowiły kredyty bankowe.
za które musimy pładć 6 proc.
o:lsetki. Kredyty krótk-0terminowe <lo~hodzą 18 proc. Obet'nie
kr<: :Jyty maią się'(ać od 18 do
40 "proc. Czyli za ka:i:<le 100

a zamó·wień zdolni jestesmy uzbie,rać 2-3 ty~. Wtedy stajemy przed dylemate1m: wydać
aJ·bo nie. G<ly:by kie.rować się

wyłącmie rentownością doszło
by w koń-cu do tego, że najlep!ej - jak to określił red.
opłacałoby ~ię niKuźniak czego nie wydawać. P.r-0.blem,
przed któirym stoją wyd.awcy
Mogę

to
· '.ć.
W 1987 r. po raz pie;:w.szy oj
s:e:lmiu lat dynam:ka wz.rc · tu
była wlęks.za od
cen książki
dynamiki S!):-zedaży. To znacz)'.
że w roku 1987 dynamika była
.. robio'!1a" tyl'ko wzrostem cen
książek. To n.ie jest tal<ie czyste zjawisko. bowiem snr? ·-'aiemy ks:ążkj l'!t>rze::l lat. oo
cena ~11. lecz
niższych jeszcze
tym bard·z iej powinno nieuomówił o tan'.ej
Ktoś
koić.
ksia2ice w latach 1945-30. A:e
to były czasy duży<..h dotacji
Wtedy widać nas
do książki.
jeden
I jeszcze
stać.
było
szczegół. Dawniej książke moż~
n.a było zamówić listownie. bowiem poczta stosowała uliti d'.a
książkowych. Tera•z
przesyłek
S. CZARNECKI: -

tył ko

potwierdzić

i uz,u.o

i KAW, ipolega na tym czy zasięgać 30
kładany zysk mu~i
proc„ a nawe.t 40. Przecież za
godzi.\11ry uważa się zysk rzędu .
15 pro~. Znatlezienie wiięc prozyskiem a
pomiędzy
.porcji
jakby dla
ks.iążką wydawaną,
honoru wydawcy, d1a zu'Peł
nie innych ocz.ekhvań i potrzeb,
jak mówią złośrozw1ąza·:10 1'.wi - tylko r-a.z, gdy był w
h!stori! kultury tzw. zloty Podział od-=tnka i udało siit tak
p::>·dzielić, że wszyscy byJi zadow-0leni. Teraz jest to niemoż
stąd oficyny w5· ·awni>cze
li w
wyda.ją „Przem'inęło z wiatrem".
a.by sfinansować książk~ w najest
kładzie 5 tys. egz, KA W
specyficzną firma. Jej struktura
znakomicie się sprawdziła. Wymalarski. płyty,
dając album
gry, ·zabawy i ksią:ilk1 zawsze
znajdujemy sie na rynlw i naw~t w tak skompl!.kówane.j sytuacji możemy wyjść na swoje. ?vlałe · oficyny książkowe,
bądź tzw. monotematyczne muszą

podejmować

żeby
spaść, to

ko.

większ.e

ryz~·

pm:e.~i:ofi!o.wywani&

pla-

n'Ów wydawniczych.· aby unt\t·
choć jego prawdonąć błędu,
podobieństwo jest wi~ks:z.~.
W tym kontekście zamieszczona w „Perspekty•w ach" dyskusja byla bardzo sym1ptomatyczna. Tuzy ldłeratury - Wojciech Żukrowski. Jerzy WójZul5ński i Jan
Leszek
cik.
Koprowski oceniali w niej rok
1987. To wcale nie był zły rok,
stw!erdz.ill, przytaczając \'::ele
tytułów, o których w1adomo, że
jesz,c.ze za
będzie się mówić
lat 10-20. Leez zaprezentowany w niej obraz jest jed·nak
w jakiś sposób zafałszowany,
bowiem nie wzięto pod uwagę
jejnego czy.unika. Wyniki 1987
roku są · po trosze takim plastrem miodu, który da.je wraże
nie, że nie jest tak źle, że byI
to rok dobry. Ale zatPo.minają,
że te dobre wyniki SO\ rezu1'tawydawniczy.eh
tem inicjatyw
sprzed 3-4 lat, kiedy książka
obracała się w zupełnie .innym
kont.ekścJe, że trafiły

Tow: Grzegon: Gala.!i1'.ski

ko ku1'turą!'!) za lat kllkan·alc!•.
gdy wyda wcy - zmu;Szeni do
zachowa.ją
zarabiania - nie
proporcji pomi~
wlaśc.iwych
masowymi a
dzy na•kład,imi
niskimi, które d1Ja rozwoju osą najczłow!_ka
sobowego
ważni.:~ jsze? ~i;i,żka nie obejdzie się bez mecenatu. Nie mo·
że to być jed'11ak mecenat wyda wcy, którego ~a to nie •+ać.
raczej... Zresztą, możni tego
Ś \Y : ata zqwsze wspierali sz.tukę. Podkreślam wi~c. ·na książ
jej promocję i produkcję
kę,
t.rzeba wreszcie spojrzeć globalnie. W chwili obecnej autorzy.
wyda wcy, druka!f'Ze. pa,piernicy mają swoje, niekiedy bardzo własne i nie zawsze da.ją
ce się pogod.zić ze sobą interesy. Po to. żeby utrzymać firmę szef „Czytelnika" Stan'.sław
Bębenel: zmienla progr;:i m \VYdawniczy i zamiast 4 krymin ató·.v wyda 8. zamiast 50 tys .
..Przeminęło z wi a t··c•1i''.
egz.
wyda 250 tys„ by w ten spop~r- - r 9 mu
sób ratować resttę
wydawniczego, a w nim tomiki debiutantów (za młodym
twór·cą nikt nie stoi, n·ikt się
o niego nie upomni!), eseistykę
i ckamat.

e
wynosiły
m!Jt Ił ed1e1ntl
m!1n, a będll cd 18 do 40 mln
z.lotych! Skoro wl41c , obecnie w
marża 1•t2 1wi
cenie ksi11,:i:ki
23 t>roc„ a odaetik! 18 proc. (iw
przetrzy. iywania
przyipadku
książki li mieei~y) to nietrudno za.u ważyć, że marża b4'dzie
o<lsetkami. a do
pochloni~ta
w dłuższym
przechowywanej
będzie
czasie książki trzeba
odbei:
Zatem
dopłacać.
cendecyzji
PoWiednich
tralnych wspierająeych książkę
nie będzie ona mogła spełniać
roli nośnika kultury. Mówiliś
my o promocji książki. Proszę
panów, na marketing przezna13 do 20
c;-1 się za granicą
oroc. a u na1s? Takie 11prawy
są niezauważane ...
W. KOZANOWSKI:

Czy

księg a rz a m i. czy ty lko sprzed a wcami. padło takie
Otóż księg a.rza uczy
pvtan'e.
się obecnie tego samego. czego
uczo•n o starych księgarzy. Lecz
.'es t e~my

v.•ykonywanie tego zawodu w
praktyce wygląda zupełn i e inaczej. Np. księgarz nie ·może
dla· stałego
książki
odłażyć
.k!ientll, o kt6rym wie, co go
tYtul jest
I jaki
interesuje
mu potl'zebJly. W ,pirzy,p adku ujeiwnienia przez kontro!~ PIH,
NIK, IROh. bodaj jed'nej od-

S. CZABNBCKI: - . Drukowane i wydawane. w Lodzi . ło·żonej ksi~!, k!ięgan:a ~
.książki tra!iaj• często do Byd- ' tyka dotkldwa k:&ra. Sweao ca-

ni. ma u11, bo, }ak ktot po.. ie•t to deficytowy
wledzial:
Moż,na więc zaryzyi. tere&".
tw:erdzenle. że <'hore
kować
są pew:ie mechanizmy b'lkcjonuj1tce prz,Y obiegu książki.
J, KOZŁOWSKI: - Z obse,r\\"acji 1i•ł.d wynika, ie książka,
a p•rzynajmniej niektóre tytuły książek, stały si~ przedmioInteresujący
tem i;pekulacji.
tytuł traf.ia do czytelnika przez
pośredników. kt6'rzy na książ
ce żerują. Mó·głbym tutaj posłużyć się licznymi przykłada
mi. Swiadczy to o braku operatywności wydawniczej. Opowiem panom zabawną dykteryjkę, ja!< pomysłowi księgarze
sivoistym spcsobem sprzedawatomiki poezii.
li niecho:.iliwe
Otóż przed świętami, kiedy ludzie kupowa li prezenty a dużego wvboru książek n:e było. personel bardzo dobrej księ
garni na TeofilowL wpadł na
po :n.vsł. aby tomH;:i poezji. które spotkałby los przemiału.
pięknie

O'Pakować

I wystawić

miejscu. Wystarczyło, że talką . kslą~ką zaintereMwał się jeden klient, kupił ilł J w mig wszystkie zostały ~rzedan• Tak wdoc w
na widocznym

.różny 9P~ó'b
J 1przedawać
ni~hodiliwe.

moma

promować

kll!lilki.

Skoro Ju!

Nawet
mówię

moźe po·twierd:ziić. że możliwoś

ci p0tan:enia produkc:.H nie ma-

my. Ale

mu~imy robić

lepiej.

s'ę
my r; ; i : ać
ś2iany i szukać
trudT 1 sytuacj~.

o::l

śc'a 'Y

do

sposobihy na
Taki ok'.ad
do;Jrze nam zrobi. ps.pokoi nieco. pozwol! uci~c o::l rzeczywistości. któira nas la::i;e za gardło.
jeste:n 1~rzekon~n v .
Os c•biś::ie
ukaża
że i w roku bieżącym
:maczące pozycje zaczęte
się
trzy lata temu. Lecz dopiero za
cztery lata okaże się, co wyd~ wcy zrobili dziś i wtedy dopiero będzie moi.na powiedzieć,
co jesteśmy" W'arcl. ·Rzecz w'.ęc
sprowadza się do tego, co robimy w tym momencie, c:i roprzeszkadzać
nie
. bimy aby
tym Wszystkim ogniwom, które
żyją książką i mają szansę dop:-owadzić za lat cztery do \\'Yszans. Jeśli złam'e
równa·nia
się pe\vne barle·r y administracyine. finansowe, o·r awne. ·no71równo
żemy mieć zaufanie
do pisarzy. ze dostarczą nam
godne wydania książki, do drukarzy. którzy r - 'rad'.ią drukować, jeśli tyLko nie sied~ im
się na plecae<h i zmusza, aby
szy~o i dużo drukowa~!. K8ię
ga·rze także che- 1Ptze<lawać Ndeehł.e 'W'ieoe te
:i: tergo Żyją.
"fit

ir'W'aj~j

8. CZARNECKI: - Spotkajgdzieś ·i zastanówmy
my. słę
Ja.kie . książ.kt by
nad t ) .n.
szybko p::iszly , bo jest na nie
Pan
Z<tP-Obrzebowanie.
duże
spróbuje szybko je zrobić, kal~odzi wy d la
kulując w miarę
siebie zysk, my postaramy się
odebrać nakład bezpośrednio z.
druka<I'ni do księga.mi i w ten
sposób... Może powołamy jakąś
MożLiwości do podejs.p6łk~?
mowan>ia wspólnych prze<lsię
,._·zięć są duże. My dysponujemy siecią prawie 120 księgarń,
a jeśli do tego dodamy inne
Bydgoszcz,
województwa
tam, dokąd
Poznań, Kieke tra111Sport nie będzie drogo
kosztował. Jest to łącz.nie poTrzeba się
nad 500 ksję.garó..
razy? Uważam,
spotkać kilka
że to pierwsze s.potkan.ie może
wtedy
być najefektywniejsl'".
pomysly,
różne
p.ojarwią ~ię
kom:e;pcje. Na początek W.c.iąl
bym k:siąż.kę KA W, prezentują
bogaty wachlarz wydawniczy„.

.s~śli

wie na dzisiejszy trm:iny cza.s.
I ,pozwalają nam wygod•nle usią~ć w !01teh1 ! ipow~edzieć, że
wbrew
rok.
dobry
był to
wszystkiemu. Myśl~. :te to pozo ·n'e s'uszne stwie"d:e1ie jest
nam potrzebne, kiedy zaczyna-

rtosy

- rqo.j
W. PIOTROWi:>Kl:
tu użył slow.a „bariery", czy do
motna coś dodać? Nie
ti!go
sooie na
o:ipowiedzieiiśmy
rece,pty idealnej
wiele pytań,
ta:el:e nie zna.leż1iśmy, bo odpowiedz: są niezależne od na.s.
Czy nam, drukarzom, przyjemnie jest słuchać w rad:u,
Letew:zji. ~z~ i.<:ć w pras :e. że
książ,,a jest d.rog a, bo drukane d,·ogo biorą'! Cz, drogo?
Jeśli b ierzemy ~rednio 2j proc„
a z. narzutem 3u pro:::. to, powiecizmy sooie uczc iwie, nie
moż•1a inaczej. Rentowność ca1iieruję
którą
drukarni,
łej
jesL w g.ranicach 10 proc. Taniej nie możemy ;robić! Ja rozumiem, że mogę jeszcze wycisnąć z ludzi trochę wydajności.
a~e pytam się: .i•le? Zacznę ois.nąć drukarza wtedy autor, wydaw-ca, księgarz, zae21ną pytać:
ksią•:żlki!? To
jakie dr.ukujesz
nie są śrubki, choć śrubki także muszą być dobrze wykonane. Uważam, że bez pomocy
nie poraid•zimy 10'bie. Je'5li lauta, kopa1n.ia, węgiel, Illlleko,
chleb, tramwaje, teatry, kina 1
co tam jeszcze.„ może być doW takim
towane, a ksią:ilka?
razie może ona jest niepotrzebna? Oczywiście, to jest
żart, ale sytuacja tak wygląda.
Kai1dy tylko tLbolewa, pisze, ale
co dalej? Może i mówię herezje, ale w tej sytua.cji w jajesteśmy
kiej s.lę znaleźliśmy
osamotnieni, bo nic z tego. co
Ponie wynika.
si~ dzieje
wiedzcie mi więc, co my drukarze możemy zrobić? Sta.ram
dotrzeć do
się na co dzień
każdego stanowiska pracy, przeaby miał
drukarza.
konać
że jest w.spół
świadomość.
książki, że od niego
twórcą
kształt,
zależy jej ostate~zny
staram się
pozio.n edytorski.
uświadomić, aby nie był automatem, re. skoro książka kosztuje, powiedzmy, 500 zł. aby
to była książka dobrze wykona·na„ Jednakże ta111iej nie mam
Dyr.
dirukować.
rnoż:li"wośc.i
Ozamecid, kt6.ry współipiracuje
na co dzień z niejed'l1ym wydrukar.nią
dawcą i nie'ied:ną

się u.t<!'zymać. a ieś\i
na przy1łow!owe czte-

t·y ł~P."· ~Jtazane sił 'na szyb•
kle

:i:aplach~ auto-..n~.
kf: do~e
dog 'd ać si~ x
nie pozv•alają
druka.rzami i księgarz.:i.m i. a.by
taka książka szybko traL!a do
czytelnika.

J. MARCHEW A: - Pomysł
wyjdzie pod jednym wszakże
war\.mkiem. że wcześniei zdecydujemy o jakiej książce myś1imy. A jeśli to ma być książ
ka KA W, to będizie z b·m n11 'mn.ejsz.y problem.„

IU. ZDROJEWSKI:

-

~, !

.1

pomysł
będzie

ch 1vv -: ..
to konPrzy.najmniej
lm-etny rezultat naszego ST .;_
kania. Zapewniam, że o wynikach ewentualnego przedsię
zrodzonego tutaj, powzięcia
!taram się po1informow::ić naszych Czytelników. Dziękuj~
panom za spotka•n5e.
nadzieję.

że

Dyskusję prowadiił
opracował:

i

MARb\N

.ZDROJ.EWSK I
1

d,,..,1

doprowaidq tJ'lik• do z!.i&nftdowan.ła bu!M, lrłi6N nie ~
laj11 ~iydawcy • dobl-• ...._.

•
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R

ozgorzała

;,tódz n"

•

momende trudno było maletć Inne wyjfole.
sal jttt ina ten temat Sta:nislaw Wasy'lewskl,
Przewaga militarna Rosji była miażdżąca. Na
może powróci do tego tematu s crz.asem ~
to, by stanąć na czele wojny ogólnonarodowej
ir..ny, · przedstawiając te &prawy w budzie.i nonie bY'lo warunków. ~ról n.le posiadał ku temu
woczesnym ujęciu.
predyspozycJ!, odpowiednich cech. w moim
- Wylania się • tego obrat1 człowieka lldrowego, -dbałego o siebie, człowieka, który k01lhal
mniemaniu trzeba było , ratować co aię da.
Przypomnę, te przystą,plen.ie do Targowicy dożycie.
- Koch,al żyae niewątpUwie, lllle zdrowym.
rad.zal! królowi jego najhllż.si współpracownicy.
Dorad.zal je również Hugo Kołłątaj. 2jreS1Jtą
nie byt Miewał zawroty głowy, mdlał cz~to,
przywódey Targowicy byli bardzo niezadowopo, ukończeniu 50 lat jego stan Mirowi& pogorleni, że Stanisław Augu,st złożył. swój akces.
szył się. Szybko' się &tar.u.I. Można podejrzeSlusmie bowiem przewidywali, że w ten spować,
że
wów~as
koneentrował
się
przed•
sób 1 tracą wpływ na bieg wydarreń.
.
wszystkim na tym, a!by tyć. Reszta 10 rrm!ej
- Pretensje o to, że Stanlslaw August nie
obchodziła.
stanął na czele wałki narodowej mlell do niego
Sądzę, że należałoby %badać ClSObowość, atan
nie tylko ludzie mu współll'l:eśnL Stanisław Catzdrowia króla weapól z p.sychologaml, leka<rzaMackiewicz opowiadał, że marszałek Edward
mi. Może to wyjaśniłoby wiele jego zachowa.i\.
Rydz-Smlgły, zapytany pQdczas jakiegoś poreake·ji. Może u podŁoża jego pewnej chwiejlowania o miej!lce spoczynku prochów ostatnieności i słabości kryły się właśnie ukryte motygo króla Polski, miał powiedzieć: - Król powy ~y.ch1czne, kompleksy? Nię zmienia to &tawiniei.n stanąć na czele gaTstki wojska I zginąć
nu rzeczy, niemnle1j m00e wyjaśnić pnzyczyny
j&k bohater .,.-- wówczas doczekałby się pochozachowań.
- Czy nie sądzi pan, le Stanisław August
wania z honor.ami na Wawelu„. - A tymczabył właściwie 'człowiekiem samotnym? Nie lusem umarł opływając w dostatkaoh I poniżeniu.
bila go magpateria, nie lubiła szlachta. przeciw
w Petersburgu, jak· to określił Joachim Lelewel.
niemu była lewica.
, - To talkie bardzo polskie: szanować i czcić
- Owszem, miał większość przeciw sobie,·
przegranych I nię&Zezęśliwych bohaterów. Ale
chociaż udało mu gię prreo!e:ź stworzyć obóz
żeby być do końca obiektywnym, to trzeba też
królewski. Był zwolennik.iem polityiki małych
sprawy polskie widzieć ?;la szerszym tle eurokroków, a to niewielu zadowalało. Był wprawpejskim. We Frainoji trwa rewolucja. To jest
dzie okres, po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja,
czolowe zmartwienie · mocarstw europejstkich,
kiedy wolano: - Król z narodem, , naród z króktóre chcą zachować feuda1ną Europę. Polska
. jest problemem drugorżęd;nym. Katarzyna po- , lt-m! - ale nie trwało to wiele więcej niż rok .
Dla _mnie bardzo charakterystyczne je, t to,
święca więc Polskę dla rat<n'V"a·n ia celu nad7.e v;ielki realista jakim był Aleksander F.redro
rzędnego feudalnej Europy. To jest polityka,
psta?
też był negatywnie nastawiony do króla.
w której nie ma miejsca na sentymenty.
- Ale mamy teraz dylemat: co zrobić z pro- Paede wszystkim o brak zdeeyd~anla I
- Ale polityk~ robią htdzłe. Katanyna przechami Stanisława Augusta? Spoczywają w
lrmlsek!Wencjl. O Mdmieme ulegame Petiersbut'cież niegdyś kochała się w Stanisławie Auguś
krypcie pod kościołem parafialnym w Wołczy
cie, gdy ten był młodym dyplomat!\ w PetersIO'Wi, nie 7Xfobył
bowiem ni;gdy, :!eby ponie. Pochowano je tam H lipca 1938 rolm o
burg'li, Nawet - czego nikł nie , traktuje powledzied' - nie. A reprezentował pniecie! na·
godczinie 23,15. Pochowano p0 kryjomu, w otoczeniu policji. PAT opublikował komunikat o
tym dopiero 29 lłpca 1938 mku. Wywołało to
oczywiście
skandal. Dlaczego wstydzono się
Gdzie mają spocząć prochy ostatniego króla Polski Stanisława
u'roczystego pogrzebu króla?
Augusta? Jakim był królem, jakim był człowiekiem?
- Czy się wsty<lzon-0? Znów mogę się podzJ.elić tyliko moimi domyslaJilll. Po pierws.ze
nie możemy zapominać, że w 1938 r . wiele
rniala do powiedzenia niechętnie nastawiona
do ostatnieg-0 króla endecja. Po drugie, w
owym czasie sporo do p01Wiedzenia mial kler
Kościoła
katoJicltieg-0. Stanisław August b y ł
wolrf:erianinem, katolikiem był właściwie tylko
formalnie. Był jedynym królem polski•rri, który
nie był w Częstochowie. Przypuszczam, że kler
mu· to pamiętał. Proszę również nie zapomitnać,
że to wszystko działo się nie tak dawno po poRozmowa z profesorem Z811GNm:EIWEM KUCHOWłCZEM
lityczmej aferze związanej z samowolnym prze- '
niesieniem prz~ Sapiehę trumny Józefa Pił
sudskiego,
- A co dziś? Proponuje aię: Lazlenkl, które
ukochał, przygotowano nawet projekt ka.plicy.
Proponuje się Katedrę św. Jana w Warszawie
ważnie Paweł I, syn Katarzyny II, sugeroród 1 państwo. Nie chcę , być 2ibyt aurowym tę
i wreszcie łradycyjne miejsce spoczynku krówai, ju.i po objęciu władzy, uwięzionemu w
dzJą, Lecz podzielam opinię, że osta<tndemu nalów Polskich -;- wa,vel. Jaltie jest pana zdanie?
Peiersourgu Stan1Sławowi Aqustowi, ;te teu
azemu królowi brakowało cz~to poczooia godPowiedział pan na początku, ze ma m~ ten
jest
jqo„.
ojcem.
Ale
~
sama
Katarzyna
na:iJWŚCi.
temat swój pogląd.
wala później 1wqo byłego kochanka „woskową
- Zarzuca mu aię wiele błędów popełnio
- Mam. I myślę, że mógbbym go teraz wylalll"·
nych w polityce.
jawić, gdyż to, co .do tej pory powiedziałem
- Stani&awa Augusta Poniatowsk.iego oce- Osobiście mam pret.ensję, że Zlbyt zaryzyjest jaklby tęgo uzasadnieniem. Ale 1llWA po
niamy na ogól jako politY'ka, jak.o meceoosa
kował w 17-09 r. zrywając z Ro.sją. Rosja od
kolei.
kultury
i
sztuki,
natomiast
mało
o
nim
wiiemy
1709 r., czyli od bitwy pod PoUawą, była ta- Co więc pan sądzi o Lazienkach?
jako o człowiell;u. To jakoś uchodzi nasz.ej
.kim mocarstwem, że należało 1ię z. nią więcej
- Jak najgorzej. 'l'o jest miejsće ~acerów,_
uwagi.
liczyć.
Król miał przecież do.iwiadcz.enia z
romansów, zaba.w. Jakoś mi się nie kojarzy z
- A oo mógłby pan o nim powiedzieć?
1767 r., gdy pod pr-0tekcją rosyjską zawiąza~
grobowcem, z powagą „wiecmego spoczynku".
- Podzielam opinię, że Stanisław August był
no konfederaicję radomską i storpedowano pró- Skoro król za życia lubił życie, to może
człowiekiem
intel.
i
gentnym,
wykształconym,
by. jego slusmych reform. Rozumiem intencję,
i byłoby to zgodne z jego usposobieniem, aby
znawcą
literatury
i
sztuki.
Znał
Anglię,
Franlecz sądzę, że powinien był być bardziej przespoczywa.I po śmierci wśród bawiącego się tłu
cję, Niemcy, Rosję. Był człowiekiem Oświece
widujący. Podporządkowanie się Rosji nie było
mu?
nia, przekonanym wolteriani.n em. Uważał. że w
miłe, lecz pamiętajmy, że dążyła ona mimo
- Nie! Osobiście odrzuca.'Il takie rozwiąza
Polsce winien spełnić misję dziejową, dążył do
wszystl{o do utrzymania całości Rzeczypospolinie.
przeprowadzenia reform. Zaakcentuję, że nikt
tej. Największe niebezpieczeństwo zagrażało
- Dobrze, no to zatem katedra św: Jana w
nie kwestionuje jego patriotyzmu.
nam ze strony - dążących do rozbioru Polski
Warszawie.
Ależ
to
,
piękna
oJtarakterystyka.
A
gdzie
- Prus.
·
- Już prędzej. Ale też byłbym przeciwny tecechy ujemne?
- Stanisławowi Augustowi czyni się zarzut,
mu.
- Miał je niestety . również. Był człowiekiem
że otrzymał koronę polską dzięki poparciu Ka- Zatem tylko Wawel?
nie tylko Oświecenda, lecz Rokoka. Pojmuję
tarzyny II i podmas obecności wojsk rosyj- Taki TyLko Wawel. Skoro to jest tradyprzez to hedonizm, nadmierne smakowanie peskich.
cyjne miejsce spoczynku klrólów pol&k.ich, to I
wnych uciech, niebezpieczną dla monarchy roz- Stanisław AugUSit został Polsce narzueooy,
ostatni król powinietn tam spocząć.
rzutność,
papadł
przez
to
w
kłopotliwe
dla
nieto jest faikt. Pamiętajmy jednak że już w
- Ale on ponoć nie lubił Krakowa. Poza
go długi. Najgorsze jednaik podzielam tu
1704 r. Szwecja narzuciła Polsce Stanisława
tym - niektórzy utrzymują - skoro tyle jest
liczne głosy - te król ńie miał silnego chaLeszczyńskiego,
w 1733 r. Rosja, mimo te
pod jego adresem pretensji. to czy powinien
rakteru. Ulegał wpływom. Ogronmłe lękał się
większość &poleczeństwa szlacheckiego papierależeć między innymi królami polskimlT
stracić koronę. Stawiał czę91:o sprawy prywatne
ła
wówczas
Leszczyńslklego,
narzuciła
- To jest demagogicmy i naciągany arguprzed racją st!llllu.
nam Augusta III i to równ1eż przy pomocy
ment. A Sasi? A czujący się Szwedami WazoKiedy
miał
Jechać
z
Warszawy
do
Grodna
swych wojsk. Fakty taifuie miały wlęc, niestew.ie? A Michał Korybut Wiśniowiecki? To nliby
- już wła§ciwie do· carskleJ nłewoll - ponoć
ty, miejsce już wcześnie).
.
Ws:I.YSt::Y• tM:y w~iall królowie? A prz.ecie'l
bardziej martwo się tym, kto spłaci Jego długi
- Sugeruje pan wyraźnie, że dla Stanisława
spoczywają na Wawel li. Uwatam, ie jest ' tylko
I z C'l:ego będzie tył w RoeJI, nlł tym, co stanie
Augusta nie było innego wyjścia, jak łylko
jedno miejsce godne króla. To Wawel.
,
się z Polską i narodem. Nie darmo J6zeł Wyprowadzenie polityki prorosyjskiej.
.- Ale jeet jeszcze Jeden problem. Otóż, mam
bicki
p'owtedsłał
o
nim:
Jemu
się
na
Par- Myślę, że trzeba odrzucić sentymenty i
wątplłwoścl, czy prochy StanlSlawa Auirusta w
nasie tron naftebł, a1e nie tron SaTrnatów,
chłodno spojrzeć na przeszłość. Tneba źatem
ogóle jeszcze Istniej"- W 1938 roku trumnę
g&le co§ poddbnego do Piotra lub Frvderyka
postawić pytanie: czy była wówczas szansa n.a
otwierano kilka ramy. Po stronie raclzleckteJ
mogłoby ten naród prze.robi<!! Ozy nie ma w
inną politykę? W moim przekorumiu ta.klej
i ,wówczas stwierdzono, ~e król miał swoje intym jakiej§ racji?
szansy nie było. Dlatego powtórzę - Stanisław
sygnia. Po stronie polskiej już Ich nie było. Co
- Denerwują mnie takle nieodpowiedzialne
August popełnił poważny błąd odrzucając polisię z nimi stało? To ponoć Jedna zagadka.
oplinle. Polska nie była Rosją czy Prusiiml, bytykę prorosyjską.
\
Druga - czy trumna dotrwała do dzi§? Prze-a
ła państwem sł.a:bym. Ale równocześn1e z tr6- Stało się to w okresie Sejmu CzteroletWołcŻyn przechodził kilka ra.zy front. W koś
dvcyjną
kulturą poUtyaziną
un!ernml!wia1ącą
niego. Taka polityka nie dawała chyba szans
ciele stacjonowało wojsko. Był tam magazyn
kierowanie ~połeczefrstwem przez despotów.
na 1>rzeprowadzenie wielkich reform, jakle się
materiałów pędnych. Dziś je.st to ruina po koś
- Stanisław August nie miał wt~ zadatków
w Polsce dokonywały.
ciele. Zapadł się dach. Miejscowa ludność wie,
na silnego władcę?
- Reformy były koniecmiością. W ja:kirrtś :zaże kiedyś pochowano tam jakiegoś łiróla, ale
- W sensie psychologicznym nie miał n.a pe- ·
kresie król je sam wcześniej prreprowadzał.
Jakiego i czy jest tam jen.cze, tego nikt nie
wno. Nawet w życiu codziennym cech<YWała go
Zgadzam się z poglądami, ie w pewnym czasie
wie. Może już nawet śladu nie ma po naszym
wrażliwość estety. Lubił dobrze zjeść, choć jabył mistrzem w tzw. polityce małych kroków.
ostatnim królu 'l
dał mało, lu'blł wino, acre pijal je umiarkowa~
W 1788 r. powstała szansa wiełkich reform, za- Przede wszysl1klm muszą do Wołczyna ponie. Nie zażywał taba'kl, choć używał ja'kichś
sadniczej przebudowy. Wielka szansa powiąza
jechać specjali§ci. I Im prędzej to się stanie,
środków podniecających.
na jednak 1 jeszcze większym ryzykiem. Sądzę,
tym lepiej. W Wołczyillie niewątpliwie były
że doświadczony już wtedy polityCZl!lie Stani- O łym się chyba słyszało najmniej.
prochy naszego ostarflniego króla. Trzeba więc
sław August winien
uprzytamniać sobie, · że
- Zachował się list pewlllego żydowskie.g.o lej<) odnaleźć I sprowadzić do Polski, na1wet gdyRosja dopuści do reform tylk-0 w pewnych grakarza do poety Stanisława TrembeClkiego, w
by to były tylko Tesztki tych prochów. Król
nicach, że należy liczyć się z jej &przeciwem.
którym ów lekarz szeroko rozpisywał się o
powin.i en więc wrócić :z tulaaJkl 1 spocząć w
Pamiętano przecież I rozbiór Polski.
ojczystej ziemi, na Waiwelu.
szkodU.woocl zażywa!llia talkich środków. List
Należało bardziej realistycznie . i krytycmie
ten .znał i czytał Stanisław August. MO'ilna zapatrzeć na politykę Wie<linia, a przede W8ZY'Sttem wnQSić, że zażywał te środ•ki, lkoro Intekim BerHna. Ignacy Potocki, stronnictwo paresował się ich s:tkodliwościlltriotyczne za wiele Tyzykowało. KTól win.len
- Nic pan do łeJ I>Or'1 Die POWledslal • kobył być ostro*niejszy.
bietach w tyciu kr61a. O Kałarąnłe D wte1n7.
Jest rzeczą oczywistą, że Konstytucja 3 MaA lnneT
ja stanowi pi~lroą kartę w DMZYch dziejach,
- Lubił kobiety, lubił ich towarzystwo, znal
swego rodzaju testament narodowy. Pamięt&j
się na kobietach. Cechował 10 tel: bea'. wątpie
my również, że król był przecież tej Konstytunia silny ·erotyzm. Historyika Interesuje· je<lnaill:
cji wsoółtwórcą. Niestety. Jak moona ·było
przede ws.zystkim problem, w jatki sposób koRozmaw-iafa:
przewid:rieć. Rosja nle wyraziła jednak na nią .
biety oddziaływały na jego działalno§ć poll tyczBOODA
MAIDEJ
zgody i zmon.towala Konf~rlerację Targowicką.
ną. Wobec braku badań w tym z.aikresie trudno
Wojna 1792 r. zosta!a p- , ~~rana. W 1793 r.,
na to je<linoznacmie odpawiedzieć. Pt'ZY'PW!zwskutek nowe.i svtuacji w Europ!~. dochodzi
czam, te rolę pani Grabowl9kiej i !rm:y,oh faworyt nalefy ocenić raczej ujemnie.
do TT rnzl>ioru Polski.
- Wiele sporów wywołał fakt przystąpienia
Jeśli chodzi o pryw81tną stronę tych kontaikStanisława Augusta do Targowicy.
Czy kr61
tów, to Stanisław Augu&t lubił niewiasty, ja1k
rzell'l::vwiście musiał do niej przystąpić?
to się powiada, kobiece w sensie psychicznym
- Król za przystapi~n:!e do Targowicy jest
l fizycznym. To znaczy kokieteryjne, przymilne,
ogólrlie potępiany. Jednak sądzę, te w tym
sympatycme, elegaockie, pemycb mtałłów. Pl-

ostatnio dyskusja nad
losem prochów Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Przypemina ona
dyskusję, jaką pn;ed wojnĄ. w. 1938
·
roku zainicjowai, "Wiadomości Literackie", pytając około siedemdzieaięciu intelektualistów o miejsce, w którym po- ,
winny znaleźć się prochy króla. To samo pyłanie pada dziś. Jakie jesł pana zdanie w tej
sprawie?
•
.
·
.- Zanim odpowiem, chciałbym wnieść dwie
uwagi. Pierwsza - nie zajmUJę się 11pecjalnie
poataclą Stanisława Augusta. Jeśli więc miał
bym się wy:powiediJi.eć, to jedYill.ie w sposób
ogólny. Druga - może · lepiej na początek porozmawiać o samym królu. On, czas jego panowania, podejmowane wówczu reformy, jego
polityka, jego wady i zalety - wszystko to razem budziło i budzi do dziś wiele emocji. Spór
o Stanislaiwa Augusta P-OllllatowKiego toczy się
1
od daiWlll.&. Padają w tym &porze nie·raz bard zo
ostre oceny. Przecież, na przykład Tadeusz Korzon nazwał go ,,zdrajcą I zbrodniarzem". Inni
bronHi króla, przytaczając rómorodne aTgumenty. Jednomac.znej oceny nie ma do dziś.
- Porozmawiajmy wł~ najpierw o samym
kr61u. Należy pan clo sympatyków !Stanisława
Augusta, czy do Jego przecłwnłk6wT
- Jeśli patrzeć na to emocjonalnie, to nie
mógllbym pow11edzleć, te go szanuję i poważam.
Mam do niego sporo róblych priete.Mjl. Staram
aię go jednak rozumieć, czy1i staram się po!łu
g!wać nie tylko emocją. .Tak zresztą chyba powinien postępować katdy hlatoryk.
- O co ma pan pretensje clo Stanisława Au-

PAWEL TOMASZEWSKI
Tel!'.l' nowy,
pachnący
jes~ze
farbą
statek,
to
Łódź Il"
najnows.zy
nabytek
Połtikich
Linii
Oceanicz•
nych, w ba~ach kitórych już wkrótce
podejmie regularne rejsy do Ąmeryki Płd. Ma
13 593 tony nośności, prawie 150 metrów dłu
gości i 22 metry szerokości. Wyposażony jest w
nowoczesne urządzenia nawigacyjne i do przeładunku towarów. Ro.z wija prędkość 16,7 wę
zla.
15 lutego w gdyńskiej stoczni im. Komuny
Paryskiej odbyła się uroczystość chrztu „Lodzi
1r•. Matka chrzestna, Jadwiga Kwaczyńska,
szwac:clta. z ZPDz „Iwona" w Łodzi, wygłosiła
tradycyjne słowa: „„. płyń po morzach i oceanach,' sław imię polskie.go stoczniowca i marynarza'', po czym butelka szampana rozbiła si41
o burtę. Rozległy się 00-awa -:-- w tym także
wielu łodzian przybyłych do Gdyni tego dnia
na czele z I sekretarzem KŁ PŹPR - Józefem
Niewiadomskim i prezydentem Lodzi - Jaro·
sławem Pietrzykiem.

si"

Nie che.iany_król

(
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O

d chwili tragicznego

minie
wypadku
wkrótct.. rok. Trwą
śledztwo. Jut dru.
bardzo dogie kładne. Prokuratura
LódfDzielnicy
Rejonowa
umopoczątkowo
-Bałuty
rzyła sprawę. Po odwołaniu za1nteresowanej do Prokoratu!y
Wojewódzkiej, podjęto decy;:ję
o ponownym rozpatrzeniu sprawy. Trzeba zatem przejrzeć dokumenty, przesłuchać świaó
ków: lekarzy, pielęgniarki, Hlowe. Czas, jnkl upłynął o<l
chWili wypadku niewiele zatarł
w pamięci przesłuehiwanych.
Z jednej strony bowiem szum,
jaki powstał wokół tej sprawy
powodował ciągle jej omawianie
we własnym gronie. Z drugiei
- o takiej tragedil nie zapom'"" się łatwo: pacjent, młody,
trzydziestokilkuletni mę'lczyzna,
popełnił samobójstwo \V !IZPitalu.
Samobójttwo w !<zpitalu t ,,

.Wystąpila do prokuratury ze skargą o bezprawne i bezzasadne zatreymanie na oddziale psychiatrycznym.

Ukarać lekarza

z& ludzki

odruch?

TERESA JERZYKOWSKA
specjalnoścł, wył-czeni

12' a ty-

1połeczeństwa.

cia rodziny i ze
!.

W
było.

tym przypadku tak nie
Matka J,JrzyjeżC.żała do sy-

na, starała się utrzymywać l
mm jak najściślejszy ~ontakt.
coś zupełnie wyjątkowego. W
W końcu stało się tak, że 11a
11zpitalach psychiatrycznych wy- oddziale przebywała niemal na
padki takie :r.darzają się, chcć
prawach domownika, . dłużej i
na szczęścle, niezbyt często. Tym
częściej niż o!lcjalny czas odrazem chodzi o Szpital Psywiedzin chorych, niekiedy cz~
chiatryczny fm dr WJ. Babiit- stowana kolacją. ba, nawet
sklego w Lodzi, a ponadto · głó
nocowała na kanapce w gabinewnym tematem. ;nteresującyi!l
cie lekarskim, k01zyitając z uprokuraturę nie jest samobójprzejmości lekarzy. pragnących
stwo pacjenta, lecz to, co dziaoszczędzić jej uciążliwej, kilkuło się później.
godzinnej podrózy do Innego
miasta, do d0tmu, w czasie har1.
·
dzi) ostrej zimy.
Najpierw wszystko było zwyByła u syna również dzień
czajnie. Uczył się, podjął praprzed tragedią. Wieczorem rolcę. Pojawiły się jednak pi~r
stali aię - poszła przenocowa:
wsze oznaki choroby. Na tyle
do znajomej w Lodzi (której aniepokoj1tce i wyrsźne, że matdres był znany w azpitalu) zaka sama zdecydowała oddać jP,powiadając wi"eyt(; również naniP.
dynaka do szpitala. Lekarze
stępnego dnia. Już nie miała
mieli wątpliwości - 1chlzofr~w nospotkać 1ię z synem .
nis.
cy odebrał sobie zycie, wieszaNie na wszystkie choroby I
jąc się na poręczy łóżka.
cierpienia może radykalnie poDążenie do popełnienia anmomedycyn a,
współezema
móc
bójstwa jest często występują
również i w tym przypadku cal.
cym u chorych psychicznie obkowity l'Owrót do zdrowia 1 do
jawem. Tak.że i ten pacjent wiezwyczajnego ~c!Jl n!e był mo- lokrotnie groził, że odbierze sożliwy. Okresy polepszenia, gd\' . bie życie. Lekarze, pielęgniarki,
chory przebywał w domu. pod a nawet salowe z szpitalach
opieką matki były coraz krótpsychiatrycznych doskonale wiesze, coraz dłuższe natomiast dzą, że tacy chouy wymagają
kolejne pobyty w szpitalu.
szczególnego nadzoru,• bowiem
Los chorych psychicznie byw~
nie są to tylko słcwa. Pacjenróżny. Nie należą do rzadkl)~
ci wykazują niezv.ykłą przebieci nrzypadki, gdy po pewnym
głość, konsekwencję I upór w
czasie zainteresowa!Itie rodziny
dążeniu do realizacji swego tr11ustaje, nawet najbliżsi nie odgicznego celu, potrafią wyko-'
wiedzają pacjenta w szpitalu,
rzystać najkrótszy brak dozonie pytają lekarzy o stan jego ru, najmniejsze cdwrócenie uzdrowia i rokowati.ie na prz~·
wagi pielęgniarki ..
szłość, starając •się po prostLt
Na nocnym dyzurze przebyzapomnieć, że cos tak: „ha1\pielęgniarka , jewała jedna
b:ącego ', jak choroba psychiczdna saiowa (chorfch było 46, w
na. zdarzvlo się w ich rodzinie.
tym kilku wymagających szczeBywa i tak, że dyrekcja szpigólnego nadzoru). Tch nieobetal:-1. musi występ<iwać z wniocność trwała zaledwie chwilę.
skiem o przekazywanie rentY'
Odeszły nie po to, llby odpocząć,
pacjenta, którą dysponuje ro- lecz do innych, koniecznych za.
dzina, a zapomniany przez n;I\ jęć. To wystarczyło - chory pochory nie ma nawet paru growiesił się na pj!)ręczy, Sl'Orzą
1zy na papierosy, mydło czy gasłużą
dzając pętlę z pasów,
zetę. Sytuacje tskle wynikają • cych do unieruchomienia
pazapewne cz~ciowo z faktu, że
cjentów znajdujących się w stachoroby psychiczne w wielu śro nie silnego pobud:r.(fflia. Wezwt1dowiskach uważane są za coś
ny natychmiast lekarz nie mógł
wstydliwego, a także I stąd, że
zrobi!! jm nic, oprócz atwierl'Obyt w szplt&'lu psychlatry~
dzenla zgonu.
nym często trwa długo - naI.
wet cale lata I pacjenci, w stopniu macznle większym nit choueąna Ił• llnlp . . .
I
Z'Z7 :s oddziałów npttall tnnr.h

.„

dramatu. Ordynator

dziale psychlatryC'Znym I zabezpieczeniu.
Za tym niewinr.ie brzmiącym
słowem kryje ~ię drastyczny zabieg skrępow.wia kaftanem lub
przywiązania do łożka specjaluymi }lasami, które, wyklucza.
jąc swobodę ruchów jednoczedziałan e
śnie uniemożliwiDją
na własną szkodi;:.
Dr Maria Kurowska jest specja!istą z ponad dwudziestoletnim stażem.
Jako lekarz uznałam, ż~
w tym stanie szoku kobieta może spełnić groźby ; podjąć pr0mówi - Róbę samobójczą wnież jako lekarz, a także' jako człowiek uważałam i nadal
uważam, że nie Wolno mi było
tragedii.
dopuścić do drugiej
Nadal twierdzę, ze decyzja o
pozostawieniu w szpitalu byla
słuszna. A przywiązanie do łóżka? Stosujemy to wobec chcrych, a:e nie dlatego, Jal{ sądzą
ludzie niezorientowani, aby ułatw i ć sobie pracę . nie po to,
aby mieć spokóJ. Przeciw-nie,
unieruchomiony wyczłowiek
maga stałej obserwacji, wytę
żonej uwagi, aby w porę zareagować na wszelkie. wymagają
ce interwencji objawy, a także
ochronić przed możli\t;ym, aZf'.chowaniem ze
gresywnym
strony innych µacjentów. Są •>czywiście lel{i, ale przecież me
działają natychmi<st I hie można podawać ich w nieogra"l!czonych iloi:ciach. Czasem nie
ma po prostu innego wyjścia,
jak przywiązanie do łóżka. 'l'ak
było i w tym przypadku ...
Matka spędziła noc na oddziale, następnego dnia do szpita,:1
zgłosiła się jej siostra. deklarując gotowosc dalszej opiek'.
Kobieta opuściła szpital.

cddzlału, !'Hl

kt6rym zdarzył się tragiczny
wypadek, dr Marła Kurowska ,
I za to
postąpiła nietypov..c do dziś pono~i konsekwen::je.
Nietypowo - nie znaczy jednaif
w tym przypadku ź i e. Zacilowala się po prostu bardziej jak
który
wspókzujący człowiek,
chce zrozumieć tragedię druiiej matki, niż ;ak urzędn i k.
mówi dr
Wiedziałam Maria Kurowska - że matka
pacjenta nocuje u znajomej w
Lodzi. Postanowiłam więc wy-_
sl;ać samochód i kogoś z pers·)nelu szpitala i tu, na miejscu,
sama powiedzieć co się stało.
Telegram wydał mi się zbyt
bezduszny, a ponadto obawiałam się, że zanim zostanie do. do
ręczony pani przybędzie
szpitala I od kogokolwiek, choćby od jakiegoś pacjenta, dowie się o śmierci syna. To by łoby brutalne, tym bardziej, ż,,.
wie.dzieliśmy, iż choruje na serce...
Przyjazd praco.mika szpitala
był jednak przez matkę zmarłejednoznacznie:
go odczytany
stalo się coś bardzo złego. Do
szpitala jechała samochodem z
zablokowanymf crzwiami, n,,
1ygnale, próbując wyskoczyć. Vl
szpitalu, w pokoju lekarskim,
bardzo gwałtownie objawiab
swoją rozpacz, rzucając się n:i
podłogę , tłukąc głową w ścianę, krzycząc, że nie ma po co
żyć, że sama także pozbawi się
życia. Nie pomógł zaaplikowany środek U!lpokajający.
Czy są granice ludzkiej rozpaczy? Czy można określić, jakie formy zachow&ń człowieka
najgorszym, niedotkniętego
odwraca!nym nieszczęściem są
normalne, a jakie - patologicz;ne? Czy zreszt~ można wvmagać bądż oczekiwać, że jak~chkolwiek 1'.orm i norm bedzie przestrzegała matka, która straciła jedyne dziecko? Każ
de z tych pytań może stanowić
podstawę do dyski;sji, w które.i
na pev.'110 nie wszyscy będą j ~ ·
dnego zdania.
Niewątpliwie inaczej wyglą
dałby dalszy przebieg sprawy,
kobieta
gdyby nieszczę.!111wa

4.
zgłosiła się na
Nru.tępnie oględziny do lekarza, czy'i n'.1
tzw. obdukcję, w czcis:e któn'j

stwierdzono siniaki i otarcia,
które mogły powsbć w szpitalu, w czasie wiązan•a, i \vystąp9la do prokuratury ze skargą o
bezprawne i bezzasadne zatrzymanie na oddziale psyehiatryc:znym.
Prokuratura Rejonowa Dzielnicy Lódt-Bałuty po zbadaniu
sprawy umorzyła śledztwo. Jes:
więc oczywiste, ż~ wobec lekarza, pielęgniarek i innych oaób, mających związek z samobójstwem pacjenta· i zatrzymaniem jego matki nie zastoso ·
wano żadnych sankcji. Decyzję

znajdowała slę wśród współczu

j:icej rodziny czy przyjacióŁ Otaczali ją jednak psychiatrzy fachowcy, kt6rzy nie tylko moale i muszą przewidyw'\ć
konsekwencje ludzkich zachowań. Zachowanie matki uznano za utrałaj1tce jej eyciu I
mrowiu, podjęb została decyzja • ufn7menłu i•S na lrl-

1-.

zalnteresowanll. uznała ia
ociwolując się
do P1·okuratury Wojewódzkiej.
W jej piśmie czytamy m.in.:
Prokuratu.-y
.,Postanowienie
Rejonowej uważam za niesłu
szne i głęboko krzywdzące mnie
jako matkę, któr" !traciła jedynego syna na skutek niewła
dozoru i niedopełnie
ściwego
nia obowiązku opield. Podtrz!··
muję skargę o bezprawne zatrzymani;, mnie silą i umiel'>zczenie na oddziale psychiatrycznym. Było to celowe ze strony lek. Kurowskiej, która w
ten sposób chciaJa zrobić sobie
furtkę do usprawiedliwienia w'ny 1wojej i personelu..."
Bezprawne ograniczenie W".l)ności człowieka to zarzut bardrn
poważny. Winni takiego postę
powania powinni być ukarani
- i nasze prawo przewiduje odpowiednie sankcje. Czy jednak
-w tym wypadku miało to miejsce?
tę

niewłaściwą

lładlum

Jtro.tektu. amotliwfl•·
by lekarzom spc.kojną pra:~
1tworzyłaby możliwość skoncentrowania się na tym, w jaki
1posób pomóc pr7.yjmowanemll
właśnie pacjentowi, bez konieczności zastanawiania się: „zaza co ewentualnie
trzYmać odsiedzę, czy też wypuścić, a.
jak zaraz przed szpitalem rzu·
ci się pod tl'amwai - to teł od·
1iedzę, ale a innego paragrafu'•.
Obecnie tak własnie wyglą:ia
sytuacja. Tak równie:t byłoby
w opisywanym przypadku. Oczywiście nie można • callł pewnością 1twierdzić, że nies7.A):zt:- ·
podJęłaby prób•
śliwa matka
samobójczą, gdyby nie zosbł~
zatrzymana w szpitalu. Moillwość taka jednak istniała. I
wtedy - lekarz odpowiadać powinien za nieudzielenie koniecznej pomocy, w sytuacji gdy
uzasadnione domn!R·
istniało
manie, że kobieta :ragraża włe
snemu życiu. A może nie tylko
bo np. rzucenie się
własnemu pod samochód mogłoby spowodować wypadek, w którym zginie również kierowca samochodu lub przechodnie?

!I.

katdeg()
Kaidy psychiatra
dnia podejmuj.e decyzje o zatrzymaniu pacjentow w szp:rnlu. Np. do Szpitala im. Wł. Babińskiego trafia codziennie 0kolo 20 pacjentó\t chorych psychicznie. Niektórych przyv:ozi
współmałżonek lub rodzice, wr.edy oni wyrażają zgodę na Z'ł
trzymanie ,w szpitalu. jeśli lekarz uzna, że taka potrzeba istnieje. Jeśli jej me wyrażą pacjent odchodzi eto domu.
Innych przywo1i pogotow~ e.
czasem milicja. Zaledwie nit~
którzy z nich sami mogą wyzgodę na pozostanie w
razić
szpitalu. Inni - 7 reguły trafiający tu 'nie po ra2 pierwszy
- wszelkimi ~posobami, aż po
demolowanie izby przyjęć, protestują przeciwko zatrzymaniu .
A są i tacy, których nawet nie
'varto pvtać, bo pe prostu ni»
maja żadne,:ro kontaktu z ot,1czeniem. n'e \\'1cdz<1. gdz;e ;:;iP
musi wię~
znajdują. Decyzję
podj~ć lekan l podejmuje ia
mimo iż zawsze, zza każdej
tak'ej decyzji, wida~ prokuratora i oskarżenie o bezprawne po zbawienie wolności. Nic więr:
dziwnego. że obecnie lekarze>
w Szpitalu im. TI<L Babfńsklc
ro nie chcĄ dyżurcwac! w izbie
odprzyjęć, że zdecydowanie
mówiła pełnienia civżurów a.7.
do czuu zakończenia sprawr,
dr l\laria Kurowska:
Ustawa psychiatryczna, która.
od włela lat nie może wyj~ć zr.

6.

Jest sprawą dyskusyjną, ciJ'
wo'ność jednostki oznacza r6wnicż prawo do samobójstwa.
Met .1 zdaniem tal~ - ale jedy•
nie wówczas, gdy decyduje o
tym człowiek w pełni• świado
mości, zdolny do rzetelnej oceny swoich działari. Silny stre1
możliwość takiej cceny wyklucza.
Wszystkich tych problemów
bez działań legislacyjnych uniknąć się nie da, choć akurat
w ty;n konkretnym przypadku
sprawy uniknąć.
było
moża
zamiast samoWystarczyło chodu - wysłać, jak przewidutelegram z zają przepisy wiadomieniem o śmierci chorego. I wtedy zaistniałyby dwie
moż'.iwości: albo matka pr.i;y.
jęłaby wiadomość na tyle spokojnie, żeby dotrzeć do szpita~ a lub przysłać kogoś, kto w
j e j imien:u załatwHby niezbę
dne w takich razach formalpodjęłaby ja·
ności, albo też k:eś drastyczne kroki przeciw
sobie.
Czy jednak pąepisy po'\.\'inny
skłaniać do t~pienia ludzkich
oJruchów (od lekarzy, zwłasz
cza psychiatrów, powinniśmy
ich oczekiwać w szczególności)
a premiować świętym spokojem
zachowanie przypl•minające adm'.nistracyjneg') rcbota? Kto raz
i drug 1 naral'1 się na nieprzyjemności, może przestać jednozna·
czme odpowiadać na takie pytanie.
zwłaszcza
chory.
Człowiek
chory psychicznie musi być otoczony opieką prawa i wyznanie instytu~jl,
czonych prze?
bowiem sam nie może bron ć
własnych interesów. Na ustawę psychiatryczną czeka także
środowisko lekarskie. Psychiatrzy - działający w niezwykle
trudnych Waruhkach, które jeszcze przez wiele lat nie zmienią się z powodu braku środ
ków na ten cel, muszą mied
przynajmniej możliwość spokojnej pracy, bez widma wyroku.
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Trema - to nic innego jak strach; Można

się jej pozby6.

tn-ti11ch ltudzi t'M trudności, .ia.CZVfMI j41utd lit
albo w OQóle •'- możc mótDit!.
to 11.it Jalka.A przulłko
ZorientoW4Zem aif,
mówłtftit,
d4 uwnęt'r'lm4 utrudnia .wcb-Od11.1
aie coś co tkwi w nim aamvm. Te1 przeUlkoda

u

Bi,noza zmienia stosnek
do ładzi

wewnttrzna wuciawała alt bl/Ć d.zi'wnte „lc4prvj·
"4", gdlft P<>Jawial& lit i zniJca4c. ZW1flc:lt Wlł1tOJ)O'ID4l4 t1 o1ooUano.teiach Mjmnt.; pożqd4•vch, kU411 a~ ..i.italo u pł1f"n•J
I011J)OWitdsi. U J&ooo4, Joto . Mt J4'ta 1.D1fsi@Vjl
at* ,.,.ZłhJqą ltk pr.ztd ~łem, ki6r11
9'0lłn&

tlatNĆ

ońr11Ch fl'G1łic

trH14.
mlfebv

W Pflltj'r'Od.słc 11.łe 1'14
chorob4 • zdrotDtem,

wite podobnq tremt ~ ft4 " łu~bi mówtq-

ZOFIA
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KĘDZIORA
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to nie przeszkoda. zewnętrzna, to rodzaj strachu, jaki jeden człowiek odczuwa przed
drugim.
Pf'„yczyny? - przede wszystkim brak wiarv
w itE:"bie, nadmierna wrażliwość na krytykę, chęć
dorównania, a może przewyższenia innych, r6wn' .-·i pamięć poprzednich niepowodzeń, a czasem l'liechęć i negatywne nastawienie otoczen:'l
Nie -.awsze trema jest zjawiskiem negatywnym,
możP też działać mobilizujące, ale jeteli przeszk<.i'za i szkodzi, trzeba z nią walczyć. Ale
jnk"'
Trema jest zjawiskiem powszechnym, bo wię
kszą lub mniejszą przeżywa każdy choć mit:dzy l·dczuwaniem je.i u różnych ludzi, jej nat~
żeniem może być cała przepaść Clatego też ci,
którz.,ll ją lekceważą, którzy zwykli własną miarą mierzyć innych i sprawy uogólniać, nie potrafią często zrozumieć tego problemu nawet u
swoich najbliższych. ·
T~·t.ma

próbuje się leczyć snem
hipnotycznym, nierzadko daje to
zadziwiające efekty.

Tremę

'Ludzie od dawna interesują slę hipnozą. Niektór,y uważają ją za rodzaj s?.arlata nerii, inru
przyLnają, że coś w tym musi byc, ale co?, tego ;u~. nie potrafią określić. Por.zątkowo zja ·
wisko to wyjaśniała hipoteza. te istnieje pewna energia. którą jeden człowiek jest zdolny
przekazać drugiemu. Potem sąd7.ono. że to nie
energia, ale raczej siła psychl~na, czyli oddziaływanie jednej osoby na drug-. W ten sposób
0

6 ODGLOSY

~fe, Wn\f, 1otóf>& CZffto n.ie pl)J10G.!4
ro.stOłłltfdc • f)Okazoftłc wiat.eh moi'lkooi-

cveh

tłumaeą

li.•, dlaeaco

Tnanc h41Mroc~ d.aje dobre re:zcitaty przy
lecmetlftkl .tanów nerwicowych.

potraf! WTWota• ten
hipnotyczny u aame10 siebie.
Wielu zwolenników znalazła tieocia, te hipnon
to oddziaływanie energii, czy m&łe raczej su1estii, które ł1tczy 11• z oddziaływaniem na
Jttoj

Najtrudniejsze jest lecunie

jąkaj~cych się

umyał uśpione10.

Jedno zjawisko mon miec! wiele Imion. Do
hipnozy bardzo zbllt.ony jest pochodzący z Indii trening auto- i hetero1enny. Nle zapada się
podczas niego w tak 1łtbokt 1en, ale mechanizm oddziałpania je1t identycmy i już dosć
dobrze u nas ma.ny. Pewnie nie ra'r. widzieliśmy
na :filmie człowieka -wprowadzon~10 w HD h'.pnotytzny słowami:
- Jest pan ipiącv, core• barcbiei jpiqcv, gło
wę me1 pan ciężki;, ręce ma P4ft cięikte i nogi
pa.nu ciątq, nie może się pa.n i)01!L!zać, nie
pan podnieść powiek, Już piln zas11Pi4.„

że

znc-

W Lodzi z dużym powod?.eniem trening htterogenny stosuje JERZY KALUŻY'NSKI, lekar.e.. medycyny i sromatologll, jednocześnie doktor nauk humanistycznych. Poprzez tę meto-1!l
doktl)r Jerzy Kałużyński pomaga odzwyczaić się
. od palenia czy pokonać bezsenność, choć leczy
przede wszystkim stany nerwicowe, tremę ;
1zczf'gólny jej rodzaj, jaki występuje u ludzi
jąkających

się.

- Od dawna interesowaiem się trinnq, a J>Ned
l4t11 zastanowtl mnie pewien probtem - powiedl4tugo
dział mi d'okto.r Jeny K.aliUżyński mówi!! i
jąka.Jący aię, kiedy jest sam, ma.U
czytać pll/1łnie, malo tego, :Jeśli m4 ta.len.t oratMski, a mote go mtec!, jak . ka.żdt1 in.1lt1 czlowiek, przemawia, „eeytuje swobodnie, bez Ż4d·
ri4 tc!ród
nyeh prseuk6d, le~ gdy zna,,azt1

.

j'1cal aię włUciwie od wczesnego d7JieprzyczyruL tego była nieznain.a. Pólmi.ej
jesz.cze pewne trudności w ply.nn~ mówieruu
uległy nasileniu. Chłopiec prz.eż.tł ~ronm7 lek.
Po raz pierwaey - gdy bal &ię zabiegu ~unięcia
na koloniach. Przebywat
mLgdałów, i do~ tam w towarzystwie sta.rSiZY'Ch kolegów, uczest~
górskich,
niczył w całodziennych wycieczkach
których basrd<zo bał się, choc nie chciał alt do
tego l>11ZY7lllać.
W 01JWa.rtej klasie az.koły podstawowej pojaowa trewił alę lęk przed odzywaniem się ma jąlkająeych aię. Je,v,cze do nieda.w.na nie
wępowa.nia, ale zrażony
odiczuwał żadnego
reak.cj.a.mi k<>legów za.ezął wstydzić &ię swojej
mowy, przestał w 12ikole sam zgłaszać si~ do
-odporwiedrzi.
W liceum tea. lęk je&llC.Ze się powiększył. Ki~
dy zaczY111al mów;ić, !illnde się jąkał i zacinat
Często r<ia«>oozymtł wypowiedź od: „no", „a.le",
„tego", aby w ten sposób odwrócić uwagę od
przedmiotu strachu, zmieniał w ostatniej chwili eyk wyrratthw, opuszczał pewne Iłowa, :r:utępował je innymi. Najehę1Jniej jedll\ak m!B.erał.
Zajął się nim d&kltru' KałurżyńSk!I.
Wymlik.i ba.dań apeejail1s~ych by1)- nuttpująice: Net.l!l"Olog~ychia-tra: intelekt w n«mte,
objaiwów organlom~ us2lkodzenla een'flrdneMichał
ciństwa,

go uk~ net"Wowego nie atwie,rd.za 11ę. Laryngolog na.p1sal: nle:maczne ~ienie przearody
nosa w lewo. Gairdło bez zmian. Internista I
6l?d-0~nolog: odchyleń <>:i stanu prawidłowego
ru.e 8twierdi.a Ilię.
Po około półto.rarocznym leczeniu u Miohała
nastąpiła znaozna poprawa. Tera.z już watniejna od samego treningu heterogennego stała alł
ro1lI?10Wa z pacjentem i ćwiczenia mowy.
Z jakimi slowaml
Ja.k b11lo w UJkole?
miałeA trudno$ci? Spr61nt.; je powiedziec!.
- A·A·Anl4.
- Odprf.ł •it, ro~luźnij, ~ó&uj jeszeze ra.s,
ai1 mitklko.
-

Ani4.

Elementem teraip!i jest głośne 'cz.ytan:!e, najlepi-ej p~ wieLu &Łuohaeza~h n.iemanyeh Mi·
chałowi.

II wojny
Michał czytal fra~enrty · his.to.rli
łwiatowej, nie miał Wliększych problemów. Tylk.o d\Va wyrazy: układ I sprzeciw oka.z.ały sit
bar<lzo

złośliwe,

troehę się

na nich

potJknąŁ

- Dobrze, a tera% opowiedz, co przeczyta.lei,
tviko pamiętaj, że. masz bt1ć panem wlameJ
mo'Wf/, najlepiej patrz pa.ni prosto w oczv.
Również

ta próba

wypa-dła pomyślnie, J>C)SZło

2UiPełinie gładko.

Musisz być jak posąg Buddy, ręce apokoJnapomina swojego pa~jenta doktor Jetrzy
A. (ld11bym tak nagle ia.ezql
Kałużyński.
sit glośno śmiać, to co? Pomyślisz sobie - Ty
jesteś durniem, a ja i tak skończę.
}"'1e, te musi
Michał, tak jak im1Ji pa:c jenci
być wytrwały, najlepiej tak wytrwały jak Demostenes.
Swoim paicjentom dokite>r Jf:ir'zy Kałużyński
powtama:
- Gdy eię chwa-lq, nie rób sobie z tego 11.ie,
Jak eię ganią, nie przejmuj się ~" bardzo„ truba, ab11ś uniezale.tnil się od ludzi.
-

nie -

•
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edna 1 popularnieJ1Zych polskich piosenkarek mieszka w
Lodzi, ale co z ~
10 faktu wynika dla
miasta, dla łódzkie}
publlczno~cl I... dla pani?
- Nic. Dokładnie - nic. Jak
do tej pory nie .udało ml się
tu wystąpić z whsnym progra··
mem estradowym „Krystyna Glżowska i jej goście". Wyjątek
stanowią okolicznościowe koncerty. do których zaprasza mnie
czasami ~trada Lódzka. Wszyscy twierdzą, że I.ćdź jest trudnvm miastem dla kultury i
nikt nłe chce się podjąć orga.•
nizac-ii moich koncertów w Lodzi Ewa Brato~ przed!'tawiła
mnif' w łódzkiej TV Jako stuproC'entową łod:>:iankę. to mile
i chciałabym coś dać Lodzi. al?
nie zależy to wyłącznie ode mnie

to ujął. Marz• o 'Wlllt t' rzeczywiście byłam zainteresowana jej n.abyciem, wybrałam n:i
podstawie ogłoszenia w prasie
nleduż~ I jeszcze ni• wykończo
ną willę w Komtancinl.e koło
Warszawy~ Okazało się, że ko·
sztuje 40 mln. więc marzenie o
własnym mieszkaniu scedowalain
na segment o powierzchni 100
m kw„ z garażem I piwnicą, w
której można by założyć studio
do pracy. Póki co - ceny rosną I pewnie już ich nie dogonię. więc dalej wy-najmuię małe mieszkanko na Polesiu.
- W Ameryce przebywała
pani praw•e pół rnku, to spo.-y
okres dla piosenkarki. Jak go
pani wykorzystała?
- Przez prawie 1,:1 miesią •
ca pracowałam w kabarecie
„Kawon'' z doborową trupą artystów: Jan Kobvszewskl, ·Jan

wo, Polonia 'est nil

błd~ z
l111t14 najpopularniejszych
przebojów.

Ponad wszystko. len to
co jest tylko l wył14czn1e
moje.

- W jaki sposób dociera tani
1lawa
polskich piosenkarzy,
szczególnie młodych, · których
przecieł nie znafą?

- Jak wygląda pani tycie
prywatne?

polską

- Żyję bardzo szybko i dość
intensywnie. Brakuje mi czas11
na wszystko. nawet na pracę.
- Dystrybucja polskich pły t
Marzę o' spoko.i u i kieńy on nadi kaset do sklepów polonijnych
chodzi, chce mi się jechać w
jest
prowadzona na bieżące.
Luki uzupełniają Polacy przy- trasę. Po dłuższym tournec tę
jeżdżający
do USA. Późnie~ . sknię .do domu. do dzieck::i.
przeboje szybko przenoszą s'?. Wciąż gonię cras
do klubów.
- Wnioskuję, że w domu
Powiedziała
pani, że w rządzi . !''I.Di, w pracy mą.Z Ameryce trzeba bardzo clęiko menaier?
pracowa.6, aby dostac'i dolary.
- Tak to wygląda, choć Wo1Jak ciężko pani pracowata·r
tek lubi wtrąci ć słówlto w d')mowe sprawy, ale ja w spr<iwach zawodowych też mam caś
- Nie wyjechałam tam n0
do powiedzenia.
to, żeby pracować jak przysło- To przecież idealny
w tym zawodzie':'

ludziom wydaje się, że artyści estrady zarabiają krocie.„

tlę
rzę

Za
Rozmowa 1

-

coś,

mari11.ż

Gdy dwoje ludzi dobrze
rozumie, lepiej się żyje. Ma- .
o tym, żeby tak było.

Ile

13. A ty?

-

Też

13.
Jak &ię czujesz 1
Dobrze.
- Co teraz piszesz?
- Now" powieść.
- O czym oria będzie?
.
- Wyłącznie. Sama nie d~
- Zaraz, zaraz Andrzeju, kto tu włuclwie kogo py'8? Przełabym rady, choć kto wie, j.:u;;
cież to ja z tobą przeprowadzam wywiad, a nie b ze IDDl\o Zaby to wyglądało gdybym mu1rała w tobie krew reportera, tego od „Sclany płaczu", który &o
siała? Nie 'Wiem„.
reportaż zamieśclleś w „Odgłosach" przeszło dwadzle4ola lat &emu I kłól'J narobił wówczu nlebywalqo 1zumu- Ale plOIOU• „Pnełylam
- Teraz d&leko odszedtem· od reportażu,
któr7 uprawiana
• tobą łfle lał'' nie bJI• jemu
wszelako w "Odgłosach", a takż9 IPOCadycmie w Innych tygoddec17ltowanaT
nikach.„
- Teru łematyka twoich reportaży niezmiernie al• Po11Zerąla1
Ta pioaenklil , nie była
obejmuje itlka kontynentów. Wydaje ml 11ę- Jednak, ie prawdzl·
przeznaczona tak+.e dla poprzeWit popularność zawdzięczasz 1wolm powieściom.
dniego mężczyzny w moim ży
- Być może. Znam
najmniej 50 krajów świata: niemal caW!owy ,.murzyn„, lecz przeby- ciu. Był to dalszy ciąg utwołą Europę, obie Ameryki, rorowy kawał Azji I Afryiki. Nie bywałam na ko,ntrakcie PAGARru .Nie bylo ciebie tyle lat",
lem wprawdzie w Australiti, ale kto Wile.„ Ze wszystkich tych
TU, z wcześ.niej m:ta:onymi wa- którv tak bardzo podoba! się
krajów pisałem reportaże, ale· zgadzam się z tobą, że praw<iziwą
runkarml pracy i gażą.
słuchaczom i spowodował mas~
listów. że postanowlliś-ny prze-_ popularność przyniosły mi powieści; takie, jak przeniesiona na
ekran „Co dz.ień bl!iżej nieba" i filmowa.na obecnie „Powrót wa- Za ile1
dłu.lyć jego żywot.
Powstaln
Na pewno za ·o wie l~
h!szczura" oraz takie jak „Kwadrans śpiącej królewny", „Noc
trzecia piosenka l tej serii „Mimniejsze honorarium niż prnsaksofonów", „Rapier Napol~a" i „Nie ma pociągów do Barnęło znowu
kilka lat". ldór'.l
ponuje się znanym amerykai1-. aktualnie jest na l:ścle przebJcelony". To one zdobyły jakieś uznanie czytelników i wydaiwców.
skim gwiazdom.
· - Nie wspomniałeś o zbiorach opowiadań, z których wiele byjów I programu PR {magazyn
ło inspirowanych twoimi podróżami po świecie. l\1yślę o takich
. Rytm"). Jest to pewna mała
I co za te „dolarowe groki.iążkach jak „Dionie i pięści" czy „Przepis na wymianę twahistoria życi a
1amknięta
V!
11ze" pani tam buptla?
rzy".
trzech piosenkach Ale to ju~
-- Nie zawsze temat zaiinspirowany np. Pairyżem lub Bueno.s
naprawdę finał.
- Kupiłam ki lka kuponów
Aires wy.maga odrębnej powieści, czasem jest to przeżycie barmateriałów na nowe stroje e:- Ciekawy
jestem, kiedy
dzo kameralne i wówcrtas po.w staje opowiadanie lub nowela.
stradowe oraz dwie gotowe suznudzi si4} pani Lódż?
która ma ten sam nośmk co powieść. Ostatnio rzadko jednaik ukienki. Dla synka kupiłam kilk:t
prawiam ten gatunek. Na dobrą sprawę moim żywiołem jest f-0rmiśków do zabawy.
- Na razie jest tu sympama powieściowa.
tycznie, mam miłych sąsiadów.
- Jaki jest łączny nakład wszystkich twoich książe~?
- To rzeczywi&cie niewiele. którzy pilnują mieszkania. Mie- W granicach 600 tys. egzeinplar.ly, ale wierzę, że w ciągu
A na co w og.ó le nie było paszkam w najładniejszej dzielnajbli~szych pięciu lait będę milionerem.
•
nią stać'
nicy Lodzi ' i 1nie zamierzam n1
- Wnoszę z tego, że przygotowujesz do druku nowe pozycje.
razie wyjeżdżać
Co to będzie?
- Na wiele różnych rzeczy.
-- Krajowa Agencja Wydawnicza wyda wkrótce powi eść „Król
Wbrew pozorom , Arne,;yl~a ję~t .
- Chciałaby pani znowu wyManhattanu" i wznowi zapewne „Rapier Napoleona".
droższa
od , E\łrc.py i trzeba . jecba.6 do Ameryki?
- Osobiście odbierałem telefony od czytelników poszukujących
tam długo się zastanawi'ać łej książki. W jakim nakładzie
ukaże się drugie
wznowienie
co kupić.
- Tak. Poznałam tam wiele
„Rapiera"?
sympatycznych osób, dzięki któ- To zależy od wyda.wcy. Mogę jedyinie powiedzieć, że zamó- PodczM tak dlµgiej nieorym czułam się jak u sieb:e
wienia, jakie napłynęły z sieci księgarskiej są czterokratnie więk
b,ecności zeszła pani
nieco z
w domu. Ale nai;;z chleb jest
sze od zamówień, jakie były przed wznowieniem „Gorącego karkrajowego rynku.
o wiele lepszy, wędliny rówtofla" KTT.
nież.
- Widzę, że jesteś z siebie zadowolony.
- To naturalna kolej rzeczy
- W miarę. Wprawdzie nie umieścili mnie w pewnym liAle przesyt też nie jest wskaza- Obecnie znalazła się pani
terackim wydawnictwie encyklopedycznym - w którym nie uny. Publiczności trzeba czasa- na etapie robienia pleniędz;v. ł>o
mie5cdi również ciebie czy choćby Bernarda Sztaj'Ilerta mi dać odpocząć od siebie.
ale
karierę w Polsce i NRD ju7.
może będziemy za to w. angielskim „Who is who" wydawanym
zrobiła. Alf.'
to grnzi zastojem
- Co przygotowała pani na
przez Cambridge. W Polsce jest moda na cholernych przeciętnia
artystycznym i zejściem z ryr,ków i od takich aż się roi w różnych czcigodnych wydawnipowitanie?
ku, który choć tylko krajowy,
ctwach, podczas gdy prawdziwi pisarze rr.uszą po prostu spokojpotrafi być bezlitosny?
nie poczekać.
- Polskie wersJe amerykań
- Fakt, że każdy wie kto to jest Andrzej Makowiecki, a nikt
skich hitów, obe<;nie tam lan- W obecnych czasach, polnie zna dzieła średnio utalentowanej warszawskiej grafomanki.N
sowanych, dwa z nich ·nagra- ski wykonawca nie zarab·'I
- No, właśnie. Najważniejsze, aby niepotrzebna zawiść nie załam w
radiu: „Wędrówka w
pieniędzy, które mogłyby zapekłóciła nam procesu trawlenia. Mówię zreszrtą o tym wszystkim
przeszłość" oraz „Rok mija tal'
wnić mu odpowiecini standard
jak dzień" (w duecie z Jerzym
bez złośliwości i żółci, nie mam kompleksu Warr·s zawy, którą
życiowy, a wkład pracy jest nie
Różyckim}.
skądinąd bardzo lubię choćby dlatego, że jestem od wielu pokowspółmierny do osiąganych zyleń warszawianinem i gdybym chciał, bez trudu móglbym tam
sków. żeby zapewnić sobie przy- Czy po powrocie zauwawrócić. Jestem jednak skazany na Lódź, siedzę tu z uświa<lomio
najmniej średni standard, ni~
łyła pani jakieś istotne Z1D.1anego wyboru i gdyby nie to miasto, nle zrealiizowalbym się prawma mowy o skupieniu się n1
ny w rodzimej branty?
dopodobnie jako pisarz.
pracy nad sobą, trzeba wciąż
- Mimo to Je opuszczaaz.„
jeździć I zarabiać. Ponadto o- żadnych, poza tą, że o- becny poziom wyposażenia stu- W każdym razie nie dla Warszawy. Jedn•i mają Waxszawę„
becnie jest jeszcze trudniej tu . diów nagrań jest fata1ny, ua ja mam Lódź i cały świat. Dlatego nie skamlę po nocach, że
pracować. Miniony rok był wyźle o mnie napl sah w „Szpilkach", albo że zaczepi.ł mnie jakiś
rządzenia przestarzale, , nie ma
jątkowo trudny, wzrosły ceny
inn~' przemądrzały tyigodnLk. Jakie to swoją drogą dzi·wne: są luczęści zamiennych. Dlatego wi('biletów, koszty imprez, które
dzie, którzy współczują mi, że pi.szę dla 70-tysięcznych „Odgło
lu polskich wykonawców stara
w związku z tym. coraz trudsów·•, a nie piszę do jakiegoś znanego, niskonakładowego war•
się za granicą o zakup własne
niej sprzedać. Gra się dużo
go S!?rzętu do pracy, muzycy
szawskiego tygodnika. W o/m myśleniu jest hańbiący błąd i dys-1·
mniej koncertów, jeśli chodzi
o instrumenty, wc>ka1łścl o mikryminacj;i czyitel'Iliików, zupellnie talk, jakby ten czytelnik łódzki
o mój program, to na razie
krofony.
był gorszy, jakby większe znaczenie miało pisa111ie dla posprzedaje się dobrze. Jeżdżę po
wiedzmy - dwudziestu tysięcy wielkomiejskich snobów niż dia
Polsce bez tzw. glejtu.
- Pani r6wnieł?
100 tysięcy uczcliwych łód2kich obywateli. Zatem nawet jeśli wyjadę na dwa lata do Afryki, co nie jest jeszeze takle pewne i ia
- Przed wyjazdem oblecy.
- Kupiliśmy sporo sprzętu do
wcześnie pochwali~em się tym telewiizji, moje serce zostanii e w
wała pani zmiany u 1amej slopracy na estradzie i w studiu.
łódzkim depozycie.
bie, ale widzę wclllł tę samą
Urządzenie pogłosowe ju~ wy- W tej twojej wypowiedzi jest sporo goryczy, ale przecieł
Gi~owskąT
korzystaliśmy przy najnowszych
twoje książki 1ą czytane w całej Polsce, a dla pisarza jest to
nagraniach.
chyba najwatnlejsze. Nigdy miejsce urodzenia czy miejsce za·
- Próbowałam się zmien ić,
mieszkania nie decydowały o popularności dzieła literackiego, Je·
zaczęłam od fryzury, ale osta- Co \V najblltszym CE&Słe't
śll to dzieło maJdowało uznanie · u szerokich rzesz czytelników.
tecznie powróciłam do tej już
- Oezywlście. Bylem na liście bestsellerów w księgarni kra·
znanej. Mote brakuje ml od- Wyjetdżamy na dwutygokowskiej I jestem bardzo wysoko notowany na giełdzie warszawwagi?
dniowe toumb Po kraju.
skiej. Otrzymuję listy od czyttelniików z całego kiraj-u. Moja gorycz więc często bywa przyprawiana miodem.
- Co zabiera pant najwięcej
- Chciałbym Jednak. aby nasu rozmowa zawierała więcej op·
czasu?
łymlzmu. Pom6wmy może o łobie Jako o Andrzeju Makowiec·
kim, kt6romu nic co ludzkie nie było I nie Jest obce.„
- Mój półtoraroczny IJ"ll Mar- Optymistyczne jest to, ł.e pil5Zę dwie kolejne powieści, ł te
cin.
będę mu.siat srukać 'WY'(lawey dla swojej reportafowej bi~ 1
Meksyilru.
Osy renomowane piosen- Nie e to ml cboclzł. l1tnleJe lłłeratara. o czym tu doU du:io
karki mOflt IOble p0ZW0116 DA
· Rozmawiał:
mówlll§my, ale lsłnleJit r6wn!eł kobiety, o kt6rycl> nie wspom/
dziecko?
nieliśmy, cho~ odegrały one tak!e I w twoim tyciu znaezącll roBOHDAN
lę.
- Mogą i nie ja pierwsza
.- Nie czyrtam książek napisanych przez kobiety. Wprawdzie od
GA!DOMS~I
zdecydowałam się na urodzenie
czuu do czasu, która§ tam zostaje premierem, ale nie wierzę, aby
dziecka i nie ja pierwsza da• była w irtl!llMe napisać „Biesy", „.Aamę Kareninę" albo wy<grać 1
ję sobie radę.
Trzeba tera'I
Rembrandtem na poUgonie malarskim.
zrezygnować z wielu
No, piszą ~cle
przy3e~wletne wierne, irle to wuystko.
mnośol, ale mo!na pogodzić jedno J druf!e.
Czy zdała 11~ pani wyłącznie na opiekę i prowadzeni9
męta - menażera?
-

KRYSTYNĄ GIZOWSKĄ.

napisałeś ksląiek 'l

-

co

Foto: Rafal Jasionowicz

I mojego menażera Wojtka C:-:lejnika. Jestem C:c dyspozycJ!.
-

Kiedy rok temu napis~

łem. ie mieszka \lani w Lod_z1.

w wyna.iętym maleńkim mu>:szkanku, mało kto chciał w to
wierzyć?

-

Ludziom wydaje

się,

z.e

artyści estrady zarabiaj~ k~oci~:

Owszem, zarabiamy

w1ęce3 mz
pensje, ale
. też ·r naClnie więceJ pracujemy.
Stale ;esteśmy w rozjazdach,
na trasach koncertowych, mieszkamy w hotelach, trzeba się
samemu utrzymać i zadbać o
siebie na estrad:>:ie Mamy tnkie same problemy jak wszy:;cy
Polacy. Kiedy zapytałam w Departamencie Estrady Ministerstwa Kultury i Sztuki - czy
istnieje możliwośt .otrzymania
ta'onu na samochód. usłyszałam.
że owszem mogę tłożyć podan 1r
w teł sprawie. ale moje szanse sa nikle.

wy•1oszą przeciętne

(

- Ali>
mocbód?

przecież

ma pani

'ł:\·

- Mój Golf Dif-sel ma już
8 lat ' ciągle ;e~t naprawiany,
bo oraruie więcei od nas. Be~
samocł1od·u
nie moglibyśmy
pperież w t~1 m zav:odzle pracować.

- Ale za to teraz, po powr••ci e z f\mcryki, szuka pani willi i wcale nie do wynajęcia,
lecz na stale?
- Ha, ha, ha. Wspaniale pan

Kociniak I Włodzimierz Nowak.
Dzięki nim udało m1 się spokojnie przeżyć ten czas. Jefd-:lliśmy po Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. przebywając set!<!
kilometrów, oglądając miejscowości tylko z okien samocho1u
i motelu. Dopiero będąc na kontrakcie w Nowym Jorku i Chicago, mogłam 'troszkę poznał
miasto, ludzi, którzy wiele mi
pokazali.
Np. widziałam Polaków bardzo ciężko pracujących i oszczędzaj ących ka.i:ciy grosz. Nie
odważyłabym o;ie na coś takiego: Byli też inm. z obywateistwem amerykańskim, któr.y
urządzili się tam wspaniale, ale
tęsknią do kraju. Ja również
tęskniłam I nie mogłam doczekać się powrotu. Najważniejsze
jest chyba to. że się tam podobałam. że ludzie przychodzili do
klubu na spotkania ze mną i
znali moje pr7..ebnje. Ud?ieliłam
Wielu wywiadów w prasie polontinej, ukazały się moje zd1ę
cia. także na okładkach. W ogóle było spore zsinteresowainie
moim przy;azdem
- Cze~o naich('tniej
Polacy w Chicago?

11łuchaJ1t

- „Chałupy''. „Daj mi t~
noc", „Nie było ciebie tyle lat"
I „Przeżyłam z sobą tyle lat".
Zespoły grające do tańca naJczęściej były proszone o te utwory. w~ród których znalazły
się moje dwie pioeenkł. O chi-
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- Olyll mały Jesł łera:a d1a
pani najwałnleJIQt

•
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MICHAŁ WARDĘSZKIEWICZ

Widok z okna
~wiaty s:alone
dokąd
otem koszącym
gazeta potknęła
leży

!

•

::.:e;

o

skulona

jak wiatr

jęc:cy

śmierć

żeby nie słyszeć
w bramaeh

kurz.em ulicznych

kadzideł

do juitn .tnt
jak

przedwczetn~ poatanałe
w nakręcanym zecuu mu
u.dr~ego stukaniem
. przys.z.łośd

dok-d
(lll JIAłl'od&

w

Ł6di

IONKURSIE
11)

JEDNEGO

Pólka z książkami
.·
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„Pstrąg"

ostatn!ch latach, kif-dy to sformulowano nowy program. Chcąc
Qkreśl!ć własną to:i:samość, zes 1
061 przyjąl dek1aratvv:ną naz·wę
Teatr
,.Pstrąg" Gl'upa SO
Kierown:kiem artys~.yC'znym zo.::lał
Dariusz Leśniko~Yski Już pierwsze spektakle: „z. pami~tnm.1
małego Henia" (1981). „Przywracanie t>orządku" (1332) i „Noc po
nocy" (1983) prezentują założe
nia, grupy. ,.Pstrąg" staje s'.ę
t:eaLrem interwencvJnym. Metoda pracy oparta jest na kreacji
zespołowej. a dominuje konwencja groteski. wzoogacona częs:o
kroć o pestiż i pr?erysowan:e.
-~-;---

--

BR'OTVZM U
Dwa J.a,ta temu Uk.u:Ma 1i4 lra~ Zdsilł&wa
Wróbl!l „Erotyzm w lliu&tu~e d&WDJ'da wiek6w",

która przez .iednych 2X>Stlla pnyj~ta
ni~wyikle
przychylnie, przez innyoh w ciel:1)ko i k/ry1tyCZ111.ie.
Obeonie ukau.J.a Bill druga część nosząca
tytuJ:
„Eroiyz:m w literaturze n.owo:l:ytneJ". Poczynaj~
od romantyzmu a kończąc na a.u.torach
n.am
wspó!c-i;esnych. przedstawia Z<lzislalW Wróbe-1 dziej e tego gatunku lHe:rackiego oraz jego recepcję
wśród .:zytelniików. W konkluzji autor „Erotyzmu"
st.wierdza. że mimo \vszystko .,.sęk.s wy1piera miłość". i że obok wielkiej literat.u.ry ,podejmującej
te tematy coraz więcej poja.wia !ię tekstów nasyconych pornografią, gdzie uczucie zostalo całko
wicie \1·ypall'te przez fizjologię.
Zdzisław Wróbel: „Erotyzm. w literatw'Ze nowożytnej". KA W w Lodzi 198'1. Sb'. 198. Cena :!80
zł.

W cykl.u „Prolile" Wiedza P11Waeehn.a w.z.nowil&

pióra AndneJa z. M&kowieckiego o Boyu- Żeleńskim. ,,.Pir<Xtile" - to aeria prezentująca naj"\VYbitn.iejszych twórców m...
ratur.v polskiej i obce1 w ~b niea.kademicld,
bardzo J>OPUt1amy a p,rzeciet. n:etelny i WYCZMPU.i "cy. Poczynając <>d d7.iecinstw.a., poprzez „Zielony
Balonik", „Słówka" za,uroczenie teatrem, og1ron111a pracę trans1"7torską a,ż po boje r. :rojirLimYll?
interesującą monogratię

Ciemnogrodem i po

tragicz.ną śm.ie!l'Ć

-

--

-

-

-.

-."V

„Grzechy nasze"
\' I

;c....

:r-~....

znany i nieznany

W l'ok później zdominował In·
terdyseypllnarne Spotkania Twórcze w „Elblągu. W zeszl:ym roku brał ud:iiał w V Międzynaro
do'WJ'ID Pettlwalu Teatrów Ullc:1n1cb w Jeleniej Górze I Festiwalu Teatdw Ulicznych w Kroś
nie. Jako jedyny łódzki tearr
atudeneki był w Katowicach na
Finale VIl Pestlwala Kultury
!ltadent6w PRL. To naprawdę
nie wszystkie o&iągnięcla.
Teatr zauważonu już dawno.
Piśano o nim w prasle warszawskiej, . gdańskiej. Bardzo wysokie noty otrzymat od recenzentów w Wielkiej Brytanil w 19B~
roku, a organizatorzy przysłali o1oblste podziękowani!l. A w Lodzj? Milczenie. Niestety, należy
w'.nić również sam teati:, którego najsłabszą stroną jest reklama.
A przeclet „Pstrąg" to jedyny
łódzki
teatr stutll'ncki, który
działa nieprzerwanie od 19114 r::>·
ku. Osią~niec'a. wyróżnien'.a, które wymieniłam od:1cszą się j~
dynie do dzia'„lnoścl grupy ,,.

Grupa wypowiada s'.ę w sposób
„agresywny" prowadząc roz.:.
rachunek z epoką l?..t siedemdziesiątych i określając kondycję Polaka lat osiemdziesiątych. Poprze.!
analizę sytuacji izolowanych grup
ludzkich, tworzących samoograniczenia, sugeruje odniesienia ogólne do wartości kulturowych.
Tak
powstaje „Nłefolerancja"
(198ł). Ponoć doskonały forma.nie spektakl. Jednak „zszedł" 1.
atisza i programu ...
„Grupa - 80'' zamiast zamilknąć. poszerza swą działalnośr.
Myśleli o stworzeniu gaierii, g1;r
prezentowali na pccz9tku swej
dzialalności,
przy współudzi:=tl~
Alllance Frani;alse, „Historię komiksu we Francji · Belgii". Rok
1984 przynosi urzeczywistnienie
tego pomysłu - pov:staiP Galer'a
Studenckii-go Teatru „Pstrą!?" Grupa 80". Grafik Witold Warzywoda patronuje r-n·ec1siP.W7'Pciu. prezentując dokonania abs.:ilwentów l nraco·,vr.ików PWSSP
Obok grafik.i wysw_w:cno: -fotogra~ię, malarstwo,
linoryty. Prócz

Rys.

ażdy Wte,
że hczbą
~in nie tylko w Pol-

K

tce spada znacznie,
przynajmniej
od
ćwierć wieku. Dlatego

tmdtno

też

si~ d:?Ji•wić

aid•ministracyjnemu
zakazoWi
wmoszenla nowych obiektów. Jednak na wszystko jes.t s•posóob
1k.ooro dwa nowe klina w Brzer1:inach (Skierniewickie) i Działo1zyn.!e (Sieirad:zJkie) 'l)OW$tają
z
blogosłarwJeństwem

OMF, w któll'ego

łó.dtlclego
włościach aię

U,fadowJły.

To oczyw·iście za dużo na potr.zeby niedużych ośrodków miejskich, szczególnie Brzezin, oddalonych 21 km od wielkiego centrum kulturalinego.
Poza
tym
tylko ślepiec nie do.strzegatby
ko~urencji re s1Jro.ny te!e...,-izjj
i wideo.
Dlatego nowe przybytk!I X Muzy przechr.zozooo n.a placów'ki
wieloru.nk.cyjne. Oba m.ajl\ miet
sceny powiększone w st~unku
do Potn:eb konwencjonalne-go kina, aby mogły służyć występom
estradowym, akademiom J „na::

Kina budowane.„ fortelem

TAJEMNICE NAGRODY N01BLA

tempie i

Rosną

~~1*1'11111111!11„„„„„„„l!ll„„

Od 87 la t co:oain ie przyznawane są Nagrody
Nobla (wy j ą t e k stanowi! okres ostatnie.i woiny,

k,ed v świat był zajety zgoła czym innym). r zawsz.: wywołują one sporo kontrowers-ji. soekuJacj · krytyk.i i zawiśd Zygmunt Broniarek postanow:l u.chylić przy-stowiowego rąbka taiemnicy i
op isa ł całą procedurę oraz historię tej presti,żo
we i nagrody w swojej najnowsze.i ksia,.żce noszącej tytuł .,Tajemnice Nagrody Nobla". Jest to
lektura pa5jonująca. zważywszy na temat i na
sposób. a iaki została napisana. Je&t tajemnicą
poliszrnela. że - przynajmniej w wielu prz:r·padkach - o przY'.znamiu na~dy de-cydowala polityka, a nie wartość dzieła czy wynala11Jku. 7.ll kiióre rzekomo te nagrooę i>rzyznaiwano.
Polecam tę cieka\\·ą publikacil!l. które, czyta się
niczvm opowieść- sensacy-iną.
Zygmunt Broniarek: .. Taiemnice Nagrody Nobla'',

KA W U)87. Str. 192. Cena 250 zł.

Oprac. E. IW.

~ :~raju

•

one

w

zupełnie
nań środki.

imponującym

legalnie, skoro
płyną
z Centralnego
Funduszu Inwestycyjnet..:i Naczelnego Zarządu
Kinematl}..Jrafii.
Wz,noszone są w miejscu starych
kin, którym z powodu braku pienię-dzy na remonty bieżące
śmierć techniczna zajrzała w olma. Nawet fundamentów nie udało się wykorzystać powtórnie,
oo były .z kamienia, za płytkie
dla budowli o najnowocześniej
szym standardzie.
Aby źyć w zgodzie z prawem,
na u.żytelk wd·e lldej sa>rawy zO!tał
ukuty nowy term.in mwestycja
odtworzeniowa. Skoiro odtworzeniowa - 1Jrzeba zachować dacwną widownię:
„Victoiria"
3150
miejsc w B·r zezinaoh i „Warta"
w Działo3.zynie - ok. 300 miej9C.

ize świata •·zkraju ize świata •

OSTATNIE l)NI

na tekstach Stefana

Wacław

Potoczek

sze byłe to, te lekarze, najlepsi
mo1>kiewsey lekarze, których wzyBUŁHAKO\VA
wałam do niego nie oszczędzali
go w najmniejszym stopniu („.)
.,Jako lekarz znał
przebie.~ W c;i:asie choroby dyktował
ml i
choroby - wspomina żona pisa- poprawiał „Mistrza. i Małgorzatę",
rza Jelena Buthakowa - i mó- utwór. który kochał bardziej niż
wił mi. jaki będzie jej rozwo.i. w,.;zystkie
pozo-stałe („.)
Przy
W niczym się nie mylił. Najgor-

„

Rys. Jacek

Woźnia.k

macją.

JOLANTA POL

•

\

W
Br.zez,i'tlach fu.ndame.nty
wyla:io w 1984 r., w Działoszy
nie póiniej, ale w tym ostatnim
jest szybsze tempo robót. Kino
powstaje pod osobistym nadzorem naczelni1ka miasta, który

petnią:e tu.nk:cję inw~stora zastęp
czego, dal aię po.2211ać jako z,nakomi ty organiza.tor. Wykoo.a:wcą
jest przed~lębiors!lwo budowy cemimtoWllli, które ~ trochę wol-

nych mocy i znakami ty 5PMęt.
Cementu - oo .2lf'02'JUllliałe
Jest Pod d-09tatkiem, a nawet
pewne ilości 54 W,yąlieniaine za
~łę' 1 bud9w:n.ic-zymi„. „Victorii".
W \el r.aś ,,mózgiem" budowy
jest kierownik G. Lewandc'\YSki,
który trudinoścl ma niepa.r6Wil1ywalnie Wlitcej od dzialoszy1iskiego kolegi. Wykonawca: PGKiM
me ma cięż;kiego sprzętu ani robotników w nadmiarze. Cóż z
tego, że pieniędzy jest pod dostatkiem, kiedy me można zatrudn"ć rzemiosła do pomocy. W cechu wyśmiaU
zaproponowane
stawki.
Gdyby kino. budowało
miasto, nie byłoby takich proceduralnych ])\'Zes.2'lkód.
„Warta" jest · już pod daohem,
ac2lko1wiek prace montażowe ostatnio utkillęły, po raz pierwszy
od poozą:tku budowy. Tymc,-zasem
w Brzezinach PGKiM nie je&t -...v
stanie zamontować przygotowanych z takim mozolem dźwiga
rów na konstrukcję da.chO'IVI\, bo
ni-e ma zwyozaj,n le czym teg-0
zrobić. ITemiery w obu kinach
SI!\ utpoiwdadane na przyszły rok.

siadówkmn", z czego właściciel
będzie czea:pal określone pro:Mty.
I w „Victor!!' i w „Wareie" b~ll
garderoby dla artystów. Oprócz
tego zaprojektowano dla nich
nawet na.tryski. W brzezińskim
przybytku X Muzy gościnę znaj:faie :W.mote.ka rejonowa. W „Waa:cie" początkowo zaprolektowano
szatnię, ale obe-cmle pomieszczenie to Po!luży zo111amizowainiu
wideoltina.
W Działoszynie - 1 uwag! m
walory t'tl!'ystyiczme r.gfo,1w
pomyślano o możliwości adaptacji pokojów Da gościnne w sezonie ,.ogórkowym". Przedsiębior
stwo jest biedne, więc nie może
sobie po7JW'olić na ośrodki! wcr.asowe. Ieh namlutlk' lll tero l'Odu}u wlaAnie kwatery w kina.eh WŁODZIMIEJłZ
KUPISZ
w Pl<>ek"' i w ltoez&lińal.m..

•

R11s. Karol Baraniecki partyja

Ave Maryja

ave

Wszystko zaczęło s:ę od ogłoszonego na początku la·t osiemdziesiątych konkursu pod tym
hasłem przez warszawskie
.Muzeum Karykatury. Nadesłano ponad 200 pra:, rozdano nagrody, potem odbiła się wystawa pokonkursowa, która cieszyła się bardzo dużym zaintere-

sowaniem.
I oto ostatnio, redakcja łódzkiej „Karuzell",
wespół z kierownictwem ;.uuzeum Ruchu Rewolucyjnego (tak, tak, właśnie to Muzeum posiada niezwykle cenne .·t bogate ;z.iJiory rysunku l
kary.ka tury· współczesnej I sprzed dziesiatków
lat), »O'!ri.anuwiła zorganizowac ekspozycję pod
tym samym hasłem - „Grzechy nasze". :--1uzeum Karykatury w
Warszawie, ze swoich
zb:or6w pokonkursowych, udostępniło na potrzeby łódzkiej
ekspozycji
ok. 140 prac,
dalszą pokaźną część przygotowano ze zbiorów ::.\Iuzeum Ruchu Rewolucyjnego, a wszystko to zostało wzbogacone zestawem rysunków i karykatur
pochodzących z archiwum
„Karuzeli" i w ten sposób urządzono n:ezwykle bogatą i ciekawą ekspozycję, jaka została udostępniona łodzianom w połowie lutego.
Ta n:ezwykle
interesująca ekspozycja
n ie
wymaga rekomendacji. W zaprezentowanych na
wystawie rysu.n kach ka.tdy odnajdzie coś, co
go poruszy, skłoni do refleksji, rozśmieszy, bo
świat jaki tam
o::lnaj::lujemy to świat „Grzechów naszych".
Spośród nazwisk autorów wystawionych prac
warto wymienić: Marka Kameckiego, Andrzeja Słoka, Grzegorza Szumowskiego, Wacła\'lo·a
Potoczka. Znmunta Pytlika, Halinę Sibińską,
Stanisława
lbisa-Gratkows"..ciego,
Ka.rola.
Ba.ra.nie.ckiego,
Józefa.
Skoniecznego,
AndrzeJa
Gruna,
Jerzego
Jankow1kłe,o. Już te nazwiska stano\\·ią dostateczną
rekomendacj't aby wystawę w l\fuzeum przy
ul. Gdańskiej odwiedzić.

M. B.

•
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KONIEC
CERTYFIKATOW

4ło6ei

Nakazujite rzitdowej
A1enejł
Informacyjnej USA od&t!łPienie
od praktyk! wydawania cectyfikatów ekaportowych dla filmów
edukacyjnych, 8~ OkręrowJ' w
Loe Anrel11 uznał j~ u roduj
cenzury. Do tej pory zezwolenie
USIA było niezbędn~ do tego, by
film uznać za
„edukacyjny" i
tym samym zwolnić go ' przy eksporcie od cla. Na tę sytuację,
a zwłaszcza
na "6iurokratycznl\
mitręgę przy wydawaniu zaświad
czeń. najbardziej uskarżali
'ię
producenci filmów edukacyjnyr;h
wskazując, że kolejka obrazów
czekających na akceptację urzę
du wydłużyła się do 932. Agen:ja zaś powoływała się na fakt
podpisania pr-zez USA konwencji bejruckiej z 1948 roku o wymianie filmów
edukacyjnych,
która nakładała na sygnatariul!Y obowiitzek l\')rawdzanla cha.rakteru tego rodzaju obrazów.

JAK W POWIFSCI
· W

ODGŁOSY

Barańcu.ka,

czerpali z Gombrowicza, Mrożka,
Zegadłowicza, Vonnegutha, a ':11wet transponowali dowcipy l\:lleczkl na język sceniczny. Zespól korzysta jednak głównie z tek11tów
własnych.
Sto11ując
specyticzny
rodzaj ruchu scenic:.-nego, nawią
:z:u.je do techniki filmowej. Teatr podjął próbę pre?entacji spektakiu w szpita!u psychiatrycznym. W roku 191!'/ „Gru11a 80'"
przedstaw!la w Lodzi «pektakl
uliczny - „Sami ~woi". Teatr
przygotowuje nowy program. który równ:eż będzie miał \versii:
uliczną. Koncep::ja jest niebanalna. Niebawem będziemy moiĘJi
zidentytikon·ać
Studencki 'rearr
.. Pstrąg - Grupa 80„. Oby tylko
tvm razem nie '7.awiedli z infor-

Ct7

.\ndrzPf z. Makowiecki: „Tadeusz Żeleński-Boy".
Wiedza Powswchn:t 1987. Sir. 316. Cena 450 zt.

0"111.

I

--

.

w okupow.a.-

L11·owic. ukazany wstał Tadeusa Zeleń.siki
Eoy nie tylko jako 17..nakomity twórca
kultury,
lecz. t ak że ia.ko ten, który pozo.stal' do dziś pisa1-ze:n żywym. ciągle wzna•wianvm i chętnie ezra-

nym

„

-

werni!ldy wspó?pr!ICl!I ze szkot~
plastyczni!\ ujawnia si~ w cyklicznie organizowanych prezent~
cjach pracy dy_plomowych absoL
wentów PWSSP. Ciekawa ara:1żacia
przestrzeni · specyficzna
archi tektura
wnętrza
świetn ·e
\\"Spólgra z cl:arakterem v.;:ysta
wian~-ch d~· olomó\·· ..Grtipa BO'"
współpracuje
równ:eż
z
PWSFT\'iT. Poczynania te są znamienne i osob:i\\·e d;a kor..c:epcji
teatru. która p1·..,pcnu je ldercwnik artystyczny Ds.riusz Leśni
kowski.
,.Pstrąg Gra1>a 80" stale pnszerza śro-dki V.'Yrazu. Opiera sit;!

wi~lkłch ł małych

d'Silłaj

WIERSZA -

--

•

procesję śmieci

dokąd

W
-

opustoszałych

i iegna

lat!lch 198'1, 1985 odsię w Lo lt1
Festiwal
Teatrów
Alternatywnych. By'y
najleps7.E: zespoły .,.
Pols!ti i goście "'~
Szwecji I Jugo'!!la'\ ii. Lódź r~
prezentował „Pstrąg· . j ako jedyn\' teatr studencki. Sytuacia po\''tórzvta s'~ w 19:1f
roku f\a
Kral•owskich i:tcminiscenc ·ach ·reatralnych. W 1985 r. „Pstrą~ '
występuje opok Stanisława Soiki. Andrzeja Wajdy, Jacka Fedorowicza zaproszony na Ku!laga
prestiżową imPrE' 7 ę artYstvczr.ą, organizowana przez KUL.
bywał

dH'Władl w!ejskłej

lordow11deJ sjawlł
1ię
Policjant. Ucrzecmiony poprosił
eom:z~ego tu ~bitnego pisarza, aby zechciał udać ai• z nim
do Londynu, ma bowiem ro~kaz
do.starczyć plnrza do Foreign Office. JS;ie pomogły tłumaczenia,
że pracuje, te nagła wizyta, jedyne eo udało 1ię pisarzowi wyjednać tA> pozwolenie na przejazd włunym aamochooem. W
Forei_at O!tiee, równie uprzejmie w;}r.pytano pi.!larza, jak dłu
go ma zamiar wraz z żoną zostać w Anglii, c:zy mu się dobrze
pracuje, aż wreszcie czy istnieją jakieś okoliczności, które uzasadniałyby udzielenie mu brytyjskiej wizy ... emigracyjnej. Urzę
dnik odetchną! z ulgą, gdy dowiedział si~. że pi.sarz wcale nie
za mierza prosić Anglików o wizę
emigracyjną ...
To zdarzenie

przytrafiło 1!ę

w

1956 roku ~bitnemu pisarzowi
amerykańskiemu

Arturowi Millerowi i jego ówczesnej żonie l\ferllyn Monroe, o · u:y plsn w
swojej autoblotrafil~ której fragmenty opubU11ioW"M
........,.

Telesnpll•.

.

n:-.„

Miller- Jd ..._ ..., ..... -

posla- mi!ll w ezasie

łllł

w

urzędzie

wrażenie, te
Departamentu Stanu i Komisji do Badania Działalności An•tyamerykańskiej
(na
której wniosek czekała Millera
rozprawa o obrazę
Kongresu)
łechce go po karku. Powróciwszy
na wieś usiłowal odpędzić rozczarowanie Anglią, której swobody tak szczerze ,podziwiał.

wysokim

długie ramię

FESTIWAL
W HUELVA
W hiszpańskim m1esc
zakoiicz~·ł s ! ę n i eJ a w1~0

e Hueiva
XUI Festiwal Filmów Iberoameryl•atiskich. Pierwszą"' nagrodę - „Zło
tego Kolumba" zdobył brazylijski film Francisca Ramalho Ju .
niora „Bcsame mucho".
Dwie
specjalne nagrody jury przyzn1ło kubańskiemu reżyserowi Humberto Solasowi za fHm „Un bombre de exlto" („Człowiek 1ukce1u") oraz argentyń&kiemu rety.
1erowt Bectorowt Ollnlrse ~
obnm
noeb• 4e lol Japl«1e1
(.H„ elchrb"). NllCNCI• sa naJJ.,.ą ftJm WłkomełniowJ' e-

.r..

....,_.. Bnrlqae Collu a XubF
••
v......,._.......-,.

NB t:(ll81). IT LUTEOO 1988 Bi

rzy okazji ~rztgotOW)"wa<:'lia wyst~wy
Katedry Grafiki
uka:z.ująeej dorobek
Wa.rszta.towej łódzkiej PWSSP, roz1naWialam z artystą A.M.B. o malarsbwie
Zbysła\\:a. l\~acieje~skiego. Mój rozmówca miał Jakby zal do kTakow5•kiedo
mala.rza - rocznilk 1946 '- że lakiufo 6·Wój arcytiiłe~t kolorysityczl'ly w jaiW1nym ~adi~u po modeM1stach i to .kiraik.owskich właśnie i że objawia
się to w takich naistkól"kowy;ch na\\:iąuniach. fakturowo-DTname-nta.lnych. oo zdaje się być d1,wy.
tem (!osyc tanim. Maciejewski p.nyznaje sie do
t~!fo, . W_Y&tarczy zaj~ . do komemt&rza Marii itzcpmsk1eJ _w ka;taiogu jego ostatniej wys.ta.wy, . t~·le
Z;e. chodzi tu .<> głę~zą penetTaieję kirakowskie~.o
tlZie<lz;ctwa. me o san1e smacz,ki ornamentu.

„Tosca" ponownie

P

Napo~iknienia

o Ma.cieje~vskim mogą się

z-dać

~osyc Jalo\\·e. jaiko że obrazy wedł•UJg któcych mo~na . by _ie s?rawdz.ić j.uż z Lodzi wywieziono. Do-

ie-szcza tyJ;k-0, o czym miałam j.uż ow programie łód21kiej Roi,głoś.11i PR,
.kiedy otwairto wysltawę prac Maciejewskie.go 11
g'."tl.::l!l'lia: 'Zlnys!owość, emoc.ionaiLna fiŻyCllność g1·a:r;i 1•czą<-a nie.rzadko z przezyciem rÓ\\"Ilym ekstazie
erotycz.n<!.i, łącząca w sobie uniesieni~. 1\·znios'lość
i trag edię . za.trącająca o g;rotesilfę - wszystlko to
może.my odcz.Y'tać z za.·..-·airtości przedmiotowej obrazo:w. ale to :i!e <>wa za,wairtość przedaniotM'.·a
jęst sprawcą tY'ch odczuć. Kolor d(;'Pietr-0 ooW<Xlu.je. iż jest to malarstwo a nie iłustracja l!terackie~o zapisu. że jest to pn..ek~ dmuań, a ll'lie
sygnał, iż taikie dozntl.l'lia istnieją. i jeszeze. że
t.o malarstwo, l"tóre jest ni.m w pelni ~umienia
i od,czuwainia tego terminu. malaristwo jaikie nieczesto j'!'Sł ·narn dane w Lodzi oglądać.
mocnym
Przypominam o tvm. bowiem ta!kim
Alrtystyczn}"Ch
eikcentem lód:zikie Biuro Wystaw
.ja:kby izaina.ugu,rowalo ma.J arski seria.I w &woi·c h
galeriach. Je<go kolejnym :..... godńym, moim zda10!em. od'lot<l'Wamia - a.kcente-m. stał sle ~olkaz obrazói.v Henryka Cześmika - roeztti·k 1951 - j.~
cJ.ne.i z ciekawszych indywi(!ua.lfllośel arlysty.oznych

. aa~

•w1ę~

k~·z1ę mówić

środC1Wislka 11,"dańskiesio.

tódzki import
malarstwa
Mail.aa·strwo Cześnika poslaiwi.one o/bok obrarzów
Maciejewskiego wydałoby się --ze<bne, bala.gainia.rskie, Wttęcz nie~Mujne, odarle z bar'W11ych spięć.
To przelotne. ' pier'Y.l"\Slt.e wra.że<nie musiałoby jedna·k
po chwili ustą,pić pmekonanlu, że kleksy I umazania, linie popi:owad:rone }aik!by stall6wką., cien.kim pa.tykiem - ale przecież pędrzliem - \lJkładają
się w niemożliwy do zachwiania porządek; że barwy zredukowane <lo szairości, ty.l!ko g.dzieniecgdzle
wzbogacone ży wym akcentem, ryi'l'UJnkową ~res:ką,
.nie przestają byc ba.rwne; że to też jest ma;laxst1vo
- ślad trwa.hia wyobcowanyab jedno.stek. ahcącyd1
działać i wzbraniających się przed dzialamiem jakimkolwiek. Twórczość Cześniika sytuuje się · w
.nu..ncie postbaconowsikim (Francis .Bacom - nowa
figuracja). pozwaJa to zorient.ować się w bliskiej
mu poet;vce. jednak dla samego a!"ty.sty nie ma
chyba w1ększ.eg-0 znaczenia.
I wreszcie kzeci ws.panialy P'I'ZY'kład ma.lairskiego impoi:tu. Obrazy gwas&e, pastele, akwa.rele i
szrigrafie Jana Ta·rasina - rocMik 1926. studia w
.ki:akowsik\ej ASP 1946-1951, p.rofesor ASP w Wa•rsz.a.wie. obecnie- jej rektor. Zapytam'! pi:zez bliską
mi nie tylko po· fachu (dzie.iJ.niika·rstwo pLus sztuka) E.K. co myślę o Tarasinie, odpowiedz;iałam. że
t:·u.dno mi sp,recyz.<>wać; bo ja ba.rdzo lubię jego
malarstwo, czyli biorę wszystko. nie bardzo wdajac się w teoretyC71lle uzasadnienia materii plastycznej. Ale co wysiareza w prywai!nej rozmow~e .
nie :za<loi\val.a w 1:mbli~nie czynicmych . zwieł"Zeniach.
Sięgnijmy więc do i;Jów samego madama: „Gdy w
trakcie na.sz~j pracy lllatrafiamy na iaikieś tz.iawi.sko, („.) sytuację, której nie r11na1iśmy, ale którą
odcz.uw~my bardzo wyi:aźnie, 11'.a<!ZY'l'lamY ją rozumieć i oswajać się z nią, t-0 w pew.nym n1o-men.cie poja·w ia się sprawa precyzyjnego określenia
te~-0 .. czegoś", sl)ra·wa nazwania go.
Cz;ujemy. że dopóki go nie na'llWiemy, jego zai5tnienle b~zie niel"?lne i wąt.'Pliwe, ale iz d~"llgiej
strony wiemy, że nobHitowanie izo nazwa spowod'tlje iego naitychmiastowe zamkniecie w $Ztywnym
z prz~myśleń
prz~z nią o'.-.reślonym kręgu". To
roku 19S7. a z wcz.eśniejszycl : .. Komplikacja jęst
( ... l ceną za coraz '>VYi:szy poziom organizacji natury. (.„). Cezainne uruchamia p·roces komplikac'i.
stopiwszv w oirgamkzną moinolityczną całość taik
odległe wa.rtosci ia.k imuresjonistyczna ana.Ii-za koloru. baro.ko"-y kinet~r.zm i matemat~·cma \~-yobra·
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próbowała otruć

pL.li11

r< . .)l~\vn~.·

pt·zejrzeć

śnit:~ i~i

ir1ożnci

slę w „czarodziejskim
~kon:;tn1ow,·nym na

zalustrze·'
sadzie hollogramu. Na pierwszym
planie, łóżko królewny z jedwana drewnianym
bną poduszką,
stoliku obok kominka ułożone w
piramidkę

jabłka

:te jednym z nich

znienawidzo11ą

p~•ierbicę.

przypominają,
macocha
zła

Wszystko to urządzono z okazji 50 rocznicy „urodzin" Królewny śnieżki, jednej z czołowych
postaci bajkowego świata Walta
Disneya. Pomysł okazał się p,J• żytecZ'l'ly dla obu stron - dorost:vm gościom dano szansę przenocy, '.'l
życia jednej bajkowej
dyrekcji - pokaźny dochód.

OFIAROM

REŻIMU

Po największych. miastach Hiszp 9nti wędmje niezwykle interepoświecona csująca wystawa
fiarom rezimu Franco. Wystawa
ukazuje rysunki. grafiki, dokumenty i książki 131 hiszpeński~h
tw6rców, którzy poświęcili swe
7.ycie w wal~e o wolność , kraju
i narodu.

NOTOWANIA
NA GIELDACH
KSIĄŻKOWYCH
Tadeusz Kalkowski . ,Tysiąc
lat monety polskiej" :._ 2400 zł;
Kaszowski, ZbigAleksander
„Polskie ja~
niew Urbanyl chty na oceanach" - 1600 zł;

NR 9 (1561), 27 LUTEGO 19.88 R.
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Hotel „Cumberland" w Londynie - w przeciwieństwie do · n:ldo
szych hoteli - nie należał
m~sowo obleganych pt·zez turystów. I oto pewnego razu stał
się cud. l\iimo \\·ysok!ej c,eny 360 dol za całą noc! - IYs ta rezerwacii jest z:iwsze pełna. Powód'? Dyrekc 1 a hotelu prz"'znaczy!D 3 pokoje n.a .. m:eszka11ie'
··li.„
dh1 dosto.inei 'ubi! tki,
siedmiu
Kró" c"_.,.,,. Ś•1ieżki .i je.i
przyjac ió ł. krrsnoludk6w. Wnę
trze je<;t dokładna kopią filmowej
de'· r:racii ; tvlko obecność telewizorów oraz oświetlenie nie odQ<;>wiada ~cenerii disneyov:ski e1.
7
W oo\wiu krcisnoludkó•.,.
drewnianvch ló-1.eczek z wyrytym; imion:un; kh wl:lścłcieli, -:aś
w 11trzvmanei w tonacji lila sY-

-- --- - -

J OO!llł z najcie•kaiwszych indywiduala'lości piose.nkarskich w Polsce .iest bez wii,tpie·nia Zclzisła•wa
Sośnic.ka. N~c zatem d'ziwnego, że stała się na .ZóJ.
atutową ~wia:z:dą eksportową na rvnka.ch estradowych świata. P<J.i.wierdza to kalendarz jej ko.ncertów. Od wrześn!a u,b.r. przemierzyla tysiące kilometrów tra..sv - cd Zwiazku RadzieC'kie~o. DOPTZeZ
Auat.raJię, Stany Z.iednoczone. Kubę, gdzie aktualnie koncelf'tuje. W tych właśnie dniach powróciła
do kraju. a.by .i•uż o:i 25 do 29 .1utego wystąpić .w
Teatrze Wielkim w Lodzi w prog·ramie pt.· .. Aleja
czeka
. Gwiaz<l". Po kil'ku konce:rta-ch w kraju
Zdzisławę Sośnicką następna czterotygcooiowa wy- I
prawa <1aiystyr:zma - do Stanów Zjednocz-onych i
Kanady.

Zbysia.w Maciejewski - malarstwo - Ośrodek
Propagandy Sztuki i willa przy ulicy Wólczań
skiej - grudzień 1987 Henryk Cześnik - Salon
Sztuki \"'spólczesnej - luty 88. Ja.n Tara.sin - 0luty 1988.
śro.dek Propagandy Sztuki -

JEST DOBRY

-

,,Aleja gwiazd"

$+-:-~.v:!':ln:a.

KAŻDY SPOSÓB

-

•

teoretyczne
Takie są. w naJwiekszym skrócie,
korze;nie mala•rstwa Jana Ta.r.asina. A co z tego
Wy-ni1ka? Tarasinowi udaje sie rzecz niesłvohanie
rw<lka · z>-;ą'-r>'en;e 1iryczne1. intvmnel wręcz h•ści 'l'.~ ~cislym maternałycz;nym l"'o'l'!<>rem jej prz. 0 d-

NAMYSŁOWSKA

-

Kronika·

'

ne, wspó.lne ta,ne.crme )!las ~onnik6w i za.konnic
Wydćlll\y przez łGdzki Tealr Wielki z okazji ostatprzsd ołtarzem rzY'msikiego kościoła św. A!ndirzeniej µremięry program „Toski" $ugerUJje, jakoby
ja w alk.cie I. Udały się też kostiumy oraz archidzielo to zainaugurował<> w dziedzimie cpei:owej
tektoniezn-e, trafulie zak()ll1l.po.nowa.ne przes·trzenn !e
wie-k XX. Nie jest to prawdą: rok wysta·wienia
deko:ra·cJe. Niefortunna (W !Il a~eie) poręcz na •
,.Toski" w Rzymie (1900) kst ostatnłm .rokiem wieszczycie Za.im.ku św. Anioła. 7l!lajclujll,Ca się doku XIX, taik więc słynny utwór Pucciniego 2a.mykładnie- na Hnii UGt śpiewającego przedśmiertną
ką Ta.cze.i stulec,e popi:ze<lnie, uważane skądinąd
a•ri ę „E lucevan le stelle" Cava-ra.dossiego, ?.OSltała
za okire.s wielkich uczuć i romantycznych porywów.
na szczęście <l-ru.giego dl!lia zli1"widowana. Z pietyzRoma.ntyczną tireść posiada taikże „Tosiea„. Jej
mem ti·rzygotowa.m1 została orkiestra. Br!miala czyIibret.to. cip2ui:te na Qi~ama-cie Sardou, opowiada o
sto. a w tutti fortissimo. wypunktowując węzłowe
czy1siei miłości .i poświęceniu się kobiety dl.a rafragme!Ilty akcji. dopTawdy przeJmuJąco. W:z:rutowa.aia życia ukochanego mężczyimy. Taki temat
szeń więc nię iza,1m~·kło.
- w dzisi·e-i•sz.ych czasach k-Onsillnp·cii i narastają
cz.g-0 he<loniz:mu ..... wyclać się może Jrtalo „naturalistyczmy". A pirzeciciż wspomniana opeira Puoci.niego zaliez&na bY'wa tradycyjnie właśnie do k!e·
JĄNUSZ JANYS'f
;i:ooku werystycz.nego (nat•uralistycznego) .. .
Sobotnia ;premi€!l'a bez wa,tpienia stała . się wydar.zelll'iem ku1tu.r811nym o dużo szerszym, niż za·zwyczaj, zasięgu. PO\vodem by.ł przede wszys1Jkim
-Oczekiwany :przez melomanów występ w tytułowej
roli opery światowęj sła.wy soprani5~ki, Teresy Wojtaszek-Kubiak. Pnypomnę, że a.rtyst.ka. ta. ukoń
Gia.oomo Puccini: Tosca. Kierownictwo muzyczne
czyła lokalną PWSM w klasie prof. O. Olginy i
- Aleksande.r Tra.ez. Reżyseria - Kia.us Wagner.
niegdyś związana była. na. stałe z naszym tea.trem.
Ma.riusz
Xymena. . Za.niewsk&,
Scenografia Od kilkunastu natomiast łat należy do ezołowycb
Chwedczuk. Kierownictwo · chóru - Leori Za.bo~
solistek sławne,J Metl'Opl)Jiła.n Opera w Nowym
rowski • . Premiera w lódzkiin ·.Teatrze Wielkim (w
·
J1>rku.
orYa1nalnej wers.fi językowej) 20· lutero ·1983 r . .
Za.~ do ~amu łódzkiej „Toski" s r. 1968.
ł'eresa Wojtaszek-K-ubiaik k.treowah i · wów<:zas tytułOWI\ postać, w obsadzie ołnaljduję na.wet w tych
samy·ch, oo cl:Jeenie rolach: Zdzisia.wa Krzywickiego
(za.krystia.nJ i Rysza,rda Ozogalę (stra,żnik). Mine:~o 20 lait i <>to' śpiewaanka 7l!lów staje prze<i łódz·
ką publi:czJ!lością ooz1M'OW'lllJąc urodą swego głosu,
W'Z!'uszajiąc siłą .aktol'Skie·g<> wy.razu. Pięknie wypadła m.in. bisowana .airia „Vissi d'a.rte", niezni.iernie sugest)"W\lla oka.za.la się scena walki wewnęt«"znej przed iz.asztyletowaniem J)lrefe1kta Sca.rpii. Do
swych wielu su.kice.sów M!!.)'IStka dopisać może ko-/ ·
·
lej.ny - łód!2lki.
Dra!PieŻ!rlą, g•roźną SY'~Wetikę b~wzg]ędnego Sca.rpii
stworzył Włodzimierz Zalewski. Również on był
zaimlponowal
bohaterem omawianego wiecz;oru.
głęboikim, 11flinym głosem. o wzorowej precyzji technicznej. Dobrze, P-OZa wymieini0111ym wcześniej
Z. Krzywickim. Sl'isali się też w swych niewieloraz
kioh pa,rtiaC'h - Tomasz Fita.s (AngelottiJ
/
Krzys;i;tof Dyttus (Spoletta.). Za to występujący w
pierwszop'1anowej roli malairza Oa.va.ra.cfossiego Sa.lih
Ekber z Turcji poz.ostawił pewien nie<iosyt. jeśli
idzie o batrwę. a także silę gło.s'1. Bard'Ziej iako
Cavaradoosi podobać się mógł debiutujący nas·tęi.'0nego dnia Sylwester Kostecki. Ten młody i obiecujący teinor dysponuje ciekawymi wal!'U•ll'karni gło
sowymi: my§lt;;. że najp~l1TJ.iej1szvm dla niego zadaniem jsst pozbycie się niewie1kie!:l;-O, hcz zauwa:i,ai1nego przydźwięku. Jerzy Jadczak ja.ko żad;ny
k·l'Wi i nastawiony na eTOtyczne podboje p.ref,,,kt
policji nie odzn<J.<cza•ł się iUii: ekspalTlsywności:i, 7.alewskiego. Ale i w jego r.oli, ba,rozie.i z pu-nktu
widze11ia dyscY'Pliny wokalnej u<lanej w aikcie II,
aniżeli I, z'lać )>yło wytrawną rękę rea.Jizujacer;;<>
l<J):'lktak.l reżysera. Z k<>lei z pra-w<lziwa przviPmno~cia odnotO\~-uję zró:bnicowaną w:vrazow-0 (podbu<lowa·na świetn~-m aikt.orstwem) i bezbłędna woka!n ie Flnrie Toskce w wydaniu Ireny Głowa.ty.
Duże brawa dla tei mua.yka;l.nej śpieiwaC2lki!
. Reiyserska rQbota ~lausa. Wii,gne_ra. z RF'N w2budziła, w zasadzie,' pełne uzna;nie. - . Wybornie. w
dramatuirgicz.nym -zes'Poleniu z muzyką. rozeg.rane
Te1esa · Kubia,k (Tosca) i Wlodzimierz Zalewski
z-0stały niemal wszystkie-- sytuac.le sceniczne. Do
(S CILTPf.a)
nielicznych, mniej uclam.ych momentów .należały.
mające wyrażać radość. ale w sumie mafo stosowFoto: Chwalislaw Zieli1iski

źnia'·.

KRYSTVN·A

-- - -

.

Fraszki

J~ WYNIKA Z SZAdtJNKOWYCH DANYCH,
magnetowid w 11.a.szym k.ra,ju ma co dwudziesta.
rodiina. W · obieru znajduje si~ stale około 3 ty1.
tllmow i ,IO mln ka.set. Więkiszosć tych obrazów
nagra.na. 'Z.Ostała w sposób bezpra.wny - bzz
:z.gody prodocentów.
Ba.za. państwowa dyspO'lluje 23 wy.pOO:yczalnia.mi
(w tym pięcioma. aJencyjnymi). Działalność
Prowadzi 20. wideoklubów. l."ilmy w· technice
\video prezentow&ne są również· w 91 pla~ówkach
u1>owszecb.nia.nia. kqJtury. Spośród nich
cieszy się: C.K .
po1:mlai:no$cią
naj-w;ęk.szą
„Oezerter:zy", „Niegmiertelny" oraz glo.ś.na
radziet;!ka „Pokuta".

Z Oł\AZJl PłtZl'.PAt>ĄJĄCEGO W BM.
jubileusz.u: 75-lecia urodzin i 57 ląt
pracy dziennikai:skiej, red. Adam Ochocki
Qtrzymał listy gratulacyjne od Zarządu Głów·nego
SD PRL i Zarząclu Oddziału Łódzkiego.
„Cieszymy się - czytamy w liście Zarządu ·
że w ten
Oddziału Łodzkiego SD PRL dostojny jubileuszowy wiek wszedł Kolega
rze~k1m, wcale nie ju.Oileuszowym krokiem„
pozostając niezmiennie w doskonałej
dzienn.ikarskiej formie''. ..
piękpego

AN.DRZE.I WAJDA przygotowuje w Starym
Tea.trze im. Heleny l\fodr~eJewskiej w Krakowie,
inscenlza.eJę wybitnego utworu mera.tury
„Dybuka", Szolema Anskieiro
żydowskiej (1863-1920). Sceno21raf1ę opracowuje Krystynr
Zachwatowicz.
Premiera. odbe«lzie się w marcu br.

WDOWA ·p9 ZMARl..YM PIONIERZE
RADZIECKIEJ KOSMONAUTYKI - Ary
Szternfeldzie (który spędził młodość w Siendiw)
- należne jej honorarium, za wydaną w Ludowej
Spółdzielni Wydawniczej książkę . swojego męża
pt. „Para.dok.sy kosmona.utyki", postanowiła. ·
przekazać na. Budowę Centrum Zdrowia. Ma.tki
Polki w Lodzi.
Z jej UJP()Ważnienia - dok.ona.la. tego l!la ręce
za.stę)>cy przew-0dniczącego Ra,dy Państwa., Zenona·
Komendera., sioska Ary Sztel'lnfelda - Adela
Kalicka..
IUICBEL PJATIJ'\l - zna.ny piłkarz
francuski - zadeblµtowaf niedawno ,jako pisarz,
pUJblikując książkę „l\loje życie ja.ko mecz".
Będzie się więc można pr..:e.konać. czy s!a.wny
pi!kat-z wła<la tak sc:mo sprawnie piórem jak
nogami.
W NIEWIELKl::U WĘGIERSl\:Jl\I MIASTECZKU
SZOLNOK, miejscowy t"alr wystawił acja.ptację
głośnej powieści Borysa Pasternaka .. ,Doktor
żywa.go•'; W11:bu<lz1!a ona <luże zainte·resowanie
\\"Śt'ód mies:3kańców tej miejscowogc-i.
W WARSZAWIE, w praskim są<lzie,
zarejestrowana. spółka „Słowo i czyn".

została.
Będzie

ona.

prowadziła działalność wydawniczą (w rajl!lach
W)'daiwn:ctwa „Słowo narodowe").
Przewodniczą.cym Rady Programowej został
profesor- l\1aciej Giertych - członek Rady
Konsult&eyjnej J)rZ:J przewodniczącym R-ady
Państwa. oraz Ra.dy Społecznej przy prymasie

Polski.

ROl\IAN POLANSKI, w pa.rys-k im Thea.tre du
Gym11ase, kreuje rolę tyłułowego bohatera. w
sztuce „Przemiany'' (stanowiące-i adaptację
ut"M>ru Franza. Kafki).
Co wieczór. puhlicz,ność pa.rys.ka nagradza
gromkimi o.klaskami jego udane występy na
deska.eh seenieznyoh.
W MUZEUM MIASTA PABIANIC, 21 bm.,
otwarta zostanie interesująca wystawa. pn.
„Indianie Ame1·yki Północnej".
Zg.romadzo•ne na niej ręko<lzi€la po·choi.zą z
kolekcji Leszka Michalika.

OD 23 LUTEGO BR. W CENTRALNYM
M'l1ZEUl\l Wl..ÓKIENNICTWA W LODZI

czynna będzie wystawa tka-nin drukowanych
Marii Ziclinskiej.
W ODBUDOWANEJ PRZED PIĘCIOMA LATY .
- wysiłkiem na52ych władz państwowych Synagodze im. Nożyn w Warszawie. z okaz· i
zbliżającej się 45 rocznicy powstania w getCie
warszawskim, obradowa! 16-17 bm. Zjazd
Zwia,zku Religijnego Wyznania Mojżeszowego
(zrzesza. on 2 tys. wyznawców judaizmt1 w Polsce.
dzie.Ji się na 15 kongregacji i ma 23 domy
mo::llit....,-y, w tym 10 synagog).
U czesinicy zjazdu dokonali oceny . dzialaliności
Zwią:?Jku w mini6nych trzech latach, wybrali
n1owe władze oraz zatwierdzi-li progirarn dzialania.
Bic>rą.cy udział w obrad.ach dyrektor w Urzędzie
ds. Wyzna.n - Grzeirorz Rydlewski - przedcstaw'l
sta.rania władz, słub,ce ratowaniu zabytków
kultury żydowskiej.

„Mała

encyklopedia wielkiej
600 zł; „Akt"
cybernetyki" (album) - 1300 ·zł; Władysław
Tatarkiewicz, „Histi)ria filozofii" (3 tomy, PWN) - 6500 zł;
Adam Słodowy, „Lubię maj- 500 zł; Grzesterkować"'
gorz Mazur „Biuro Informacji
i Propagandy" SZP-ZWZ-AK
2700; (cena no(1939-1945) minalna 1700 zł): Muzea Krakowa (album) - 4800 zł; James
2000
Jones „Smak ryzyka" zł);
nominalna 670
zł (cena
Borys rasternak „Doktor Żywago" (odbitka z wydania paEdward
ryskiego) - 4000 zł;
Białego Orła"
Kosiarz „Flota
„Dzieje literatur
1600 zł;
europejskich" (3 t-0my) - 4400
zł; Cornelius Ryan „O jeden
inost za daleko" - 2000 zł (cePaweł
na nominalna 500 zł);
Ma.ria Lisiewicz, „Bezimienni"
Armii
wywiadu
f.Z dziejów
Krajowej") - 800 zł (cena nominalna 420 zł); Kazimierz Ma.,Kamienie · szlaślantdewłcz,
chetne" - 1600 zt (cena nominalna 800 zł); Bolesław Orłow
PrZYt'owskl,
Zbigniew
ski,
,K.sięga odkł'yć" 1300 zł (<:ena
nominalna '1'00 zł).

ZNANY ŁODZKI PlSAltZ, WACŁAW.
BILI.NSKI otrzymał za. ksi14żkę „Pomadka od
Hawurasaa" doroczną nagrodę „Walki Młodych"
im. Aleksandra. Kowalskiego w dzi1ldzinie
literah,iry.
Z okazji tego zaszczyitnego wyróżnienia,
przeika.z ujem.f' nasze serdeczne gratula.cje!

NA KURDUPLA
Skromnie los nagrodził
1"') kurdupla,
Tym że na mieszkanie
Wystarczr mu dziupla.

GŁOSN Ą N A ZAC'HODZIE KSIĄZKĘ
.JERZEGO KOSINSKIEGO „Matowa.ny ptak"
zamienia. opublikować „Czytelnik". Pisą.rz ten
ed 30 laf przebywający w Stan.ach Z,iednoczonyc 11,
planuje w kwl~tniu tero roku odwiedzić
rodzinny kraj.

Każd

PRZESTROGA
Choć słowo „Odnowa"
Brzmi zgodnym akordem,
Są tacy, co pragną ·
Od nowa ~a mord~.

~ LUTEGO BM. W MUZEUM
' KINEl\IATOGRAFll w ł..odzi (pl. Zwycięstwa 1),
otwa.rta zostanie interesująęa wystawa· obrazu j~ca
bogaty i wielce CYry~nainy dorobek twórczy
jed·n·e go z c:r:ołowyich naszych reżyserów
filmcvwy<eh - Wojcletiha Jerzego Has&.

PROBLEM PASA CNOTY

TEN ltO~ 0Gl..0$ZONY ZOSTAL WE FRANCJI

Z całej tej historii nie śmiatbym się wca.le,
Gd?"bY pasy cnoty mlaty zamki „Yale",

rokiem Edith Pia.f.

Popula.mości izrn&rłej

pi6soenkark! franruslkle-j
dziś gwiazda!
(Iror• Sikłryckł
Lidzkie 1959 r.

„rrruikł

I franki", Wyd.

••

OprQcował:

23 l.a.t teh'l.u wybitnej
może pozazdrościć niejedna

JAK

•

ODGŁOSY

I

I

„Jakże

to tak, Jos_ifie Wissarionowiczu powie w przeciwnym wypadku je• mąż do Stalina - jeśli mnie się nie ufa, to m.ożna mnie
skontrolować z pomocą oboych ·ludzi. Ale zmuszać moją żonę, żeby mnie szpiegc-wała . ta
jest nmoralne".
I wtedy się rozbiegną Dj3kow z Szarakiem
polecą ze swoich stołeczków, · a z takich stołe
czków leci się daleko.
Prawda, Architekt ma żonę. Żona, odesydka,
tak juk i on, byla z nim· we Włoszech, ociosała
się tc.m, ogarnęła: chuda brunetka z dużym nosem pali cienkie długie papierosy, mruży oczy
jest krótkowzroczna,. ale okularów nie nosi. Ma
dwoie dorosłych dzieci z p1erwszt>go rnałże1'ist
wa, jest starsza od Architekta o csiem lat, ori
ma .czterdzieGci trzy, ona pieęćdziesiąt jeden, 1
zdrad:aa go. łajdaczka, z kim '.)Opadnie. Teraz
jej ukochanym jest Kola Kryłow. chłopiec jeszcze, taki złotowłosy piękniś z Podmoskowja,
pora mu do wojsk.a i ona próbuje urządzić g)
w charakterze adiutanta przy jak•ejś figurze. Z
· męźęm nigdzie
nie bywa, obrzydli sobie nawzajem przez dwadzieścia lat. On c:ały dzień tkwi
w pracowni, nieraz nawet tam r>ocuje, często
wyj i::7dża za granicę i jego małżorika ma pełn<'!
swobodę .
Kiedy Architekt wyjPidfa do po imoskit"wskiego ośrodka architektów Suchanowo.
ona \\ swoim mieszkaniu spędza noce z kochankami. on, widóczniP, wie o tym i nie wraca do domu nie zapowiedziany, nie cłrce skandalu, który tylko by go poniżył. Jak się Wika
przekonała, żona nie pociąga go jako kobieta.
Pokonać tę włosko-odeską
damę
nie będzie
trudno Stosunek został nawiązany jest oczarowany Wiką, spędzają w jej łóżku upojne godziny ona młoda , piękna. doświadczona, umie
jętna . on jeszcze męski i pełen tPmperamentu.
Nie mogą przeżyć dnia, żeby się nie zobaczyć,
albo przynajmniej nie porozmawiać telefoniC'lnie
Ale dla wszystkich ten związek był tajemnicą
Znają tylko Igora Władimirowicza, znają jako
jej starego przyjaciela, jako „miniony etap·•.
wiedzą, że właśnie z nim, Igorem Władimiro
wiczem, chodzi do Domu Architektów, do byłe
go pałacyku adwokata ,Plewaki na bulwarze Nowińskim. Ale dziewczyny tam nie chodzą. Dom
Arch!te'któw jeszcze nie wszedł w modę, chociaż jest tam nawet
restauracja, ale trzeciej
kategorii. Urządzono wy~tawy rroie<któw - ko·
go zainteresują?
Tym ·łatwiej było Wice ukrywać ten zwi'lzek W Domu Architektów zjawiła się tylko z
Igo1·em Władimiro1Yiczem, potem dołączał :io
nich Architekt. Tak'J konspirację uważał za zbyteczną ale doceni a ł delikatność Wiki, cenił 3ej
zyczliwą uwagę, poświęcaną jego si,,rawom, przychodziła na dyskusje o
projektach . w któryó
brał udział
Arcl1itekt, uważnie wysłuchiwała
sporów i polemik.
,
Na dyskusjach bywały także starsze kobięty
-architekci. Wika nie niepokoiła się nimi niepokoiły ją ładniutkie
kreślarki
w pracow'li
proiektowej, ale Igor Władimirowicz powiedziat
że
-:Ila architekta prowadzącego. tym bardziej
- głównego architekta, współpracownice z jego
pracowni są nie d-:i przyjęcia.
- Pierwsza zasada wytrzymałości materiałów
- żartował Igor Władimlrowicz - głosi: każdv
związe:k ogranicza jeden stopień wolności. A arch itPkt u siebie w pracowni powinien być absolutnie . wolny. .
, $w0ją i;Qlę · \Vi}{a grfl!a wspaniale. ~awet ~gor
Wladimirow.icz uwierzył", że jest ząkocbana W 3eg9
przyjacielu·. Dla Architekta był tu ciężki okres
walki tendencji architektonicznych szkół, kierunków, tradycji. Wyksztalconv we Włoszech,
zwioozil wiele krajów I znana mu była współ
czesna architektura zachodnia, przewodził · szkole. opierającej się na spuściżnie klasycznej. ale
uwzi;!ędniającej nowoczesne, przed< wszystkim
wysc..kościowe konstrukcje. Wielu go za to atakow&ło, ale Wika ogłosiła. że jest geniuszem.
że
jego budynki. projekty„ idee są genialne.
mów i ła to wszystkim: i jego przyjaciołom, i
jego wrogom. Jest geniuszem! Nie ten jest genius,z em, kogo docenią za pięćset lft. geniuszem
jest ten, kto żyje dziś i jest uznany. Wszystko,
czego dotknęła jego ręka, jest ger.ialne!
Tak to była słusznie wybrana rola 1 odgrywała ją po mistrzowsku. W niczym nie srrzeciwiła się Architektowi, nigdy się z nim
ni<:?
sprio::r:l:ała, nie kaprysiła, nie
obrażała się wobe<' wielkiego człowleka należy utrzymywać
się na odpowiednim poziomie.
- Ma"I'n wiele wad - mówiła mu - al.?,
Wiesz tego babskiego, miałkiego nie' ma we
mni- ani za grosz, jestem z tego dumna. Najważniejsze musisz mieć spokój
'Jeśli nie mógł przyjść na spotkanie, uprzedzał ją o tym telefonicznie, zapyty;„ał ze wspólczuciem:
- Co będziesz robić?
UsptJka)lła go:
...;_ Kochany, nie martw się , poleżę, poczytam
wejdP, do przyjaciółki, skoczymy do kina. Zadzwr,ń koniecznie jutra rano.
Oczvwiście, nie leżała na tapczanie. nie chodził ·~
do przyjaciółki. nie biegała po kinach, miała
swoi sprawy: krawcowe, szewcy. Józik Libe:ma · i Szarok, - tego ściśle przestrzegała, tu
nie mL gło być. potknięcia. Z Architektem też nk
mogf,, być potknięcia. Niech wie-, że jest wietna icldaną przyjaciółką . Było ni" było, córka
pr ·· -ora było nie było - z hetmańskiego r'l··
du! Nie jest winna, że urodziła się tutaj, wśród
chamów jest arystokratKą. do di,abłą !
Tylko raz Wika pozwoliła sobie na wybuch.
Zdarzenie miało miejsce w Muzeum Sztuk
Pięknvch, gdzie urządzono · pokonkursową wystaw" projektów Pałacu Rad. Muzeum był0
przepełnione od rana do wieczora, długa kolei
ka dągnęła się przez Wołchonkę. Architekci, w
tej liczbie także cudzoziemcy, stali przy swoich
proit"ktach prawie wszyscy z żonami, udziela ·
li wy1aśnień, odpow\adali na pytania. Wika bywał:J tam codziennie. spotykała się z Archi tek·
tem miała już wielu majomych w tym świa!.•
ku może ktoś . tam nawet się domyślał. jaką
rolę pełniła przy Arthitekcie, ale Wika zachoWY .vała się skromnie.
"
PanDwał gwar,
ożywienie,
publiczności nie
ubyv.ało, i
tylko jedna osoba ani razu nie
pru~;-ła do muzeum żona Architekta.
- Nie miej jej tego za złe - mówił Arch'tekt - przez dwadzieścia lat zdążyła się napatr ly<' na moje projekty, już jej cbrzydły.
- Ale to jest przecież twój najważniejs~y
proj·~kl. dzieło twojego życia!
~ Y.iedy projekt zatwierdzą. kiedy będą wrę
czać dyplomy wtedy przyjd7ie - :z;ażartowat
Architekt.
- O, tak! Wtedy będzie stała obok ciebie, bę ·
dzie dzieliła z tobą twój triumf!

lffODGLOSY

-

Spojrzał

na nią uważnie, zrozumiał jej aluzję:
ona sama chce stać obok niego, ona sarna chce ·
dzielić z nim jego triumf.
Wika zrozumiała, ze popełnił.i gafę, wzięła g')
za rękę.
- Do niczego nie pretenduję. Ale nie · mogę
znieść takiej obojętności wober ciebie, wobec
twojej pracy-. Stać przy tpbie tylko w dni triumfu - to jest. wiesz„. - pogardliwie skrzywiła
usta - Wybacz mi. ale nagle zrobiło mi sif!
przykro za ciebie.
·
· '
Na~tępnego ranka obudził ją d::wonek telefo-nu od Architekta. Dzisiaj jest przegląd zamknię
ty, niech nie przyjeżdża, tylko czeka na telefon
Przegląd

zamknięty

oznaczał,

że

wysta·.,-ę

zwiedzi Stalin i inni członkowie władz.
C'ilY dzień Wika przesiedziała w domu. nie
odchodząc od telefonu. Architeitt zadzwonił pod
koniet dnia.
~.Jadę.
.
Przyjechał z butelką szampana to bvl
do:i c ń jego zwycięstwa, ich Z'\Vycię<iwa. S talinowi spcdob 8 ł się jeg0 projekt.
Rano wyjechali do Suchanoi·a na dwa tygodni ~ .

5.
St~lin siedział na werandzie soezyńskiej daczy w plecionym fotelu, wystawiwszy twar7 do
słońca Lubił Soczi - dzieło jego rąk . lubił late
na południu, chocia:!: 'lekarze zalecali południe
tylko jesienią. Ale co lekarze wieciza? Także ,,,
dziecir\stwle lubił tę porę. lubił chC'dzić po ruinach Goris-Ciche, starej twierdz:i.1 rt1 górze.
zbun0wanPi przez cesarzy bizant.yjskic:;h . Tarn
się przewrócił i uszkodził sobie rękę. Soczi przy-

Lenin bardzo się
bił, że się cackał.

z nim cackał, i słusznie roGorki ma nazwisko, kontakty z wielkimi pisarzami zachodnimi. Wiele rzeczy mu się u nas nie podoba. Ale życie na
emigracji wykazało, że tam, za granicą, nie ma
przed nim perspektyw. Prawdziwy pisarz powinien żyć i umrzeć u siebie w ojczyźnie. Wikktor Hugo mógł czeka~ na upadek Napoleona
Trzeciego dlatego, że to, co napisał za granicą,
było wydawane we Francji. Rosyjscy emigranci u nas nie są wydawani, wydawani nie bę
dą, szaleństwo z Arkadijem
Aw.ierczenką nie
powtórzy się Bunin. Co osiągnął,? Nagrodę Nobla w sześćdziesiątym trzecim roku ży.cia?
komu to jest potrzebne?
Kto czyta Bunin??
Umrze zapoznany w swoim Paryżu, wszyscy
oni tam umrą, nikt nie pozostanie w literaturze rosyjskiej Gorki chce zostać, chce pomnika w ojczyźnie. To moina zrozumieć. I otrzyma te swoje pomniki. I honorarium w obcej
walucie także. Sam jest teraz walutą, darzą go
szacunkiem i zachodni pisarze. i nasi, nawet
byli ,,Serapionowi Bracia" - Fiedin, Tichonow,
to są prawdziwi pisarze, utalentowani, doś
wia :l ~z~ni. powinn i w pierwszej kolejności słu
żyć sprawie socjalizmu. A RAPP odsuwa ich
o..i 1teratun·, wysuwa na pif'rwszy plan „pre- •
ietariackich" rymopisów. Co można osiągnąć z
tymi rymopisami? Jaki literacki pomnik 'postawią JEGO epoce? Demjan Biednyj? Po Demianie pozostanie tylko jego
biblioteka, piękna,
jak mówią, biblioteka. Majakowsiki to zdoln!
człowiek, jego wiersze trzeba wykorzystywac,
ale to już raczej polityka.
Kiedyś
ON także grzeszył wierszami. Jako
seminarzysta przyniósb I!ji Czawczawad-zP. redaktorowi „Iwierii", swój wiersz „Di:!:>"
.P{l-
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szły mu ciężko, na z~słaniu też się nimi nie
zajmował, tylko strata czasu! Jednak rosyjski
opanował dobrze, nauczanie w semmarium prowadzono w języku rosyjskim. a uczył się tam
przez pięć lat Tylko z dzieciństwa pozostał
gruziński akcent, ale nie próbował się go pozbyć . Rzecz nie polega na akcencie. Widywał

Rosjan: ani przecinka, ani akcentu nie potrafią prawidłowo postawić.
Pisarzy drugorzędnych, drugiej kategorii, nie
czytywał ~ komu są potrzebni? Czytał klasyków - to jest niezbędne dla rosyjskiego rewolucjonisty„. Gogol, Sałtykow-Szczedrin, Czechow, Gorki - można było posługiwać się nimi
w walce z władzą, także oponenci posługiwali
się nimi w dyskusjach trzeba znać! Pisarzy
ch~opskich, tych wszystkich Złatowratskich, r Lewito\vów. Karoninów, Ł<itkże Niekrasowa z Nikitinem i Surikowem, nie lubił i nie czytał, lltowali się nad chłopem, a chłop sam nad nikim
nie ma litości - SAM wte to doskonale, doś
wiadczył tego na sobie.
Tołstoj to wielki artysta, ale n ie rozumiał
istoty władzy, idealizował człowieka, pouczał,
moralizował i tym zniżał swój artyzm. „Zw'erci a dło rewolucji rosyjskiej" czego to się nie.
mówi, żeby dogodzić in ~e ligenckim liberalom!
Z o - stojewskiego też żaden fil ozof, jak i Toł
stoj, nie orientował się w mechanizmie systemu
społecznego i państwowego! Ale w odróżnieniu
od Tołstoja nie idealizował człowieka, rozumiał
jego nicość, nędzę jego istoty, głosił ideę cier-

pienia, a idea cierpienia to potężny środek oddziaływania na ludzi, umie się nią posługiwać
kościół. Tylko · źe pisał Dostojewski nudnie, źle
pisał,

nieartystycznie.

Największy poeta
rosyjski' - to Puszkin!
Wszystko rozumiał, wszystkiego się domyślał,
wszystko umiał. Samo zrozumienie postaci Piotra ile jest warte! „Jego uzda żelazna . p_ostawiła Rosję dęba"! Szczytowym jego dziełem jest
„Borys Godunow": „Głupi nasz lud jes·t I ła:t
wowierny; rad ogląda nowości i cuda; a bojarzy w Godunowie pamiętają sobie równego.„
Jeśli jesteś przebiegły i twardy.„" Dobrze powiedziane! „Głupi i łatwowierny" - oto charakterystyka ludu. „Przebiegłość i twardość" charakterystyka JEGO władzy. „Pamiętają w
nim sobie równego" - charakterystyka JEGO
przeciwników. „Borys Godunow" olśnił go w
młodości, olśnił obraz
Otriepjewa „.. „Pozbawiony habitu, zbiegły
mnich, a lat miał on
dwad~ieścia„. Wzrostu małego, piersi szerokiej,
jedna ręka od drugiej krótsza, a włosy ryże".
Możliwe, że czytał Puszkina w seminarium,
Puszkin był w programie, ale tak naprawdę
przeczytał „Borysa Godunowa" później, w obserwatoriwn fizycznym, gdzie po wydaleniu z
seminarium pracował jako statystyk. Teraz piszą, jakoby został wydalony z seminarium za
propagandę marksizmu, w swoim
cza.sie sam
napisał w ankiecie:
Wyrzucony z Tyfliskiego
Seminarium Duchownego za pro.pagandę marksizmu". Wydalono go za co innego - za niewniesienie czesnego, chociaż matka · przekazywała mu co miesiąc pieniądzę, otrzymywane od
Egnatoszwili. Ale on nie chciał · kończyć seminarium duchownego, nie zamierzał zostać kapłanem, w tym czasie miał JUż powiązania z
kółkiem marksistowskim. Ale wersja o wydaleniu za propagandę
marksizmu jest wersją
słuszną, pracuje na obraz. wpdza, i 1 w kol).sek. wenci~. słuiy sp:rawie.. rewoiu'C)i. .
. -w obserwatorium fizy"ćznym włilśnie przeczytał na nowo „Borysa
Godunowa"
„Pozbawiony habitu, zbiegły mnich, a lat miał on
dwadzieścia„. Wzrostu małego, piersi szerokiej,
jedna ręka od drugiej krótsza, a włosy ryże" ..
I on też miał wtedy dwadzieścia lat, i on też
na rok przed ukończeniem seminarium zrezygnował z kariery duchownej, i
on też był małego wzrostu, o szerokiej piersi, i włosy miał
rudawe, i jedną rękę częściowo bezwładną. Już.
nie był chłopcem, bezpłodnym marzycielem, oczywiście, żadnych
analogii między sobą
!
Otriepjewem nie przeprowadzał, przy tym wcale go nie zachwycał ten nieudacznik. A jednak
uderzyło go wewnętrzne podobieństwo. Uderzyło go też
wyjaśnienie
przez Puszkina przyczyny klęski Otriepjewa:
gadatliwy swą
· wielką tafemnicę zdradził plochej Polce, naiwnie szlachetny, o wrażliwym sumieniu, drę
czył się z powodu środków, do których powinien się uciekać każdy polityk. „Do Moskwy cudnej powiem ja wrogom · drogę sekretną".· Pó- ·
szukiwacz przygód, romantyk, ale nie
polityk! Miał wszystko: wolę, ambicję, odwagę, ryzykanctwo, dążenie do zwycięstwa i absolutną nieumiejętność umocnienia go, wykorzystania
j"ego owoców. Uchwycenie najwyższej władzy i
nieutrzymanie jej - taki jest los nieudacznych
polityków; trudniej jest władzę utrzymać niż ją
przejąć. Otriepjew nie utrzymał jej. Nie zdarzyłoby się to, gdyby Dmitrij po wejściu na
tron
moskiewski
powtór,zyt choć
dziesiątą
część tego, co czynił· car, synem którego się

.„.

ranek", podpisał go Soseło, w &,eminarium było
mu Gori, chociaż w Gort nie ma mozabronione podpisywanie wierszy własnym imierza i nie ma takiej
roślinności. Przed Stali.:
niem i nazwiskiem. Czawczawadze opublikował
nem na stoliku leżały książki: Sołowjow, Kluwtedy pięć albo sześć jego wierszy, wspomnieczewski, Pokrowski, leżały zaproponowane p~ez
nia o Gori, o ojcu, o drodze do Ateni, o ajcowreferentów ,Uwagi o konspekcie podręczmkii
skich biesiadach z przyjaciółmi. I więcej nie pihistorii ZSRR". Tymi pracami kierował Zdasał wiersze nie są JEGO losem. Czy to bynow.
ty dobre wiersze? Nigdy nie wracał do ich leTo był JEGO wybór. W tym roku. zabrał
ktury. I jednak, pamięta, lija Czawozawadze
żdanowa z Gorkiego i zrobił sekretarzem KC
chwalił jego „Poranek"„.
Nie dlatego, że żdanow dobrze wywiązywał si~
Róża pąk otworzyła i czule objęła fiołka,
z kierowania regionem, z, budowy Gork~wskiej.
Skowronek wysoko w obłokach zanosił się
Fabryki Samochodów. Ińnt sekre~arze ko~ite
.
śpiewem.
tów obwodowych też -Się WyWiązuJą [ nie_ dla>
A po dwudziestu latach, w 1916 roku, w gru·tego że Żdano"w ma tylko trzydzieści osiem ląt
dńskim podręczniku Jakoba Gogebaszwili d'la
inni sEkretarze też nie są starcami: Chruszczow
szkół podstawowych
pojawił się „Poranek"
. Wareikis, Eiche mają po czterdzieści, Chataj~
podpisany tak samo - Soseło. Jeśli w dwawicz - czterdzieści -jeden, Kabakow - czte,·dzieści trzy. Ale Żdanow jest ::złowieklem in- • · dzieścia lat Il<> pierwszej publikacji Jakob Gogebaszwili zamieścił go w podręc:miku, znaczy,
teligentnym, zna się na literaturze. sztuce. ~ie
że coś w nim było, coś był wart! I mimo wszyjest inteligentem typu mądrali Lunaczarsk1estko nie został zrodzony dla poezji, poeta nie
go, nie chełpi się . swoim wyksitałcenlem, ni~
może być bojownikiem," poezja rozmiękcza du- ,
popisuje się zagranicznymi słówkami, nie preszę. Publicystyka to było dla. sprawy, jego
tenduje do roli teoretyka, jak Bucharin. · aL·
pióre> dobrze służyło rewolucji, Pisał dużo, pijest inteligentem. Człowiek inteligentny potrzesał pod różnymi pseudonimami: Dawid, Namebny iest we władzach. Żdanow się do tego ·naradze, Cziżykow, Iwanowicz, BesoszwHi, Kato,
daje Pierwsze zlecone mu · potężne przedsię
Koba„. I ·Koba stało się jego parityjnym pseuwzięcie stworżenle Związku Pi~arzy przygodonimem, podobało mu się. Koba był szla·chettowuje dobrze, jak się wydaje. Nadchodzący'
nym bohaterem powieści Kazbegi „Ojcobójca".
zjazd będzie punktem zwrotnym w stosunkach
Ale pod tym pseudonimem stał się znany pomiędzy partią a tnteligencją: pisarze ...... to na.i
licji, nie mógł już nim pod.pisywać artykułów,
ważniE-jszy oddział inteligencji, zawsze preten
i znowu wrócił do różnych pseudonimów - K.
dowal do duchowego przewodzeni:i narodov.n!.
Stefin, K. Stalin, K. Solin - aż w końcu, w
W walce o władzę Lenin opierał się na inte.styczniu 1913 roku, zdaje się, w gazecie • „Socligencji. Było to słuszne: inteligencja to odwiec2jaldemokrata", podpisał się: J. StalLn. I to sta. ny nośnik postaw opozycy]nych. opozycja - to
ło się je.go nazwiskiem, pod którym zna go teświ<:!tna broń w walce o właqzę Ale, kiedv
raz cały świat.
władza została przejęta, nie można się opiera(
Zarzucił pisanie wierszy, nie został pisarzem,
na Inteligencji - narzędzietn· władzy nie jest
ale lubił czytać, dużo czytał. Nie pamięta naot>oz~cyjność, lecz jedność. Rosyjska · Asocjacja
wet ~\'loich młodzień.czych upodobań, przemiePisarzy Proletariackich i · pozostałe grupki wproszały się z późniejszymi czytał i . w . więzie
wad..:aly podział w szeregach intl:!ligencji, skazyniach, i na zesłaniach, zawód rewolucjonisty
wały ją na różnicę poglądów Potrzebna ·jest
pozostawia wy-starczająco · dużo czasu na lektuorganizacja zdolna do zapewnienia jedności, bę
rę, więcej nawet zmusza do lektury.
dzie nią właśnie Związek Pisarzy
~m~narlum duchowne dawało wykształcenie
Gorki jest właściwą
osobą do akcji żjedw zakresie gimnazjum klasycznego. Uczono ła
noczenia pisarzy. W istocie
jest lewicowym
ciny, · starożytnej greki, hebrajskiego, francussocjaldemokra.tą z
poważnym odchyleniem w
kiego; · angielskiego. niemieckiego.
kierunku drobnomieszczańskiego liberalizmu.
Ale języki
pominało

mienił.
Zresz.tą, myśli tak teraz, a
tem, nie pamięta. Pamięta

Jak myślał przedtylko dokładnie

uderzające

go zewnętrzne podobieństwo.
go los ' zbiegłego mnicha, wyniesionego
na szczyty władzy świeckiej. Z czasem ten obraz przyblakł w pamięci, wyrugowany przez
inne postaci historyczne, które opanowały jego
wyobraźnię. A jednak w głębi koinórek mózgu
obraz ten się zachował. Czy nie wynurzył się
podświadomie, kiedy spotkał się w Baku z Zotamto

Uderzył

fią Leonardó\vną Piotrowską,
ary.stokratką? Podobał się jej

rodową

polską

- proletariacki
rewolucjonista-konspirator, karbonariusz, w postrzępionych spodniach, nie ogolony,
ponury,
zarri1mięty, pełen woli i siły. Kiedyś przyszedł
do niej, nie zastał, i kiedy przyszedł następ
nym razem, powiedziała do niego, śmiejąc się:
- Dziewczynka sąsiadów
mówi mi: Zofio
Leonardówno, był u pani ja.kiś straszny wujaszek.

C.D.N.
.Tłumaczyła:
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BYLO NAS DWuNASTU
W marcu 1946 r. do ZP ZWM przyb7ł a et~ wtado~
W iadyalaw Kulpiński z Rzeszowa:

- Chłopaki, il intc;at11W11 PPR. p<>w1taj• Oe~ ~rtD4
l.'lilic;i Obvwat11ukie;. W organizacji ta; pouriftftiłmv blłC! pieno1i;
1 tak staliśmy się ormowcami. Było nu Zta razie dwunaatu.

otrz:rm•łem

prostymi 1łowamł wdzięeznMcł dla t;rch, którzy -

k.c.ł...

Zbliżały się wybory do Sejmu, wzmogla się walka z bandami,
równocześnie trzeba było rozwijać pracę politycznyorganizować

wiec.:e, zebrania. ·Tadek potr.afit wygłaszać płomienne przernówie·
niit. trafiające do aere i umysłów ludzkich.
Tej nocy z 22 na 23 września 1946 r. dyżur w PUBP w Go:l:cacn pełnił Edward Kosiba. Noc była spokojna, nic nie zapowiadało groźnych wy112dków. Po p,)łnocy ciszę nV<mą przerwał
telefon, który informował dyżurnego o napadzie na I-01te1·unek MO
w Ropie. Alarm postawił wszystkich na nogi.
Naprędce zebrano 11 upę składającą się z pracowników PUB!!'
l ormowców. Tadek tro.:hę z zazdrością patrzył na umundurowa·
nych kolegów. On był jeszcze w cyw!lnym ubraniu. Ruszyli cię
:i:azowym samo::hodem w kierunku Ropy. Obok kierowcy siedział
Stanisław Klęba, najbardziej doświadczony uczestnik akcji. Zbl1żali się do Szymborkt.. Na szosie ł:!ylo spokojnie, pusto. Nagle
Klęba zauważył stojący po lewej stronie drogi samochód cięża
rowy, obok którego krę..:ili się żolnierze. Pewnie im coś nawahłp
- pomyślał. Zatrzymał· się, by przyjść żołnierzom z pomocą,
g·j;- nagle rozległ się terkot karabinu maszynowego. Wszystko sta ·
ło się jasne. Nim chwycili za broń, z tyłu platformy pojawiły su:
luly automatów.
- Wysiadać, tylko pojedynczo i bez kawałów! Broń zostawić,
·
ięct wyciągnąć przed s!ebie!
Paraliżująco działał oślepiający blask rellektorów.
Wcześnie ran.) szef PUBP Babko zorganizował pościg za band) te.mi. Na szosie znal<!zionó jedynie rozbity sam(,chód euBt>.
Okoliczni mies~kańcy wskazali miejscowosć Grudek, d<.1kąd uszlt
bandyci z uprnwadzor.yrru. Szybko ~iotarto do tego miejsca. Z
oddali słychać było odgłos trąbki. Ucieszyło to dowódcę grupy
pusc.igowej. Okawło si<; pó:.mlej, że głos w górach jest fałszy
w.1 m przewodnikiem. Dżwięki trąbki rozlegające się na 1toku jednego wzgórza odbijały się o <irugie, powtarzały w lesie. KieruJąc się ich zwodniczym echem, pościg mszył pod jectną górę, gd/
tymczasem banda uchodziła przeciwległym stok.iem drugiej.
Część kolegów z wy~rawy na akcję do Ropy wrócił.a po killrn
dniach nieludzko pobita. Opowiadali, że bandyci w1zystkich pod·
d::ilJ skrupulatnej rewizji, a następnie kazali rozebrać się i poło
ży" wzdłuż drogi Wszystkie mundury zabrali, cywilne ubrama
spalil!. Leżących bili kolbami karabinów, szczególnie bestialsko
znęcaJąc się nad tyxrJ, u których znaleziono legitymacje PPR, ~WM
i' vHMu Du n,ch na1eżdi: Czekański i Zawisza e;raz Tadek Wójc.:k u którego bamlyci znaleźli jeszcze ponadto upc.ważnienie C.o
zoiganizowa ..ia ORMO.
Aleksander Bioniek pisał o tym w swoim raporcie:
„W pewnym momencie dos.alem tak, że nie moglem powietrz1
ziapać. Potem ~abrali TUJS na swó; samochód i powieźli w mezna·
,;,ym kierunku. Następr.it: zaprowadzili nas do domJJ pod lasem
l'am przesluchtwaLi Czekańskiego, Zawiszę i Wojcika. potem bil;.
ich na boisku laską trzcinową. W t11m czasie dali.O' im znać, że
id<:-i e poscig wo;skowy W pośpiechu. uciekli w las" .
Poszukiwania Czekańskiego, Zawiszy i Wójcika nie dały rezuldokonała grupa z oddziału
talć.w. Wiadom;:i było, że zasadzki
„Czarnego", wchodząc"'.I. w skład band podhalań&kiego herszta
„Ognia". „Czarny" wywodził się z Nowosądecczyzny, grasował na
ter1.:nach między Gr.)"Lowem a Snietnicll, ale często robił wypady
ncl teren powiatu gorlickiego.
W pierwszych dniad, grudnia 19411 r. otrzymalismy w1trząaa
jącą wiadomość. Gajowy z grodeckich lasków powiadomił o znale1; eniu ci.al tuech rnkoych mężczyzn. Przykryte były chrustem
i p1zysypane lekko pie1wszym śniegiem. Pojechali na to miejsce
prnc.ownicy PUBP i rodzice zaginionych. Ojciec Tadka 1 . iituchym
syna. Bylo okrutnie z.masakrojękiem przypadł do ciała swego
w:rne. Wybite zęby, połamane ręce świadczyły o wyjątko\\'-ym b•atwlstwie oprawców.
Minęło około dwóch miesięcy od pogrzebu Tadka Wójcika or:iz
po7ostalych drogich nam kolegów. W tym czasie wydan1 został
dekret o amnestii. Ujawrua się bandyci, a między innymi „Czarny · ze swoim oddzialt-m. Przyjechali fUrman~ do .Gorlic, do
PUBP. Dwaj z nich w angielskich bluzach-z piatoleallU u pasa
i stenami w rękach. Służbę pełnił wówczu Edward K09łba. Poło
żyli automaty, l'ldp.ięli pistolety, wysypali amunlejł. XOllłba •P1·
tar:
- „Wv jesteście od „Czarnago"7 Pamłctacłc o u1)4ClzU w

JOZEF STĘPIE~

Z OPASKĄ PPS J„. KARABINEM

Szymborku? Jak to by?o?
- We wrześniu 1946 roku bt1li.śmv u poczę1tunb v .Ropi.
Nasz dowódca w11sudl, a po chwilt wr6cil i oitDillGUJil, · t~ ra„
lw:irujemy samochód 1 3edziemy na spotkanie a czerwonvmi, b4 •
d.mmy mieć trochę zabaw11. I tak się atalo. Dojechaliam11 ~fo
S:ymborku i tu zaczekaliśmy na za.powiedztane •potkanie. Waszych zmytily nasze W'>jskowe mundur11, które i w wtelu itm11ch
n.ipad!lch dobrz2 nam slużyly.
- A dlaczeg() zamordowaliście tych trzech7 - spyt.al Edward
Ko~iba.

Byli oni peperowCl.mi i ormowcami.
si~ d rzwi 1 wchodzili następni, składalt brof\. Zgodnie' z dekretem o amnestii, ujawniający się po złożeniu oświa::l
cztt'l i podaniu ,;ersonaliów zostali wypuszczeni na wolnóść.
Nam zęby laciskały 1:.ię z chęci 7.ernsty, ale szef ostrzegł:
- Chłopaki, wiem Cv czujecie, nie wolno nam jednak zrobid
zadnego głupstwa . PrzP:: niernzważny krok moglib11śm11 calq ak.cję ujawniania położyć: a wtedy inni się nie ujawntq. l mów b4·
dą ginąć ludzie .
Pewnego grudniowego dnia 1946 r. do naszej jednostki ORMO
przyszedł zabiedzony, odarty młody człowiek. Trudno było wyd• t-y(· od nieg1 5łowo Wreszcie zaczął mówić. Okazało słę, .Ce
chce wstąpić do nas bo ma już wszystkiego dość Od dziecka
służy u księdza w Szyn.borku jako stajenny. Spl w staJni, jada
w stajni - żyie jak zwierzę. Pojechaliśmy z nim do księdN.
- To ty Jasiti? - ~~1 7.iwil się ksiądz.
Jasio wystra1:>ony wła„ną odwagą stanął w kącie i nie odzywa
-

Otworzyły

I

się.

-

ŻZe ci bylo synku? -

pyta ksiądz i mruga do Jasia, a, Ja-

~i.:; nic. Ale widzimy. ż<; jeszcze chwila, a się załamie. Nie zwlek<iJąc więc dłuiej. mów'.my , że prżyszliśmy Jasia wprowadzić do
pokoju . bo to nie po ... hrześcijańsku. aby człowiek mieszkał . w
stajni. Władza ludowa na to nie pozwoli. Ksiądz nic nie odpowi•d zi ał. a my wprowadz!'ii'my Jasia z rodziną do jednego z wielu
pokoi na pleb;mii .Nie chcieli iść, byli wystraszeni, :i::awstydi.ani, gotowi kajać si~ za takie naruszenie odwiecznego porządku .

został ormowcem, a w niedługim czaałe wyjechał
do Wietliny, w której powstała jedna s plerwnych
produkcyjnych

Jasi o Hajduk
1 całą rodziną
spółd z ielni
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Bardzo dużo napisano o pierwszych dniach po W.}<zwoleniu miasta, ale nie W&Lystko. Bodajże w książce „Tranzytem przez Lódż"
i;:rzeczytałem takie zdahit!: „Po UJ"lljsci11o z Dworca Kaliskiego poje1.:halem do miasta tramwajem. Obok mnie stal mlod" człowiek
z czerwoną opa;;ką na ręce z naptsam PPS'.
Podobne wzmianki c1.ęsto się spotyka we wspomilieniach różnych
luazi. Dlatego chcę pr~yponuueć, kim byli ci młodzi, którzy 111e
bocząc na ryzyko, cho<11.1li i z durną pokazywali, że deklaruJą si~
po stronie młodej wład.Zy. Tą deklaracją była opaska z napisem
J:'PS i... karabin.
Bylem organizatorem i przewodniczącym OM 'rUF. i Czerwoneg;.i Harcerstwa w Dzielnicy PPS-Bałuty. Napływ młodzieiy pył
b:-1rdzo duży. Młodzieży należało dać zastrzyk pewności siebie.
W owym cza~ie (j.c.k 1 obecrue) pl·zed sklepami formowały ~:ę
ca!cnocne, kilom-=trowe kolejki po żywność. W byłym getcie roz
hi1:1dano i niszcwuo m:t:nie pożydowskie. Zdarzały się sceny m ·
c~ym z Dzikiego Zachodu. Zwróciłem się do mege CJCa, kt6ry był
kt.mendantem Korrusar-iatu MO przy ul Limanowskiego 89, i
1 · ropozycją wsp.Słpracy pod warunkiem pożyczema względnie ofiał<.. wania nam kilku karabinów. Szczegółów już nie pamiętam. Fak.
tE<m jest, że pr-zY'niosłem ich 6 sztuk.
:r·rzychodzono do na.i z prośbą, żeby nasi członkowie pilnowali
p;:.tządku w kolejkach, bo wtedy była pewność, że. wszyscy o~
rzymają przewidzianą porcję. Wprowadziliśmy zasaoę. w koleJkach wszyscy są równi. nie ma lepszych czy gorseych.
Opaski PPS wprowadziłem, żeby młodzież patrolująca. nie m.Jgb być posądzona o bar.dy~zm. Midi wprawdzie zasw1adcze111a,
ale opaska nadawała im inną rangę i pozycję. Działali w imieniu 1 z
up.:iważnienia partii. P .1magali w patrolowaniu •Jlic Bałut. Ulice
;e nie były oswietlone i różne cuda na nich się działy . Pa:trol.<!
nc1.sze wykrywały kryjÓ\\ ki Niemców, którzy nie zdążyli uciec z
miasta. Doprowadzano na dzielnicę tych, którzy szczególnie wysługiwali się hitlero .vcom. Pilnowali opuszczonych mieszkań po·
ntc.mieckich. Wykonywc.liśmy różne prace. Szczególnie pomoc . li
ceniła Milicja Qbywat~lska. Nie było obławy b::z naszego udzia·

Z butnej odpowiedzi mojego .polemisty naleiy się clessyL Jak
z powyższego lisiu, a i z tego co był opublikował w „Glosie Robotniczym" z dnia 16 lutego („Wamer i Inni") m6J teki&
w „Odgłosach" spełnił swoje zadanie: Andrzej Marciniak sae~I
poważnie zastanawiać się nad tym kto i jak zapewni repertuar
dla miliona magnetowidów. Wprawdzie nie podzielam opłymłzmu
dziennikarza, ale i ież nie będę dyskutował o gruszkach na
widać

'vicrzbłe.
Nie będę
musiałbym

Po upływie prawie 50 lat tr.:eba prz:,yomn i~ć o tyc~ f~ktacn.
O tym, że tacy byli kiedyś młodzi ludz1e, dz1s zapummam. Dla·
c<.ego? Czym różnilismv się od innych?
Warto zatem pamiętać, że z opaską i karabinem chodzili P·>
Bałutach; Feliks Stefaniak, Franciszek Kaźmierski Hen.ryk Na pieralski, Henryk Wd~: •ę<·zny i inni. Po pewnym czasie oddaliśmy
broń. Nikt nam za tę działalność nie podziękował.
CHYLIŃSKI
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WIZYTA K. WOROSZYt.OWA W POLSCE
A
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marszalko>1<i Kllmientowi
puswięcuna
Clu pr:qpum111e111a głuśnej ptzeo bl~sko
t:1.ydziestu laty wizyty oU.cjalnej przewodnicząc.!go Prezydium
. .
.
ltt-idy N.aj .v yższej L.SRH w Polsce.
K. Woroszyłow pl'zd •ywał w Polsce w dmacn 17-26 kwietnia
l!lfill roku. Udwiedził Sląsk, Oświęcim, Krakow. OJbywał hczn~
spotkania w Warszaw1„ uczestniczył w obchodach i:1 roczmcy układu PRL-ZSRR. Wyglusil parę przemówień. Jako jeden z meL~znych przywódców odwiedził także Lódź, gdzie honory ~omu
czyniła Michalina Tatarkówna-Majkowska. ~yło to 22 kw1etma
1958 roku. K. Woroszyłowowi towarzyszyli m.m. Jekatierlna Furcl?·
wa, ówczesny członek Prezydium 1 sekretarz KC KPZR ~raz przeAleksander Zawadiki. .
wodniczący Rady Państwa PRL W drodze do Lodzi gość zwiedził spółdzielnię produkcyJną w
J.lrkowicach. Odwiedzi. ZPB im. J . Marchlei,ysk1ego, wziął udział w wiecu w Hali Sportowej, gdzie przemawiał obok M. Ta.
.
tSrkówny-Majkowskiej i A. Zawadzkiego.
Dwukrotnie widziałc"ft K. Woroazyłowa przejeżdzającego ulicą
p 1 otrkowską. Gość - atary, o smutnym wyrazie twarzy, 77-letni człowiek :- jechał otwartym aamoch<>dem wr!lZ z A_. Zawad·~kim i co pewien cz~„ zdejmował kapelusz, pozdr81WiaJąc mleazkańców Lodzi.
Wizytę w Lodzi obszernie zrelacjonowała łódzka prasa, dają-.:
wiele zdjęć. „Dziennik Lódzki" opublikował też fragment ws~o
mnień Woroszyłowa pt. „Moje pierwsze spotkani• • Włodzlnm1rzem Iljiczem1'.
Publikacja „Odgłu::.o\\o
Woroszyłowowi, ~il:lan1a

C2F.SLAW !YLIIQ'SKI

KTO GŁOSI CWIERCPRAWDY O WIDEO?
Ponieważ :i.o.talem, nliUym niestomr \IOllllit, wezwan7 do tt.blicy przez red. Gnegorza Gndł w ar\1łrul• ,.Stop dla ~m
praw<I na temid wideo" („Odgłosy" nr 6 z 8 lut910 br.), poet.n0:wiłem przedstawi~ 1ttolowne uaprawiedliwieni„
Tek.st G. Gazdy przeceytałem ze ldmiwieniem i naw« z podejrzeniem, żo autor z011tal zainspirowany pnc jednego z pomyw.
dzonych wldcicleli wy1~czailni kuet wideo. Dowodów na to
jednak nie mam, w.tęc nie będę lllt nad tym roriwodzlt Poniewat mi!enniikarz twierdzi, t. nie wiem o czym piśz• &raz te jestem niewiarygodny i nieobiektywny, chcę zapytać, jakim prawem pytanie takie atawia kto.ł, kto 1wÓj zawód wykuwje nierzetelnie, nie zważajłłC na cczyiwtllte l łatwe do sprawd:zen.fa
fakty. Bo jak moma nazw~ Inaczej następujące twlerchenle:
Kto takie rozmowy (na temat udcupów licencji fiil.mów wideo
::_ r;rzyp. AM) prowadzi, tkl\d miał pienll\dze (1 to bardzo dute)
1 eo chciał u dywtuibutorów ucr111r1tcmnych kupowat. Odpowiedt
nikt." I dale.i: .;JJo eo W'!ęc
je!ń przeciet powsz:«hnie znana:
tw->r~ fałszywe qUde!ltyT"
Oczywista w t:rm wszystkim jeet, nl4!9tety, jedJftf• tenttancj.a
piul\cego w ten eposób. Fakty &Ił bowiem zgoła odmienne. Od
kiliku miesięcy trwają rozmowy z amerykański\ wytwórnią
„Warner Bros". Ze 1trooy polskiej prowadzi je „Film Polsk!",
DYtttrybucjd · FMmów.
Przedsiębiorstwa
reprezentujący interesy
Wszystko to można prześled2ić na podstawie ~a -lzonyoh dokumentów. Mało tego, być może w chwili, gdy list ten dotrze do
rąk red. Grzegorza Gazdy, kontrakt r.ostanie już &finalizowany, co
oznaczać będzie zakcp!en!e na polskd rynek pierwszej pM'tM 7'7
tytułów na blisko 10 tyt. kMet za poinad 100 tyt!. dolarów. W
wypożyczam.1,ach znajdą się pozycje wybitnie r<>m"Y"Wkowe („Akademia policyjna III", .,Cobra"), ale i ta.kie, które z pewnoecią
zaspokoją wybredny I śoiśle olm'eśl<>ny, jak mniemam, gust red.
Grzegorza Gazdy. Myślę tu o takich tytułi!ch, jak: „Bullit", „N~
nv kowboj". „Pola śmierci", ·zAmarcord" ezy najinowsze dzieło S.
Kubricka - „Full Metal JaCKet". Ponadto filmy „Werner f3ros"
zaezyina rozprowad1ać Przedsiębiorstwo Zagraniem• ITI, a
wkrót.ce polsko-kanadyiska spó~ka ..Hanna-BaTbera Poland" dostarozy pierwszą setkę filmów wideo dostępnych w Jcnrtu za zJ„.

. ' ..

ANDRZEJ MARCINIAK

łu

TADEUSL

'

nie zajmuje. Bo tQ po prostu jest nieprawda.
Stając w obronie osób dotkniętych grudniowymi młMcyjnyml
kontrola.ni!, dzlen,nliksrz „Odgłosów" tłumaczy, te przecież „wy.
potyczalnie t.e miały placet cenzury, płaciły podatki. ,bY'o/. zare;
j~trowane jako Instytucje prowadzące usługl dla ludn0&!1, _lłp.
Autor tych 1łów zapomina jedynie, że bronieni przez ,niego
właściciele wypożyczalni legitymują się, jaik mniemam, świadec
twem ukończen.i·a szkoły powszechnej w ZSJkresle biegłego czytania I pisooi.a I dzięki temu świadomi byili faktu, te nie mail\
prawa wypożyczać odpłatnie fHmów. na które nie posiad·ają wykupionych licencji. Było to jasno I precyizyijnle sformułowane w
udzielanym zezwoleniu. A &am placet cenzury I płacenie poda·t ków to zupełnie odrębne kwestie.
N1e potrafię na:tomia5t odpowiedzi~ red. G. Gaździe, dlaczego
funkcjonariusze WUSW odwiedzioli tyiłko niektóre łódzkie 'WYJ)O•
życzaln'.e, ale wierzę. że W)"kazując dotych(:zasową dociekll:wośd
w zbieramiu i111formacji przedstaiw"c!el „Od.głosów" dotrze do 1amego źródła.
Nie wiem. czy rozwiałem wątplilWoścl G. Garo:v. J~ll tak .•llt
lub gotów jestem
r.ie stało. służę pełniejsrzymi informacjami
wskazać osoby kompetentne w sprawach związanych z wideo w
Polsce.
Nie chcąc czy:mć na~zej poleml1l:! niieelegan<lk!ł pozwolę ao~l•
pominąć wszelkie zlośliwoocl red. Gazdy skierowane pod moim
·
adri.sem. a za•w ar te we wspo.mnianym .artykule.

Młodych chłopców.

gotowych do walki 1 reakcyjnym podziemiem
Wielu ormowców zginęło w tej walce, ale 1zcze1ólnlo boleśni•
pr7.eżyliśmy śmi~rć nas.t.t>go najmłodszego kole&i, 17 ·letnieao Tad •
ka Wójcika. Tadek wyróżniał się w naszej arupie. Szczupły, o inteligentnej, miłej twarzy, przyciągał wszystkich 1w0im sposobem
bycia, humorem, życ:diwością i piosenką, która da.wała siłę w pokonywaniu trudów ówczesnego życia. Marzył o wielkich czynach,
był zawsze pierwszy w ekcjach zbrojnych. Zaangll<>wanie i świa
domość polityczną wyniósł z rodzinnego domu. Jego ojciec, komunista - zaszczepił mu wiarę w ludzi, w sprawiedliwość społeczną. Dziś byłby mężczyzną w ·sile wieku, niestety, nie docze-

.' },

tówk!L Oaz.y\WŚCie, mogę si• r.godzić, ie wszystko to je!lt za p<Wno, ale nie mogę pogodzić się s twierdzeniem, ·ie nikt się tym

od Hajduków lllt. WyrataH w nim
jak pisali
wzięli w obronę takich, Jak oni bi~nych ludzi. Stawa te daly
nam Wiele 1&iy1f.akcji I :&achęty do dalszej pracy.

Po pa.na latach

~

takie wracał do tego com w „Odgłosach" napisał, bo
powt6rzy6 większość pytań, na kt6re przecld red.
Andrzej . l\farclnlak nie odpowiedzlaL Wszystkie · instytucje I U•
popebtił7
rzi;dy, które dotlł(I zajmowały sł~ sprawami wideo
wiele błędów wynikających z pośpiechu I braku doświadczenia.
Ale o tym Andrzej Marciniak napisać nie chciał. Wolał epatować swoich czytelników danymi o milionowych zarobkach tych
strasznych prywaciarzy. ktiłrzy wprowadzlll w błąd szacowne I
bogu ducha winne urzędy. A przecież wiadomo, te te ocknęły 11~
po niewczasie I usiłowały legalirować to, co tywiołowo zaczęło
urzędów do prywatnych wlaścl·
się rozwijać, Stosunek tychże
dcli wypotyczalni był taki, jaki obowiązywał od lat: owszem
damy zezwolenie, ale na wszelki wypadek dodamy takie klau·
.iule dzięki kt6rym zawsze będziemy mleć administracyjną t'ację. 2.e były różne sposoby wyjścia ze ślepego zaułka śwladc"'
dzi-llania w Innych miastach. U nas w Lodzi (o tym takie powinien napisać Andrzej Marciniak) skończyło się na dzialanłacb
kontrolerów PIH, prztlSzukaniach I rekwizycjach dokonanych
przez milicję I to stosowanych wybiórczo: jednym się „upiekło'',
inni :zostali w rolych ścianach. O szczegółach pisał 'v ubiegłym
tygodniu w „Odgłosach" Andrzej Gębarowski: .
Pisze w „Polityce" z dnia 13 lutego Szymon Kobyliński: „Już
na wstępie ich 4zialalności (prywatnych wypożyczalni - dopisek
mój) próbowano stawiać jak najwyższe przeszkody, chwytając
się po temu spraw repertuaru. Życie jednak, ,jak w przypadku
nmcj telewizji, jej koloru, a obecnie anten satelitarnych zwykło
brat górę nad zawodowymi iabranlaczamL Nie zniechęca ich to
l gdzie mogą, Jak mogą, zatruwają życie komu się da: obecnie
więc padło na wypotyczatnle. Głucha fama łączy to z rozrasta·
niem się jakieś firmy o mocarnym, acz utajnionym poparciu nie
znanych z nazwiska notabli, którzy miełłby pono mieć swój udział w lukratywnym monopolizowaniu sprawy. Już samo zaistnienie takiej pogłoski, bez względu na jej zgodność ze stanem
faktycznym, staje się zjawiskiem alarmującym (.•• ) O wiele croiniejszym zjawiskiem jest kolejny cios w oddołn11. ratownłcZ4 I
lerznlCZ4 10CJalnie przedslębiorczośó obrotnych l rzutkich obywateli-usługowc6w".

Ił•
Warło bowiem dodać, o czym Andrzej Mar.clnlak teł zda
nie 1tamięW, ie te przeszło trzy tysiące tytułów film6w, kt6ro
,o;-prowadzlll do obiegu ci tzw. piraci było I ~est macZłltlym impulsem w działalności kulturotw6rczeJ dyskusyjnych klub6w fil·
mo·wych, klub6w 1eience-fłctlon. domów kultu1'1 I Innych &,..
poclobnych ln1tyłucjL Jeszcze przed kilkoma miesiącami, co sam
widziałem na własne oczy. repertuarem piratów w•pleraly alt
OPRF w nadmonkłch miejscowościach. Zatem nie chodzi ł)'lko
n prywatnych wldclclell maguetowłdowych cacek (według
tnicb danych co ZO rodzina w Polsce korąsta se spl"lęła wideo).
Andrzej Marciniak zamluł argumentów utywa tnunaaeJL J„
łll Ja (I Szymon Xobylł6akl) napisaliśmy swoje tekst)' nluptnwani pnes pokrzywdzonych włdcłcleli prywatnych wnolyesalnl
(j"k elesancke był napisał dzlennikar1 „Glosa Robotni~") to
rodzi alę nieodparte pytanie: A przes kogo llOltal niMplrowanr

os•

Anc!rnJ

MarcłnlakT

GRZEGORZ

~A.ZDA

SPROSTOWANIA
PubMcznej
Do rozmowy a dyrektc>rem Miejskiej Biblioteki
""
imienia L. Waryńskiego Eltbietą Pawliclcą, opubli~owmej
ODGLOSACH z 13 lutego 1988 roku pod tytułem .,Najnowue
wydanie „Eneyclopaedia Brlta?Ullca" w Lodzi" Wkradły ałę dwa
!>łędy - w pisowni! na?:wiska kompozytora Orltmdo dl Lasso oru
w lic2lbie książek m!szczonych podczas II wojny ~wiatowej (podużo. które zmienHo Ja z 1D b'sleeT
j:l.W·lło się o jedno zero u
na 100 t}'ISlęcy).
Za błędy te moją Rozmówczyni~ I Czyitemiików serdecznie Pf9pr~u.m.

ZOFIA KF;DZIO&A

W tn!oTmacjt podanej na kolumnie

,,Polemiki, listy,

opmt.-

(Ill' 8, str. 13) wkradł się błąd w nazwisku dyrektora II inspekto-

ratu PZU (a nie ZUS) w
Bardzo przepraszamy.

Łodzi.

Powinno być ANTONI HOFMAN.

ODGŁOSY

•
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-

A może do kina?
„ANIOŁ W

jHł

•••

Pańska

FłlM,

w
akt;vwnoł6

saw~owa

nego portretu rut postad bohati9-

TV

lmponuJ„ea: teoretyk kin.a, wy- ra na ekranie.
w Szkole Filmowej w
- Czy ło pn:eświadczenle aklomLodzi, autor wielu artykułów i po- łe pa.na do zrealizowania fllma e
zycji kslątkowycb, telewizyjny po- Bolesławie Bacąńsklm?
puła.ryzator fllm6w krótkometrdo- Talk. Pierwszą, w mi.arą ~
wych I inicjator licznych sesji na- rnon<>gra.tię o tyjs.cym twórcy filukowych na Ich temat, opiekun I mów pr.zyrodnk.zych był f.ilm „Czło
obrońca Interesów młodych talen- wiek z ulicy Zielonej Gęsi". Wytów - to tylko nlekt6're dziedziny daj e ml się, :Ee wa!lorem tego tił
pa.na zainteresowań. Co pana skło mu jesst wtaśnie zap'..s au~czne
niło do przyjęcia nowego wcielenia go człowieka w natura1nej
prze- reżysera filmów krótkometrało s trzeni, -patrzą cego na własny dowycb?
r-0bek.
- Poc.ząlllooWo f.LJm tN1.ktowa1em
- I tak z pierwszych prób rejako kon.t:l"nuację mojej pracy na- b serskieJ wypowiedzi powstała maukowej... Wszystko zaczęło się od ła filmoteka twórców filmu krótkładowca

SZAFIE" to kodejny fl~m Stanisława R6iewtco,

w któll'ym twór>ca podejmuje t.ematykę wspólcze.sną . Po wysoko ,ocenionej „Kobleełe w kapeluszu", używając tej sa mej

formuly - owej nieśpiesznej, refleksyjnej, poetyeiklej opowieści ukazuje 1nam ozłwieka wiodą•cego życie pozornie spokojne, ustablldzo.wane, · nad którym jednak ciąży wydarzenie
sprzed lat, kiedy to, dbając o własną wygodę, nie udzie11ł pomocy śmiertelnie zagrożonemu człowi·ekowl.

W rolach
głównych
wys•tępują:
Jerzy Trela, Grażyna
Barszczewska, Edward żentara, Beata Paluch i tu. Film natrodzony „Brązowymi :J.,waml" na XII FPFF w Gdańsku w
JQS7 r .

spu.~l:r.ny

znalmmltego twórcy fil-

TV, WtD!O

w.

44

Czyto
Danielak
,bydłt?

komet rażowego?

mu przyrodniczego Włodzimierza
- G!óWlilie twórców filmu przyPnehalskiego. Ten wsp.antały czło rodnicz:eizo. Jest Jeszcz.e wiele powiek. skiromny i trochę samotnik st.ad za.sługujących na tak:i up.is,

o

bo~ahm

życiorysie l lmpon1lją który u trwali o.wb<>wość.
metody
dorobku. pozostawił po sobie pracy l charakter dorol;11tu.
~próaz l!'()towych tumów wiele ma~Ale pan brcmi si4' przed s~be
~l"lału clhron looe~o przez: c a łe la- matyzmem. I moll'Otematy cznością. w

eym

t.a przez l·e1m

mon~ę

Ifallnę

Dwa ftlmy, lctóire niedawno o-

~woleh

filmach, czego dowodem
De.fOWI\.
B~ąe dyrektorem WPO .1P,st tryptyk poświeoony artystom
za-ptononowalMn B arbarze Czecz <>- plastykom: Lesz)>owi Rózd7'e, Wiepraoowanie te~o m a terla!n. Ona oo sławowi Garbolińskiemn, Benonowi Z f'eaZizac;i filmu: „Rekwi.zutv
prz~rzenlu
w. Ga.Tbolimkiego".
d<>robku W. Pudial- Liberskiemu.

be jrzałem „Bohater
„Szczęśliwy człowiek" -

roku" l

mo~

nie porus.zyły mnie do głębi, za
1.o dostarczyły 1X>żyiwkl na Di:i.ejszy tekst.
W przypadku
„S7lczęślitwego
refleksja będzie cOk&wiek egzotyczna,
na.tomi.asł
"Boha:te.r roku" sp.rawil, Ili postanowiłem się zbudw~ać &
stworzyć konstru.lreją mtedekltuczłowieka"

l\lajeiekawsz
-

ski.ego

W rolach 1lównych: Jett Golblum, Goen
Gets.

il>awls,

John

I

rozmowa z MACIEJEM Ll!KOWSKI M -

sklo.niŁa mlllie do tego, abym
podjął się tego zadania. Tak się
zaczęła. moj& p.raktyczna przygoda
z fihnem - oczywiście wcreśniej
mu.sialem uzyskać zgodę z Milllister.stwa. Pierwszym owocem była
„Ostatnia księga przyrody Włodzi
mierza Puchalskiego" - czteroczę
ściowy film zrealizowany dla I pro&ramu TVP. Był to zarówno 7>biór

sam

„MUCHA" to amerykański 0tbraz tWórcy h()!Torów science
fiction - Davida Cronenberga. Projektalllt systemów komq>uterowyich prezentuje d'2liennlkarce swój wynalazek
mają-cy
zmie?llić świat „teleipody", Pozwalające przenosić n~eo•żywione przedmioty (z którą, oczywii\l<cie, nawiązuje
romruns).
W czasie doświadczenia na samym sobie, geny
mężczyzny
ml~ją się z ge.naiml... muchy, przypadkO<Wo zamkniętej w
telepodzie i.„ To już trze<ba zobaczyć. Doskonałe efekty speejalne .wykonane przez wytrawnych fachowców.

•
••
Z&JQC

aJną.

reżyserem i nie

-

Dobór tycih s:yilwetek &lega w
g.en~ jes:&Ze czasów mojej
działalności na sta.n<>wisku dyrektora Wy<lzia.lu Kultury i Sztuki
UML. Chciałem te nazwiska utrwa1ić na stale w św.i.adomości mieszkańców nasrego miasta, proponując
tym artystom \vy'k<manie elewacj.i
w dowolnej techni.oe w różnych

swej

tylko.„

· - N ad czym obecnie pan praeujeT
fi3Jnów, które obecnie poWl'Jtają .zabawna
wydaje mi .i.,

- z

„Rzecz o wannach... I ule blko czyli niewielki pn,ycsynek do historii higieny". J Mt to film żar

Oby<lwaj tw&icy
kootestiu'-to maay Feliks Falk nie c:hce
być poplec.znilklem
reżimu, zd
reżyser
angielski
~ mimo
szczezyoh chęci nazwiiska nie U•
dało mi &ię zapamiętać udowaidnda. Iż nie jeet kaipiital!Js.tya,.
nym pa·chołkiem
I przedstarw.t&
smutny 10,, dosta'W'Cy kakao, a
taikże ukazuje be:zi:nriaT
nędzy
srwojego ludu.

tobliwy. Temait zostai podjęty pod
W1!>ływem zachwytu nad etmp0nopuqktach Lodzi. Jed.nak: czasy by- wanymi w zamku
w Lańcucl.e
unikalnych, nie publikowanych ka- ły nie sprzyjające. Filmy, które k001pletamł anita.mymi i ni. tylJ1Uż mrożyt.ni Grecy k001drów, jak i opoWlieść o życiu wiel- zreal!.Z-Owalem o nich, Sil po pro- ko. Bohaterami tfilmu •Il: 'WlllallllY,
kretnie Arystoteles ze
Staglr7
k.Lego twórcy tinmów przyrodni- stu przedłużeniem wcześniejszych bidety, IHldesy i piękne kob!ęty.
odkryli, że czlowleik jest
czych.
za!ntereoowań tym.! sylwetkami..
Wprawdzie llltnieją poważne pro~iem s,połecznym, a więc
N
OWI\
profesją
zajmuje
1lę
blemy
s
doborem
modelek.
ale
u- Nie b;yla to Jedyna próba za!.nstytucjoina1Jizacja życia więk
pl:la poełael twórców filmu krót- pan zaledwie od 1983 r. W jaki dało lię )akoś pokonać tie trudsposób udało się pa.nu .w łak krót- ności„. Ndezałetnie od tego, poszej •Zllrody mu
nde
przynosi.
kieco?
kim ezasłe zreallzowa6 ał 24 fil- r.o.staj• wierny l)"lwetkom lud1ll · Pr<Jiblem za§ jego kondyicjd psy- Faktycznie nie. KoleJn• fl:lmy my - to :&adziwlaJące zjawisko
zajmuJ2'cydh al.ą przyrod-. Kolejchofizycznej leży we włiaśclwej
poświęcllem Klll'Olowi Marczakowi, przy obecnych
flnan.. nym f!ilmem będzie ,,Bocianie gniada!Wlee odidziiłYWań
zeW1I1ętrz..
Zbigniewowi Boehen.Jrowi, Witoldo- sowych, które strudnościach
pewno~cl11 111 ta.Ji:.- zda" temat dowodzący, te bonych, c;zyl1 społecmy-ch, na jego
wi ZukOW1klemu,_ Realiucj& fil- że doknezllwe dla WFOT
cian
jest
cennym
mlemtk!em ll\m u o człowieku, którego jurJ; nie
wnętme, któire staje się osobo- DośWliadczeol& wynie&ioa. s formul2'CJm o zmiMw:b w &ro.
ma, łącz;y aię z odnajdywaniem lu- WFO w Lodzi, a lat~
wością :fuinkicj·01I1ując" w społe
jestem
dowl$ku
e'k.olOllli:cmym.
A
l)()tem
d.'%1. kitóay dobrze eo znali i mogą :r.Wlisiza.ny ód lat, początkowo
czeMtwle a·l·b o alle'Ilft.11je się I
wybieram &i,.„ na niedtw!ed1Lia.
na jego tenait mówit w sposób nllC2lelny redaktor, l'Mlniej jalrojako
za?t.raca.
ml- To łlakie film o cchronie środo
przekonywający. W miarę motllczelny dyrelctor bardw ml obec- W!ska, czy mot.e dokładnilei o oll"O.Ś<lf zawsze aas>r.aszalem Ich do nie procentujll w moich
realizanledtwlecbń. w Po1-.
O He .,&iczęślilwy czfowdeat• t.
współpracy.
Z temperatury zw!e- torskich ~eh. Nieskrom- chronie
- Dziękuję r:a roanowę.
12'la.motanle llę w precyzyjn}"Cb
l'Jleń.
ae wspomnień naooznych nie powiem, ie mam dobre
:r<M;ei ścisłych formułach, które od·
łwtad'ków, f'Od.zRa się rekonstruk- znanle. oo do potl!lleb
wytwómJ ł IWOiNA
cja postaci, co prawda chyba ni- ta wiedz.a
mierzają rytm życia, o tyle „Boczasami
mi
~
NiffMf1f1C-AD
AMSKA
ldY nie uda sic poprzies takie IZll- Poza tym wl~ć
hater ro3ru" to wołanie o te forl!lreableiDL .two~ bardziej aui:?f!.Strw• llzowałem dla potrMJbfilmów
muły .
TV.

•

ino właściwie od samych awoidi początków rz:w.racalo się lru Uteratium.e: j.u4;
Georges Melie1 przenosił na ekran
Julesa Verne'a.. Skwtki bywały wipra.w-

wdizie

różne,

wala się

z biegiem czasu

je&iaik zasada,

od

lllk.ształto

krtóirej

praktycznie nie było dotąd wyjątików: na podstawie ksis.żek wybitnych reatliwwam> filmy nies:zczególne, a w każdym rarzi.e zaiws-r.e wyiraźn!e
•łiaibls-r.e

~e

od

pierwowooru. rnatomi.aet

imacze}.

literatura klasy „B" dość często eru,żylia Jako materiał do filmów dobrych, a nawet
wY'bitnych.
Przyld.arlów

Jest tak dlrllo jaik

I jeśld naiwet współca;ułem, angielskiemu od'P()wiiedinikowl naszego Dapielaka, to moje spoj•
rzenie na problem miało w sobie coś z szeroko obwartych, a
racrej inaczej ustawiony-eh oczu
pan0. Dundee a filmu pt. ,,Krokodyl Dundee". który przyjeż
d.:ta z australijskiego bus11U do
Nawego Jor.ku 1 tr<'JIChę mu tu

I u .nu Okre.śloine
formuł7,
k<tóre .riwle się do'brod:tiej&twem
cywillza;cji, aą, aile jeś:ll w filmie MJgielsldm
eiljmdl!llll·ją one
bohalte:r& IWOj" J)l"eCyrQlł, O ty-le
Danielak w
„BoihateN.e roku"
nlszozony jest kh brakiem.

ekiram.owych ad.a,.

pta.cji;1 z ostaJtni!Ch .kfilw la.t wuto pr:zyp<>mnieć •
jednej strony „Miloj6 8wMma'' V. !Schłondorfen
wedrug Pied"W6Zego łlomu cykilu M. Prousta r:z.y
"Pod wulkanem" J. Hu11t.ooa według genialnej po-

wieści M. Lowry'ego, 11: drugiej zaś choćby „OJea chrzestnego" F.F. OoppoU według M. Pmo.
albo - niecl'Jbyt zresztą rzaiuważon• n& połslkich ek:ranadl - •.Kocbanl04
Francuza",
prawdziwy
ma~ wyikonany pmez K. Belna na ~
Niwie średniego l'<lmllmS'll J, Fowlesa.
Ab:r, una.1izować Pl'!ZYC!z:7lilJ tego lltana
mecą

To n.le jut ))al'adoka, pon!ewa2 formuły te abu:t" wyląC2lill•
sob'le, 11t, jaklby ntulką d~a srluki i JJam1&s·t p.l"zyiczynlać się I
kontrolować

~

-
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·~t;'

"'

.

.

.

'

.

.

„Imię róży"

ZreS::zJtą talent
gorzędma,

~stia

dr.u·
jes.t

żyde Ulk5i7JtałtoWalilą

meooą

aJe ~i w nim jedein bhp ni'! jest ustawl-O!Il.Y.
Być

Miłośników

filmów wymagających od wldiza sfilnyich n«W6w
usatysfakcjonuje „Filmowy hol!'ror", jak.i do 3 marca pre7.e!lltowany będzie w kinie „Wolność". ·W ze.stawie obrart6w z tego cyklu znajdują sdę: „Christi1t1e", „ Widziadło",
„Zagadika
nieśmiertelności" i „Duch". W kinie „Swilt"
naitomlast do
końca lutego trwa przegląd ekil'arndzowanyich powieści K01mela

może

sipoeób

nia Dam.ieJ.aka
dopóki jestem
bęidtzle pójść

wielki~

to

malułJ!d,

R'łSZARD

•

teraz,

tneba
• rum1euiiem
na

tui

v.a.yna;grod:zę

klm I rachunek

NAiKOMEaNV

ro~mOIW'a

jeM ta3d:

kO!lliPromla, a gdy

Makuszyńskiego.

•

go.

Tak Więc Danielak tracl pozytywne pieirwdastki duszy w
„Bohatell'ze rokuN je.st już nale-

Innego rodzajiu prob l emat y kę znajdą dla
1le'b'ie w k111'1Je
ci, którzy cen i ą w fi.lmaoh wame trekd społe<Czne.
zestaw filmów ukaz 1j ą cy probie.my
nal'koman!i:
„Alabama", „Czas dojrzewanda", „Jesu:ze tylko raz" I ,.Jestem
przeciw".

12 ODGLOSY

to

sk0iro zysk nie

kll'yterj urn pra;yx:liatnoścl.

„Zachęta"
Będzie to

M.B.

hamują

• Danielak, przynajmniej na począ•ti.ltu „Wodzireja" to pasjonat
i talent w branży rozrywlrorwej,
a t1rlclle w miarę poczciwy Olbywatel, aae tkwi w nim
jedein
błąd j~t dolx'y!; · W'lęc najpraiwdopooolbnle j nie wpłynąłby
najilejpiej na samOfl)OC'DUJcrle zakrzepłych ll\lb dopiero ' kirwpnacych w nomenik laturze urzę<lrni1o
ków, grlyby r011JWinął &.lt:rzydła.

W najbliższych tygodin.iach re,pertuu kin łódrzlk.ich będzie
nieco urozmaicony. Każdy znajdzie w nim dlla siebie coś j!Ilte•esującego. Za<'zni·jmy od tych kinomanów, dła któryich sło
wo „mi.łość,,. w tytule filimu (i w treśc.I) ltainowl dostaitecżną
rekomendację. Otóż w ldiillie „Wisła" trwa przegląd filimów
pn..• Wszystko jest miłośdą". Po.za tytułowym tillIIlem przeglą<l'U wyświetlane będą takie pozycje jak:
„RecY'dY'Wiiścl",
„Czule miejsca", .,Lubię nietoperze" i, oczywiście ,,łiulk Erosa". Przegląd trwać będzde do 3 maa-ca.

Warto przy tej okazjj odnotować, :te po.za klmunl 9tudY'.lnymi - „Stylowy", „Studio". , , Małe Tatry". kt6rre w swym
r.epertuarze pro~adzą stałe pozycje pn. „Pożegnanie . z t:rtułem". także k ino „Gdynia" wprowadziło na ekran „Dni p01i:egnań" w cztery o.statnie d,rui kaiidego miesiąca. Na ll\ltowe „Dni"
złożą się dwa filmy: .,Butch Cassidy" i „Sundan.c e Kiid", które
cieszyły · się żywym zainteresowanie m u wielbi~ell aktorstwa
Paula Newm~ na i Roberta RedfOl!'da.

po.stęp,

będ'
ma~UCt&

się w~6wna.

Ale-- imylk'l.e u dl!'Og'a de kariery &ię n·le końlczy I jeśli .Jiu:t r!4
:srezyiginowai!.o się z &deble,
to
tlrttdino s ię potem odiz;'l9ka4.

TOMASZ KlJBIJK

•
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ze str. 1
dia ciebre i 50 dla Wasyla. Proszę. nap:s;:. j:?.Sli masz ocho: ,

11.z

·
Caluję".
„Otrzymalem twój iist i kartę pocztową. Cieszę s:ę,' :'e o mnie
pamiętasz. Prz~~ylam c; trochę czerwonych 1able'c. Za parę :fai
prześlę jeszcze mand;tr11nki. Vtasylowi nie przesyłam nit:::ego , i>:J
r.acl sobą nie pracuje Smutno mi, że nie jesteś ::c mną. Serdeczr:M caluję".
, Witaj Swietka.. ode(vralem twó; l i st, dzięktiję Bardzo jeste,n
~ndowolony. ż.? ni e za'!]om:nasz o ojc•i Nic mi nie aclega i zdroWt« dopisuje. Przesytam ci maly podnrunek. To mandarynki. Ca-

i·rme jeszcze owoce.

h.3ę.

I

Twój J. Stali1\"
Swietłana

Allilujew;.i o stosunku Józefa Stslina .:J e
s.rj:,Jdego narodu:

F~o sji

i

l'O ·

.,Cala nasza rod.-zina wywodz-ila s i ę z Gruzji. To Gru~,ia bylf!
Cudown11 kraj, skąpan.y slo1icem. ou;·1any legen'h mi. kraj dumnych ksią7ąt i chlopów zauroczonych pięknem pr~u
rncly Ra.1. opiewany róu:nie:± przez poetów rosmskich. O!c ee 1.ochal Rosję. Owladnęla n•m na zawsze &urowa krasa Syberii. Był
zakochany w prostoci.- spol~oju i godności Rosjan. Nic cierpi. ! I
1,af.omiast „feudalnej uni~oności'' Gruzinów„.
lf żyłach mamy ply"'1ęla krew wielu narodów. Ciemna. o śniri
d~J twarzy, wygląditla na Cygankę bądź Hindusk,.. Uważala się
;ednak za prawdziwą Rosjankę. Ojciec przez cale życie kochal
Ros;ę. I to milością głęboką i namiętną. N1gd11 uie spotkalam
drugiego Gruzi"ta, który do tego stopnia utopilby tv niepamięci
swe pochodzenie i zapa~al tak4 rnilościq do trosy,s'kiPgo ludu. Ojciec często wracal do lat i:esla.r.ia na St1berii. Lowil tam ryby, otl·
1''<$Zą ojczyzną

Swietłana Allilajewa przedstawia swego ojca

Józefa Stalina
z

tamtuch.
eta.wal sit ro:zm11ll4niom t0 glfM 111bnt1jJkiej M.Jgi.
Zat wunłósł dOZ!1otłM t&toielblft&W pr~odv ł prostego ludu..."
Józef Stalin pozował na ascet• 1 tye{0'1ff'IO abnepta. CZ)' Istotnie wykreślił· te mocniejsze trunki H ~ meuf
Swietłana

All!lujew• wspomina:

, Ojciec bJll wubitnvm znawcq włn, prawdztwvm ich koneaffsm.
Na jeoo stole Z1Jw1ze p11s.mUa ~ cala (14lerip na;rozmałtuvch
win, choć w11tącznt• gruziukich. Pił wolno, a •mi«rem, malymł
ly<'zkami. Ja.dal niewiele, chat 1 'kddego danfa lubił col uszcz.
knąć dla. 1iebie. R4erej ob6erwowal, lekko rit krzywiąc, jak łnf'.ł
owchają się jadlem„."

Józef Stalin okazywał ostentacyjni\ pogardę dl:s dóbr materialnych. Ofiarowywane mu z różnych stron, niezmiernie cenne niekiedy upominki, przek:ieywał niezwłocznie do muzeum. żadne_gn
majątku nie posiadał Dacze stanowiły własność państwa. C6rK'l
ni~ odziedziczyła pe> nim złamanego rubla. Nie bardz.o w ogóle
orientował się . w reali::ich codziennego tycia.
Swietłana Allllujewa:
,_Od 1947 "· ojciec nieustannie dopytywal a-lę, czy ribv nie brali:

pieniędzt1 tta utnymanie. Odpowłtulal1Jm, że nie. Nie wierzył,
kla.miesz, powiedz wreszcie, tle ci trzeba. żvr w lltiz;i, stą:Pal fJO
świecie 21 cza16w J)rzed rewotucjq, kiedy sto rubli bvlo sumq lcoloso:lną. Kiedy t'Z4Sem wręczał mi dwa lu.b trz11 t111iące rubli, wvdo.wa.lo mu się, te obrzuca mnie milionami.„"

mi

Z różnych stron naciskano Swie-tłanę Allilujewą, by utrzymywała
ojcem żywsze nieco k0ntakty. Tym bardziej, że Jozef Stalin cora.>: bardziej se!)arowal się od otocze~ia i wiódł tycie. nie ufa]l\~~gc już nikomu aamotnika,
Swietłana Allilujewa:
„Wielu zasypywało mnie pt,ttanła.mi, c:ze'flłu •ił U$i11;lJę_ ~ot:ze~
cło ojca. i ta~ TzacLko - *ię z nim widuję. Ządzw01\, -zazcr.a.a.1. zeby
1

cię z nim polączono Moze oni tJJSŹt/SC'IJ mielt raeje1 No cóż. bv·
lam zpyt wrażliwa i nieśmła.la, btl torować sob!e drog.ę lokcia.·
mi. A jeszcze te różne. nadzwyczaj przykre dośWuidczenia Dzwonitam. 4 wted.y sl·yszalnm w aluch.awce alos zly i ~rytowany. zostaw mnie w stJokofo nie mam czasu. l rozlegal się· brutalnu
dźwiek odkladane; sluchawki. Uplywalo potem wie!e czasu, niTJ)
zdclalam się jako tal=o pozbierać. Dzwonilam ponownie dopier"
P" miesiącach.„"

Józef Stalin mial oczywistą
chodniego sty!'u zycia
Swietłana Allilujewa:

obsesję

za-

na punkci' Zachodu

do
„Mama wyjeżdżala dosyć częst~ do Kar.lowy.ch WaTów
róż'1e
przebmva.l ;e; b1'at. Przywozila stamtąd
Berlina, gdzie
ubranTca i tryko.taże. Byly to rzeczy śliczne, jak rta tamte CZl1S1J
ul~susy u nas niebywnle. Mama przestrzegala., nie mów n;c o-I·
c.u. powiedz, że kupiłam to w Leningradzie.„
Ojciec przyglqdal mi się potem pod~jrzltwie, rkąi! masz ten nowy sweterek, pewnie z zagra.nicy. Kiedt1 ·mu. od13.owiadalam, f:e
nie. że to nasze, krajowe, rozpogadzal się n11tychmiast, zadowolony widocznie. że i u mu potra.fiq ladnie produkować. Ogrom!1t'
si~ bal, byśmy nie porldali się destrukcyjnl!'TnK wplflWOWi Zac11.od11 to znaczy burżuazyjne; Europ11„.
Jeśli cho~ z daleka wlatywaio ode mnt. wodą kolońską, o;ctee
zaraz dogadywal, wi::c i tv skrapla.u się tym.ł p4chnidla.mi... .
Pewnego dnia, w Soczi, ojciec zaczql mł .tę PTZ11alą,dać z me
vkrywaną zlością. Wre3zcie wybuchnql, co to mts zn11czt1~. mote
od razu sie rozbierzes~ i pó:Jdzien rr.a.ga na kpacer1 W pierwszej
chwili nte · zrozumialam co mial ft4 myiH. Sp6Jn tylko 724 two;q
s1ikienkę, podniósl. glos. Spojrzalam, bvla to zwykla aukink!l
rlla dziewcząt, odslania;ąca kolana.. Zdaje się, :te azatan eię opęta!,
o;dee byl wści€kly, może chcesz "1,tć Jed714 z tych głmnutve~I!~.
co pokazują si~ już f)Tawie flago. Ko'bietti nłe powinM it»Uei~
·
11olymi kolanami .„
Ojciec nieraz doprowadza.Z mnie do rozpaczy. lld razy ąła1;ntam się. kiedY, w S'.OOSób de&potvcrnv tądal, b111n lit ubłera'-4
J<tk on sobie tego życzy Nie~~iedy na mój widok wpadal w nł•·
poham01.1~a na wścieT~bśf Dlar,zer;ro no!!z~ krótkie .skcrpetkł, o ni•
dł'!lgie pończoc'iy? P•zecie± to pelnia lata. odpowiaó'11ł11m. Mau
Wl.~'ć pończo('hu. roz«Miesz. nie &ędzi!'sz pokaZ1fU•ot golvch nóg,
Jr; czeqe> to podobne "

I

j~st

miał

na punkcie nagogJó t ef Stalin ci ; '3 '\'0;.;cie p o jętej socjalistycznej moralności" niezłego „kota '.
Jego poglądy ·:v tych kwestiach zdominowały na długie lata rad.<iecka sztukę . Śmielszr sceny w fllmie, czy lekkie jedynie potrąc·enie o seks w lit~raturze. szufladkowano jako „zgnil4 ł perfidną pornografię", poolwpującą zdrowie moralne i fizycznĄ tęty
znę radzieckiego społeczeństwa. W gołej kobiecej łydce dopatry•,q11 się tajnej broni orzeciwników socjalizmu I jego osobistych
·
wrogów.
Swietłana Allilujewe parokrotnie wraca w 11wych Ustach d..,
tragicznPgo zgJnu m::itk! w 1932 r. OdbF'.9-ł s_ię ak1:1rat bankiet
na cześć kolejnej rocznicy Rewolucji Pazdz1ern1kowe1 ~l'~Y sto.le
cl-i k S talina sjedzi ie~o żona Nadia. W pewnej ch\\'111 Stalin
7:\nócił sie do 7.ony l p"E>wną złośliwością w głosie: - Pij tu, monie

to tajemnic2t -

że byś się 'czegoś napiła.

Nadia poblarHa -

~:::o

.
ty sobi e

wyobrażasz,

do kopn zwracasz
.

11 ę

.
p •zez „ ej ty".
Powstała nagle od 5tołu i opuściła ~alę. W nocy st:rzehla sob•"
? pistoletu w <:kroń
S · •„ietłana Allilujew?. ·
„Z początku ojciec hyl tak przybittf, że stracil ja~by wszel.ką
ochotę do życia. Jednitk ;uż wówczas wpadal w wscieklość, kiedy przychodzil mu na myśt list, jaki mama zostawila •. T~go pożegnalnego pisma ntgdy nie widzfalam na. oezv. Pewnie. zosttilo
zniszczone. Ale istnialo, wiem na pewno. Opowiadali mi o
ei co list oglądali. Byl prz~aża;ąc11. Mia.l eharakte'f wv&ttnte po•
litt;czn11 i pelen byl oskarżeń. Po jego i>rzec'1ftaniu ojcłee na.łir«l
nie lt4ło pnv
l:iez wątpienia przdwfn,dczenia, ł!e mam11
;~go boku, lecz :tklanfala tit 10 ltrOtt.f Of)(Jztlt1l 'ro nłe cl4w11?0
mu &pokoju. Doprowad%ało oo nłe"'41 t!o tl'lll!u„.

tvm

"'°''-
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'I'rumn~ %t t1olokamł mamy dotk1'1qł ra~ Jei!im !'ęq, odepehfl.ql
i odWt'ócil iię ' plecami. Potem, na uroczystościach pogrzebou;ych

Zmarł

.
W(:ale się 11i e , pokazal .
Kiedy już :ioroslam opowiadano mi, jak bardzo ojciec b11l
1l'St1'ząśnięty ś 1r.,icrcią ?namy. Dlaczego odebrala sobie życie? Ce>
j . ~ do tego popchnęto 1 W końcu uznal. że byl to cios sztyletem,
j :?mu u:laśnie wymi erzony w plecy. Byl zbyt intetigentnu. żeb·y
; , ć c u;iedzieć, że jcśU kt.oś pozbawia się życia, winą za samobói:;'. iro obarcz(], się zaw~ze kogoś drugi ego. „ To cię czego; miucz11''
..D ebrze ci tak''. „Jeszcze zobaczysz" „.
O śmierci mamy ojci_ec zacząl z2 mną rozmawiać do-piero iJ:J
lcnach. Wciąż poszukiwał przyczyn jej desperackiel)o kroku i n\e
rocraf:l <:naleźr!. Uzn:Ll wreszci e, że targnęla si~ na życie po,l
AJ::.!ena „Zielony kapelusz''. Zaczytyu:ała. .;ię
w p ływem 1;sią:ki
pned śmiercią. Wyklinał też Paulinę. żunę
n!ą pr;;ec i eż fai
i.l.frcotowa i przyjacióll:~ marny. To ona dostarcz111a mamie pi:.tolet rzekomo jako zabawkę.'..''

To hyl Iwan GroZny
i Piotr I jednocześnie

Ftzyszedł i ten d~iPń, kiedy mlodziutlia
:rc~ :.:~eła interesować s:e m~żczyzr~am i .

s·.vietlana Allilujew;i

, W czasie zimy 1942-43 poznalarn czlowieka. z powodu któ·
r cgo me stosur>ki z ojcem zdf!cydotcan.e się pop9uly. Byt ni·r>i
żyJ., Aleksandtłr Jakowlewicz Kapler, zwany Lusją. To pisarz i
i..:~.yser filmowy. Pożyczal mi książki Hemingwaya i Oldingtonrr,
wl:zc powieści o miłości. przeznaczone wyl.ącznic dla dorosly;li.
Oglądaliśmy razem filmy, amerykańskie, któr.ych l)ublicznie nie
wyświetlano „ .

Ojciec oczuwiście dowiedzial się o wi:zystkim. Zacząl okazvwat!
mi coraz więk.sze niezadowolenie. 2 marca 194.3 r do mieszkan\a
I,usji zalomota!o nocq dwóch cywilów. Wywieziono ao do Z..ub·~nki. ZarruCQno mu utrzvmvwa.nie kontaktów z cudzoztemcami i handel walutą Rzeczywiście, często wyjeżdżał na Zachód
ł znal WSZ11stkich i:agra.nicznvch kMespondentów w MosktDi•. Nie
mógł temu .za.przeCZ11~· O mnie nic wspomni1Jft0 MUid slowem.
I,usj11 apędzil i.O lat w więzienia.eh i l11arach.„
Na.za;utra po irirnztowanłu Lu1ji do mego pokoju wfcroesiil
"JC'iec. Z trud~ panując nad wiciekloiciq W'l/dusil, gcl.ńd, u cił4•
Mit 14 te w11zuJtkie listu, które pisal do eiebłe ten. ca.lu Htarat. Nt.
f·Ot.tafię odda~ C4lej pogardtJ, jakq Ojciec Okt1zal, W11fflCtoia;4-:
słowo „literat" Po11luchaj, krzyczal, twój Kapl~ jest lflJ kratk4m·!,
to angielski szpion. Ald, jCJ go kocham, uit1krzt1kntlom. Ac))
po rcaz pierwszy -w
tak, no proszf, kochasz go, wvmierz11l mi
zveiu clwo liln• s><>Hczki na. odlew, chcesz mu sit poda~. N~
wiesz, że Jest otoezon11 eal-um wioamzkism takich idiotek jak tu..
Nieco późnfeJ o;eiec .raczql pn•glqdat! moj• li.tv od LwJi. Co
to za literat, drwtl, przecież on nie umie 114wet poprawńie w11.iowic! 6it po rMt1irku. Nie moglaj sobie znalei~ ~j4ttht.a.7 Otóż
Kapler byl Z11dem wtlPf'Ot»aciicł ojco s rót0notD11gł. Od
takt,
tllmtet10 dnia Ja • mój o;ciec l't4łilm11 aię sobie OOC'fl ~ dliugo.„".

u

Czyżby Stalin po1ardzał llteratu~ !
Swietłana Allllujewa ·

„Jeiieniq 190 "· skończ11lam szkolf 'rednłq. Od 1 muea s ojrię nie widzła.lam ł tvlko dwukrotnt. rozmiiwła.lłlmv ze s0'bq
t<-'lcfonicz-nł~. Teraz polecił, żebym natuchmiBl't zts1rzala do me,;;o. Pokazałam mu świadectwo, dodając, te zamierzam studłot.oat!
n·~ wvdzia.le nauk humanistyczn11ch. Ach tak, .fctqg714l brwi, ;edna."ic
i ty chcesz zostać literatką, cyganem bardzo cię wtd.oeanie pocią
ga. Przecież oni tvszys-::y to skończeni durnie. Potvinnd studłowa~
1Li$forię, żeby poznać dzie;e ludzkich spoleczności. Studłuj htsto'tię . 11 potem rób co tytko zechcesz. Zgodnie z tvm i:11c.Hntem wst~
piiam na wydział historii„.
W 1944 r. poślubilam kole-gę ze atudiów. Mój piertorzv mq.t
byl 2udem, ojciec jednak tym razem nie opon.owal, nie chcial
r.iczeao wvmuszać liltt. Zaznaczt1l jednak, te nf.gdJ1 nie i:11mierza
ogląda" meoo męża tcJ swoim domu Mam się trzvma~ z tvm
mężem a dal•k4. Do rozwodu dorzlo ze względów czysto osobistych, po trzech latach. To nieprawda, że poddałam si~ naleg11ntom
ojca, ;ak to tDted'fl rozpowiadano. Tym niemniej o;eiee bardzo
się ucieu11l a me; de~jł i nasze stosunki znów rit na. Jaki'
:
czai poprawi.t v„
Pod koniec 1941 r. przn kraj przewalała .ri.ę nowa fal« a1'es~
towań. Wrzucono do więzieniti moje ciotki, wdowę po Redemie t
v.•szystkich ich przt1jaciól. Aretztowano PauUnt, żont M'olotowa,
Abrahama Lozowskieoo, takt-e Morozowa, ojca mego pierw1:reou
męża. To byli ws~ustko svjoniści, tlumaczyl mi i:,jciec. to oni pod11.męti ci męia„ "

cem

Czy Swietłana Allllujewa zdawała lłObie sprawę /. ogromu zbrodni, pope-lnianych w imię „dobrll rewolucji". Owszem, wspomina
o tym wielokrotnie w swych listach. Winą obarcza wszelako J~
żo\va i Lawrientija Berię przede wszystkim. To Lawrientij Be:.-ia
przedkładał Stalinowi dokumenty z przesłuchań zatrzymanych.
Wprost roiły się od aktów zdrady, sabotażu, spi!!ków I sprzyniemu, Stalinowi
siężeil., v.-ymierz~mych przeciw
Józef Stalin faom i słowom nie ufal Dla niego każdy podpisany i opieczetowany dnkument stanowił niepod\vażalną świętośc;
Tak musialo być, 1koro są pieczęcie i podpisy. W oparciu o prep>.1.rowane przez Berię dokumenty, Stalin stanowił o życiu i śmierci
swych dawnych przyj~ciół i towarzyszy walki. Zamykał teczk~
i kiwał przyzwalająco głową. Lawrientij Beria już wiedział, co
ma teraz robić.
Swietłana Allllujewa wspomina jak nagle, S marca 195lf r. wezwano ją tele:bnicmie do daczy w Kuncewie. Umierał tam jej
ojc-iec. Na miejscu znaleźli się jut wszyscy najbliź~i współpraco
wnicy Józefa Stalina. Mlt!ll twarze ściągnięte, nacechowane 1odn')ściĄ 1 .itupieniem. Jeden tylko Lawrientij Beria zachowywał się
dziwacznie, ·teby nie powiedzieć w 1posób nie licujący z powagą
.
chwili.
Swietłana Allllujewa:

„Beria był podni•eon11 ponad ton:elkie 1.0'flObrde-ni4. Kręcił st1
ti.iupokofnte. N11 ieoo obliczu odmalowała rfę burza szarpiących
nim namiętności. Ambicj11, okrucieństwo, spotęgow11ne zlo i żqdz.1
wladzv ł je1zez• ra• to~adzy. Cqfnil tot111ilkt, teby się opanować.
Be:. skutku. Zblf:tyl at~ do la.ta ł wpron wpił wtroklem w twar:i
o$Cc • trudem lapiqceoo powietru. Berł4 chda.l jakby wdotaodto on t0la.śnit!' do ostatnteJ chwiU pozostał „n11j'une1'nieJnfc:',

u

włeni11ch" ł fUSjbardzteJ odd11nvm.„
•b?itał rit tnoment •gonił, Beria r11ptem sautoCJł1#ł .motubcdnvm oloum. rabłer•eie tt4d
jq obecnold ł Jcrzyknqł
Stninlant. S11oglqdano· Mt\ 111 milczeniu ł Kikt •ił n.te pcM•uu1ił.
Gdt1 o~ełee to11dał 01tatłłt. Juł tehnłen.łc, Beria na nte nu rtDdti,ąc, r;suctl Ił• piert1:1Ht1 do wy:J~ci.s ł 111rzunq_l, Chrust~l1!1.0, dii-

. szt;m a

Kiedv

swvm

t11a1 samochód. W jego olo•t. Hbnmi«lv akcenty tnumtu„.
Be1'ia b11l t11powvm !Ila owuch czarów dtoorza.nlnem w swide
awego pana. Uora'bial orientalną pe-rfidię, slutalcze f)OchlebsttQ_o i

1tipokT11Zję. Wabtl ojca, rwodzil, 01~kiwal, chod wcal~ to nte-!>11l!> latwe. Mial na 1wym a-umieni u wiele po1tępków i czvn6w, którymi dzH obciq~a łi.f mego ojca t k4la jego pamięć J•stem prz~
konana, te to Beria n11ciakal te guziki i w duchu kpil sobie t
ojca. Jego. podla natura ujawnila się wtedy, gdy ojctec cdchodzit. Wszyscy to wtenczas w11czult. Jedna.'le nada.l strasztłtvi• sł1'
bano. Wiedzi11no, :te po ~mierci ojca cal11 toladZCl ski.pt •ił t1 ręk"
tego 1trar:rmeao eziowieka".

JeS>ZCZe końcowe uwagi Swietlany Allilujewej, nOlfU\Ce Jll'l.amiona filozoficznej z~-:!umy.
Snilł mł Ilf oni, pala.dyni rewo?ucjt, postacie okrutn• i nt.oktzesane, bardowie i wodzowie, kt6rz11 padli w ktrńcu offar4
i.1lasnej rewolucji ł i:abrali ze sobq clo grobu calu idealizm epo-

k i. Usilowali wznieść si~ ponad, p·rzyspieszyć bieg wydarzeń, zdolri;c już dziś, co było możliwi: dopiero jutro. PrngnęHst'l!'orzyt d._-o·
brc. uciekając się do zln i środków amoralnych. Dc:zyli do celow
1t1c>botycznych. Czy je o~iągnęli?
Te miliony absurdalnych ofiar, miliony prz~dwczesnie i:m«rl11ch
taletttów. Sąd historH jest zawsze &urowy. Niech 1L'ięc historia.
rozstr~ygnie, kto byl 1'ohaterem, goniąc .za dobrvm. a kto nim nte
r11ł, zaślepiony pychą i próżnością. Nie nam o tym tvyrokować
Jn też pława do tego nie mam. Wątpię jednakże. cz11 potomni
uzr.ają. że byla to epoka rozwoju, postępu i wielkiej do'broczynno~ci dla „Wielikoj RóttJiji". Mloclzi m6wi4 Już innym Ję~kifr'n,
oc?wra,cają kartki hi.9torii z uczuciem J!«lqcego Mlf., cd• łe:ł •v
P"Zekonaniu, te można. tvć inac:rej„!'

Wybrał

I prnłotył:

JAJ!'_ BĄBłfłSKł

4 marca 1953 roku o godzinie 21,00 w swojej
willi. w Kuncewie.pod _ Moskwą.

•

Mija

już wtaśTuie

śm~erci

Stalina.

35 lat od

Jego odejście oznaczało punkt
zwrotny o historycznej donioZamykało całą epokę.
słości.
Ktoś szalał w tamtych dniach z
radości. Ktoś rozpaczał w nieutulonym żalu. Usiłuje się na(lal, w kręgach nie tylko uczonych, przeprowadzić zimn;!\ kalZgody
kulację za I przeciw.

jednak w ocenie ,,generalissimusa" nie ma. I dlugo nie bę
Dla jednych był „ojcem
dzie.
narodów i koryfeuszem nauki".
Dla drugich tyranem, dątącym
do wtłoczenia całego tycia w
ciasny gorset 1chematycznych
dogmatów. Cokolwiek: jeszcze o
Józefie Stallnle się powie i n!lpisze, wymazad s pamięci się
go nie zdoła.
przestrzegali co od
Lekarze
lat, by nieco clętaru r.e IWYCh
barków poznueał. Nalegali by
trz7mał ai• diety. Miał nadwaNaeiakano by nie łamał
gę.
biologicznych
pr'&)"l'odmn)'Ch
rytm6.w. A um.leonlat wszak uporczywie noe w dzleń, a dzień
do ostatnich tygodni.
w noc
Kładt li• ezuem 1dy śwlf.ato,
~niadanle ispotywał nie wer.e~
niej jak o 11 przed południem.
Nie potrafił zarzucić palenia.
Rozstał się & ukochaną

fajką

dopiero na rok przed śmiercią.
Sceptyczny, skryty i podejrzllwy, nigdy lekarzy nie darzył
zaufaniem. C'Z"f aby nie dybią
na jego życie?
Leczył sie sam, stosując ludowe środki znane mu jeszcze
z młod-0ści. Gdy 'odczuwał silgdy brały go
ne b6le głowy,
"'-ymioty lub wzmagały się osszumy w Ul!lzach
trzegawcze
rozcieńczał w wodzie kilka kro-'.
Wychylał
pel jodu I popijał.
też codziennie spore Ilości gru~!ńsklego wlna. Twlerdzlł. że to
fok dobrr na wszystko. Oczyszcza organii:m, wzmacnl!I ! pobttdza serce.
.76zef Sta!fn niedomagał od
'\':!elu lat ł 7.:alecano mu spokój.
'T"racił na energii I żywotrrnśc;.
że
Coraz cześci~j zauważano,
jest ospały I przemęczony. Na
XIX Zieździe partii w 1952 r.
pojawił się tylko dwukrotnie. I
to n.a krótkd. Po raz pierwszy
to me on wyglosif refer;it sprawozdawczy. 7a~+ąpił go Gieor$!ij
~al.,.nko\'\·. Końcowe wystąpil"
m~ ~talina trwało zaledwie 10

minut. Obserwatorzy soo'Strzei!'li.
Ż"' ~fos mu drżał i wysławiał
sie z trudem.
Jćzet Stalin
Po raz ostatni
ukazał się publiezoie 28 kwietW swej daczy w
inia 1953 r.
Kuncewie pod Moskwą podjął
wtenczas obiadem najbliższych
współ:pracowników - Gieorgija
Malenkowa, Lawrientija Berię,
i Nikitę
Nlkołaja Bułganina
W tym gronie
Chruszczowa.
roztrząsano przy stole westie
o kluczowym zazwyczaj znaczeniu I tu dojrzewały decyzje osBytateczne i nieodwołalne.
wało, że te posiłki przedłużały
1ię ponad miarę.
Józef. Stalin
Tamte10 dnia
poc:i.uł się źle. Udał się na spoczynek wcześniej niż zwykle.
Nad ranem pokojówka zauwaprzerażeniem,
1.
:l:7la
że Józef St:iltn le:ty bez ruchu
n.a dywanie obok swej kanapy.
Z.aCzyżby •Wypadł z łóżka?
alarmowala jego ochronę osob i1t21. Pełniący dyżur oficer p ,1wiadomił telefoniczni 2 Gieorg:ja Malenkowa, ż~ Józ::f Stalin
jest d-0tlmięty jakąś nagłą chorobą i nie może mówić. Zaraz
przybył do Kuncewa
potem
profesor Mlasnikow, jeden z
w świecie
najwybitniejszych
kardiologów I profesor;. Konowalow, czołowy neurofog. Poatawili obaj diagnozę dość szybi bez większych wahań .
ko
Wylew krwi do mózgu. Józef
Stalin stracił mowę. nie mćgł
poruszać połową ciała.

Robiono oczywiście wszystko,
na co stać było medycynę. że
Józefa St alina przeb:v zycie
dłużyć, cierpień mu uioszczę.
dzić. Przy cześciowo sparaliżo
czuwał bez przerwy
wanym
sztab cały naj~wiatlejszych akademików. ZutrzyJd, elektrokarWeil\~ nowe przedlo1ramy,
łw:letlenia, ntuczne oddychanie.
płjaw1d nawet przykładane do
br1na ł 1~1. O tycie Stalina
watCllOfto prul tl'Z1' dnł. Twa·
ne profe9M'dw ~wały

Oni wiemroczne i posępne.
Jódzieli, tylko cud mógłby
zefa Stalina uratować.
Córka Józefa Stalina Swietła·
na Allilujewa tak opisuje te
„Vingt letostatnie chwile
tTes a mon ami", książce wydanej w Paeyżu w 1967 r.

•v

leżal nieprzytomny.
„Ojciec
patrzyl nieNte mógl mówić,
kiedy na mnie, ttle chyblJ ni•
Oddychal z eora2
pozna.wal.
większym trudem. Jego twar;s
azarza&i, rysy zmienily się nfe
wargi staly sit
do pozna.nia,
czarM. Umieral §mierciq przeokrapną w strasznej, przedluża
jąeej 1ię agonii. Brak mu bylo
lapal je i: najwię
powietrza,
kszym wys!lkiem, z wolnia sif
dusil. Cóż, lekką śmierć, _ Bóg
daje spratołedltwym„„".
~e z umierającym Józefem
~tal!nem przenies)ono niezwło
cznie do dużej sali, gd~ było
nłej najwięcej świetego p()-o
wletrza. Pośrodku stał długi
przy którym toczyły się
st6l,
przy posiłkach obrady. W kącie
stylowy kominek.
i:iyszn!ł się
Tu St!llln przesiadyw!lł w mro:!-

w

ne zimowe wieczory. Obok stał
adapter z wielką kolekcją płyt,
Były to wyłĄcznie nagrania ludowych pieśni rosyjskich, ukraińskich i gruzińskich. Innej muzyki Józef Stalin nie słuchał.
„W ostatnich 11ekundach

wspomina

Swietłana

Allilujewa

- ojciec nadludzkim wysilkiem
rozwarl szeroko oczv i potoczuł
wokolo dziwnie przenikliwym
W jego oczach
spojrzeniem.
jakb'1t
lęk
czail 1ię jednak
przed śmiercią i itrach przed
pochulonvmi nad · nim lekarzami. Buli. mu nie zna-ni. Naraz
unióal lewą rękę w geście może
upomnienia, a jeszcze bardziej
nie ukrtPJ?an.ej groźbt1. Watrzą.s
gwaltownv dre1zcz i
nąl nim
zama.rl bez ruchu. Dusza opuś
ciła jego cialo. Xwarz momenstala
talnie nabraba kolorów,
się gladka, spokojna, na swój
sposób piękna„.
Ojca już nie bylo. ale nikt z
przez kilka długich
obecnych
nie przemówił
jeszcze minut
Trwaliśmy
szeptem.
choćby
wszvscy w uroczystym i bolesnym milczeniu. Nikt nie mial
odwagi poruszyć się pierwszy.
Twarze Kaganowicza, Malenkowa i Chruszczowa zalane byly
szczerymi bez W:ttpienia lzami.
wspólna
l;ączyla ich z ojcem
przecież sprawa. Ulegali zreubogate; naturze
tą niezwykle
ojca i jego osobistemu urokowi.
Nigdy nie zdoloali się mu .Przeciwstawić.„ ".
umarł

Józef Stalin

4 marca

1953 r. o 21.

Nazajutrz, ~ marca 0 8 rano
na falach eteru pełen
namaszczenia spiżowy głos Lewi tana. Powiadamiał o śmierci
Józefa Stalina.
Józef Stalin cale tycie praKraju Rad.
cował na potęgę
piramid)'.
Zostawił po sobie
Dnieproges
wspomnieć
Dość
czy Magnitkę. Ale jakim kosztem. Unicestwił miliony ludzkich · Istnień. Lata jego władzy
pokaZQwe
znaczyło bezprawie.
proc~sy, represje i nie kończące
s:ę czystki. Gdy jed11ak odchodz.J. Kraj Rad stał siP, drugą
po Stanach Zjednoczonych poi m i litarną
tęgą przc mysło \\· ą
'
6wiata.
dogmaty
Głoszone prze zeń
moc
zadziw i ającą
w y kazały
przetrwania. I nadal dają znać
o sobie. Choćby jego teza, że
,.popyt wl,n len
w socjftlizmie
Istotnie,
wyprzedzać podaż".
wyprzedz.a po dziś dzień.
Wielu i dziś jeszcze wzdycha
starych czasów,
do dobrych
Idedy od Laby po Władvwostok
mieJsce,
swoje
każdy znal
\\'szedzie ła d pa nowat porządek
i żelazna d~·scvplina.
.Jaki b y ł S.alin?
B yć może. najtrafnie.i i najl<ró('ej sch ara kter,·7.:r1 wa ł Sta Ii.
na nie kto innv 1vlkn Charl"s
7.e to
de Gaulle. Po\vi dzi?.I ·
l\\·an Groźny i Piotr Wielki w
jednej osobie.
popłynął

0
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Eóclź:· historia,

1!41 łw!adczenl& hldzi
&broczynne.
na cele
Znamienne, te świadczenia tego

swlększyły

wspomnienia, relacje

przemysłlu

rodzaju ni~ byty wśr<X1 pr7;emyBl()IWrow lódzkioh powszechne. na
p.owtaJrzafy
liście ofla.roda:·wców
s ' ę bowiem sta~e te same 111a'ZWi•
ska.
.sum
Nie~etnte oo sp.oryoh
przekazywanych pirz.ez przemyfilowców łódzk ich na wsp<>mote'll ie
:zmacr;n~
ubogich mieszkańców.
kwoty wpłacali oni na takie cele
8J)Ołeczne, laik budowa !Zkól szplbll. kośdolów. N'i). l'Lr&el Kalmanowicz P<l'2m.a:ński preyeeyn!ł się
w ~el mierze do budowy~

,
'

ehitt

P"łowiie XIX
wieku apośród !'Ze6ZY
przemyslowrow łódz
kich wyłoniła się ~

drugiej

W

pą

PQtentaltów
jlllk Ka!I"Ol Scheiblell',
przemysłu
Ludwik Geyer, Izrael K. P<la.nań
Ludwik
gkL Juli<t.tsz Helinzel
Grohma.n i kil'kl\l innych.
Magnaci p.rzemY'>lOWl, pretennajlwybltniejdujący do mima
•1JIOb obywateli Lodrl:l. nie mogli
być obojętni na n!ek!t6re, lll'7JCU161al!e dotl!cliwe .problemy WYl9t.pujące w tyciu ml.ut& l nie uczestniczyć w ic!i ~i~!f.Y'Wainiu.
A mlala Lódi tlllkich problemów
9J)<)I'O.

(N airutowicz.a).
R 6w't1i<>t <l'liek"i

szczególnie

wwpom~I

f!namso-

roku p ierwszy S'll"P iłnl dziedP,C:V.
nazwainy imieniem Annv Marii
(obecnie s2'J!lita1 Im. J. K~a).
Na .tunduisz bwdowv pawl.!ooów

wo wym'\en!O!Uł l!n!l'tytu>eję. Dzię- .
kl k:h sta:rMl.lom I głÓWID.le ich
kosztem w 1895 roku W'ZJ!l!es-iony zostai przy U!l,icy Dzielnej 60

pan~ca

(Naru'towiC'Zal

okazały

przytułek

dla irt&reów Chiruścijańsklego
w~wa Dobroczyntl-OŚCl.
~e flródlo wpływów
eel• dobroczymle stanowiły
cłnonmowe. niekiedy ma.cme,

To-

na
JedotaieJe ir.arnotnych pnemys}l()lwców.
Począitlk~ 2ldarzał:1 się ri:a.dko,
Jtw«y.
mlflle~ teł -przym<ll!'!ly
Pod koniec XIX wieku. Wll'81L Z!t
blbryfttalncklch.
Wl'lt<lM«n b't1.1l!l

chyba
~1lkOoWO nai)ez~
ł na}więkne ~ zam~
wa.nie fomu, działalności filan-

tropijnej były bale I ma.9ka.rady
dobroceynne. Zalbalwom tym patronowały naJ=aC!1J!1lejmie ~liny
fabrykarnokle w mlekle. Ta~

„ ..•.

„,.., •-

h(>Jn:vm
c\om kfl!ru m 'elsoowych llr?iem"slo\V'CÓW Lódt otn:vmala w 100l5

Juliusz Helnzel, a 'PO i~ śmitt
el - Juli'Lll!IZ IWniltmer. On.i tie"!

wzbogaronymł
się n4tdza. Przed
fabry'kantami · otwle>ralo się więc
nerokle 'l)Olle dz!alanl.a w dziedzinie filantropi!.

a

S7Jk-oly Zgromad-reni:i K.~ów ri.
68
Lodzi przy ulky Dzielnej

Dobroczymiości. W skl~ie Jego
urządu 2l!Ulllard.a sił) elita P'!'Zemywłowa m lasta. Prezesem zostal

Bodaj najw!ę~ 001~"

„

I dyrelktora naczelnei;to za1klad6w
s chei'blerowslkich. P<J'W'mat gmach

których dochód zaJe<lowle tJ(llklrywat lros?.ty. Na ogół jedntik byty
to imp.rezy opłacalne. prz.ym<>sząca
spore dochody na cele dobroczynne.
Z~ role w niesi&n iu pomocy na.}ubOOs:zym m ieszkańcom
Lodzi apelniato załorone w 11'!65
roku Chrześcijańskie Tuwanymwo

taikich

jej mle5'1Jkańców była

różne te:t ich skutlki tilamtropl:jne. ZdM'Z!lły się baile. z
im!l'l'~

5~wie ów-czeenej Lod1li zajęli wy&un i ęte stanowiska. Wymienić by

tu m<ldlna

ubogidt, na

~le

!tip.
rzecz miejscowego szpitala
Różne były rangi tego rodzaju

bil1 się milionowych
fortun I z tej racji w 11~eczeń-

Ręk<>d'Zielali~P[7;<>•

mysłowel przy ulicy Pat\Skiel 11~
(Żeromskiego). W'!'>l~alą<' na ten
tet,
cel H~OOOO robll. Podobnie
dzięki ws1M;rciu tl'llan~emu Edwairo·a He<rbsta. wsp6~atclc!ela

no n.a

l'llrlzi, którzy doro-

Szkoły

szpit1;8J'llych pl."Zem~rowiec Em il
u~
Geyel" wplaeit 4:5000 :rubli.
rnaiłwnikowle Maty>lda I Mwaird
He'!'bstOIWie 'J)n"1Jellwz.a,ll na tien.te
111e
cel 200000 robll. Pod.'Obnle
skladek pn:emyslowców lótWklch
w
osych'iai\:t'y<'.'Z"Y
miptt.a,1
po'W'Stat
Kocl1anówce, otwarty w 1902 roku.
P01Wa1me l!lu:!llY "Wl)!acill mle1lfC<1\Vi f&bry'k4111d na budowe noKarol
wych mątyń w Loózl.
Scheible<r na wy;lroń-cumle kośclo
la rn. Krz;ył.a ,,,..-ziekaizal ~!J.
50.000 rubli. a ponadto uru'll<lOwal w wYMleinione1 śwląfyni ~ó
wny ołtan:. Jeden 'Z boc7Jnych o'!tM'zy ()l!'a'Z ~.,. l ~.,.. Irulbli
dentyC'll!l!J, Jtrwoite !90.000
~8Jelł

n• rzecz

buid~ ~io-

'

~-~

POSIADACZE POJAZDOW
LODZI

ODDZIAŁ WOJEWODZKI W

I

N

F

O

R

M

U

J
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w marcu przypada płatność składki za ustawowe ubezpieczenia komunikacyjne.
Posiadacze pojazdów ubezpieczonych w pełnym zakresie (NW,
OC, AC) mogą opłacić składkę w dwóch równych ratach tj. w
marcu i wrześniu br.
W .celu dokonania wpłaty posiadacze pojazdów otrzymają za
pośrednictwem poczty specjalne blankiety z wyliczoną składką
i tak:
posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terenie m. Lodzi
wydruk komputerowy;
ł~ posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Pabianice - blankiet przekazowy z niebieskim paskiem
po przekątnej;
~~ posiadacze pojazdów zarejestrowanych na pozostałym terenie
województwa - blankiet przekazowy z zielonym paskiem po
że

*

przekątnej.

Osoby, które do dnia 10 marca br. nie otrzymają blankietu winny
się zgłosić w celu jego otrzymania we właściwych terenowo jednostkach PZU:
mieszkańcy Lodzi - w lokalu przy al. Kościuszki 57, pok. nr
4 w godzinach od 8 do 15.15, natomiast po 15 marca od 8 do
18, w soboty od 8 do 12;
mieszkańcy miasta i gimny Pabianice ...- w lokalu Inspektoratu PZU w Pabianicach przy ul. Brackiej 57 w godzinach
od 8 do 15.15, we wtorki do 18, w soboty od 8 do 12;
mieszkańcy miasta i gminy Zgierz, Ozorków, Parzęczew
w Wydziale Zamiejscowym IV Inspektoratu PZU w Zgierzu,
pl. Kilińskiego 7, w godzinach od 8 do 15.15, we wtorki do 18,
w soboty od 8 do 12;
mieszkańcy miast i gm.in: Aleksandrów, Konstantynów, Stryków, Głowno oraz glJli.n: Brójce, Andrespol, Nowosolna,
Rzgów - w IV Inspektoracie PZU w Lodzi, ul. Próchnika 23
w godzinach od 8 do 15.15, we wtorki do 18, w soboty od 8
do 12.
W punktach tych można wyjaśnić równie:! wszelkie niezgodności w zakresie ewidencji( zmiana pojazdu, zmiana numeru,
zmiana adresu) oraz niezgodności w· wyliczaniu składki (nie
.
uwzględnione ewent. rabaty itp.).
Zaznacza się, że blankiety przekazów zostały wycofane z urzę
dów pocztowych i są dostępne wyłącznie w podanych wyżej
punktach.
Urzędy · pocztowe nie będą przyjmowały fadnych innych blankietów, jak również blankietów z poprawkami dokonanymi samodzielnie.
W celu otrzymania blankietu ·posiadacz pojazdu obowiązany
jest przedstawić ważny dowód rejestracyjny.
Przypominamy, że w przypadku nie opłacenia składki w. podanych wyżej terminach pobierane będą odsetki za zwłokę wedfog
zasad i w wysokościach określonych w przepisach o zobowiąza
niach podatkowych.
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Ja ewa.n,gel!ddego łvr. Jana..
Jul!ua
Inny przem'Y'!łowiee,
Heimzeł, lO'!ył na buidOW'4 wiety
kości&& ~w. Krzyta i zega;ra wieżowego. P<>dobnie teł .lroszty bud<>wY kościoła NMP na Stairym
Mieście pokrytl w rzmacmej czę
ści mlej.ooowi fabryk.a'Ilci. 21Wła
s.zcza rodzillly Scheiblerów ! Poznańskich. Z dotacji PT7.lemysło
wców W1lilie-.siona wstała cerkie-w
św. Aleikisandira przy ulicy Widzewskiej (Kilińslaieg-0).
Niski na ogół poa.l<>m intelektualny pionierów pnanydu łó
dzkiego, upewne ~al. te
nie ilnteres<l'waill elit oni ~l
Jrultuzy w Lod'ZI. I'()tLA nielicmyteł
mi wyj~1Jkam! nbe udzie.IU!
wsparcia j.ngtytucj<llll1 dziuającym
w mieście na rZJeCZ upowszechnienia kuil.łluiry. Zmiana !1A lepaze w

tym przyp.a.dlru nastą.pila dapiero ?<> i>rzeiędu steru rządów w
przez
zaokladach przemysłowych
nowe PQkoleinie Pr7.emycl<owców,
le-gi tymujące się przeważn i e w.vż
wvkazuią

szym wyk>sztakeniern I

pe-wne as-piracje ku lturalne..
zainteresowan ie ,problemami kultucy ze strony p.rze-

c~

Rosn ąl.!e

mysłowców łódzkich przejawiało
si ę m.in. w 0ll.l!Jczącym ich udziateatra.!inym Lodzi.
w życiu
Dz.iafające od 1903 rok/U PolSlkie

le

TowarzystWI() Tealflralllle mial<> w
awym za.rzą<l!zie trzeclt 7.illanych
Emila Geyoca.
przemys}l()lwców:
Maucyioeg,o Poam.a.ńskiego l StaniTow8irzYstwo
sława SiLbenrte!na.
materiafo!e
Teaibrll!l•ne W!SPieralo
scenę polską w Lodiz!. Dotowała
Anna
ją równle:t ki'J1ka.krobnle
Scheiblerowa. wdowa po rzaloży
cielu zakladów 1 acheiblerowsikich.
Bvt Teatiru Polskie.g.<> opierat $ię
też w d'IU.ej mier.zie na wid'l.Seh
wywodzących eię z kręgów bw':tua.zj!.
Z na7JWiskiem Edwuda Herbsta,
zald.adów
naczelnego dyoredtltora
K. Scheiblera. !l'IWiązane jest poiw_
Lódzkiego".
stanie „Dziennilka
w
pierw.miegoo pll!ma polskiego
..Dzlentn~ka".
Załotyelel
Lodzi.
główny tecimolog ~'llilllllYCh
zakładów St.eh.I!! KOS191.btlh; ueydotację 40.000
Bikal od Herbsta
rubli 'Z przeznaczeniem na zakup
drukami I bietą~ potrzeby wydawnictwa. Herbst dotował ł.:a·lcie
miejscową gaze:tę niemiecka „Lodzer ZeiWl!lg''.
fortun
na.rastainla
W miai-ę
coraz
pn:emyisł<l'\vrow łód:zJkich.
wnęt=a
częściej oula.biaili <l'lli
dzieł
zbiorami
swych Biedzih

S'Z!Jwki.

B<>gaitą kiolelktję

obvwatelskie~<>
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TERESA JERZYKOWSKA

god~ l

RYSZARD BINKOWSKI

god~
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Pan A~. • ulicy Karolewskiej poinformował, że razem a rekom•
pensatą zarabia zaleowie 21 ty.s. z!, mimo iż jest pracownikiem
wykwallfikowa.IJ.ym i liumieimym. Czytelnik nie skarży 1ię na

r.wój zakład pracy, jego koleózy i.araoialą podobnie. Mówi natomiast, że jest jakiś ołąd w systemie wynagradzania, bowiein
wstydzi się on oociac pensję żonie, zarabiającej bez mrua dwa ra. '
zy ty ie.
J<.tk wspomniałem, nasx Czyte~ n i k nie pr0si o jakąś jednostkow4 interwencję. Coż mogę J:"anu oupowieaziec'! V'ł' adliwy, niezborny system płac jest jednym ze zjawisk, ktore ma zlikw~dować
<.!rugi etap reformy. A na dziś, doraźnie? Może samorząd zakła
dowy przeprowadzi analizę ekonomiczną gospodarki zakład11
i znajdzie rezerwy? A może w Pana zakładzie jest zawyżone
zatrudnienie? W każdym razie nie należy liczyć na irtterwencj41
„góry" czy „centrum" I zadziałać na najniższym szczeblu, nawei
nczeblu brygady. Takle są realia refomy.
W kategoriach II etapu reformy rozumuje także pa.n O„ kt6.r7
po przeczytaniu naszej publikacji „Dlaczego hotel „Cenłrum'"
1draszy" Andrzeja Gębarowskiego (nr 7) protestuje przeciwko in„
westowaniu pieniędzy z kasy m1eJsklej - a więc naszych piew dokonanie remontu elewacji hotelu. Pr:r.eclei kto•
niędzy mówi pan O. - niechże teru dytę elewację kiedyś sknocił rekcja hotelu pociągnie partaczy do odpowiedzialności aądowej,
niech to przedsiębiorstwo naprawi to, co sfuszerowało, na włas
ny koszt. Trudno się nie zgodzić z rozumowaniem naszego Czy.
telnika.
Ludzie liczą pieniądze. Między innymi te, które wydają na te•
lefon. Oto mieszkanl;;:a Retkini (~ ul. Maratońskiej), nauczycielka_
wychowująca samotnie dziecko niepełnosprawne, stara się od kil·
znane, standardowe
ku lat o telefon. Otrzymuje powszechnie
zawiadomienie, że „brak kabla Itp. podanie :z.ostan.ie rozpatrzone
w roku „.". Tymczasem sąsiedzi naszej Czytelnić:.zki właśnie nie•
dawno telefon dostali, choć nic nie wskazuje, aby mieli upraw.
nlenia większe niż Czytelniczka. Drugi kłopot naszej Czytelniczki to fakt, że założenie telefonu jest coraz droższe l może Sifl
·
kiedyś okazać, że nie będzie jej stać na taki koszt.

-

ANDRZEJ KAROLCZAK
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LÓDZKI KOMBINAT BUDOWLANY
N O C"
(\
w Lodzi, ul. Sienkiewicza 85/87
ZATRUDNI
głównego księgowego

kierownika działu księgowości ogólnej I kosztów
technologa produkcji wielkowymiarowych elementów
prefabrykowanych (system Wk-75)
.kieroW:nika "laboratorium pr.odukcjł betonów
.a.-cę klerowniką Zakładu Prefabryka~jl (sysler.i OWT)
'takladzłe Prefabrykacji
majstra c1ll. elektr.
malarzy
tynkarzy
murany
szklarzy
elektryków konserwatorów
spawaczy
montażystów betoniarzy

w

cieśli

stolarzy
blacharzy - dekar'-../
lastrykarzy
palaczy co.
robotników budowlanych

obowią

ztru. cześ~iel zaA pn:e-z snobizm.
i>rzez chę~ za'Z!laczenia swf'i wysokiej pozycji społecznej. Jmk by 'l'lie
było. tilant'l.'ooia I mecenat wiP1d<la
?·ich Pt'7.Pmvsłowców mialv
Lodi;i i ie1 mies?Jkańców niemałe
znaczenie. Do d'l:isia~ za,chot\-aly
~ i i: w mi "~C'" ich trwale śfa ·'.łv.

·i

Na twój telefon czekają redaktorzy:

arcydzieł

mal3ll'W!!wa i cr.efby, a tailde brozgromadzili
n i średn!011Vieczmej
Hein7ll<OWie w swoim pałacu juliamOIWSlkim. PrzeL pewien czas
wśród łódZkicl1 fabry;kantów panowała moda uwie<2lljainia się na
portretach. Wtedy to nietle wiodło się miejsco-wym artyst>Om-malarrotn. 'llWlaiszcza ~ Leopoldow i Pilichowskiemu i Samuelowi
H'rszenbe-rirowi. WsPie<ra111i prz.-:z
wzbogaoonei rodziny
Pzlonków
fabrykanckiel SilbeTSteinów. malowali dla nich J)O:"tTety rodzl=e
i <>bt'arzy dekoraCJ-Jne; .
.J>r:z.emysłt\
l\;)ę<;ę.nat wlelk.iesc9
zar:n<1<:ZYl rrie ~,g~ie w e.rchitektuTZe. Dzięki fUIIDÓWie'lliom
or?Je111"V'$lowrow na bud<>we 'lldobnvch pałaców I kMnie<nlc. rniP'soowi architeikci mogli w peł.ni
rm.winą~ swe takinty. Wyróż.nia
li sie w tym: Hila.nr M:ii"wc' ;
Francisz:e-k ChełmińSlk:i Adolf ZeLainde Gustaw
lig3()'11 Dawid
L2,ndau. Oni l{łówni e klsztaltowali
wvi;!ąd arch!te-kt.onicznv Lodzi.
i meCE'Ilasi.
Lódzcy fllaintropi
w~iera·ąc maU>-rialnle mieiscowe
instytucte dobroqynne i kultu~alne. k iemwali ~ie różnymi ?<>budkami. Niekiedy cz.yniJł t.o z
P-Oczu~ia

\

• 1

KO 'B

*

Z P

pobory wg systemu wynagradzania dla I kategorii zakładów,

szereg uprawnień wynikających z Karty Pracownika Budownictwa.
Nie zatrudniamy osób po porzuceniu pracy.
Bllbzych Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych.
- pok. 1520 oraz Dział Organlza-0jl, Ka<!r I Szkolenia pok. 1302.
1247/k

_Przedsiębiorstwo

Zagraniczne

v1·

Polsce

,

90-451 Łód1
ul. Piotrkowska 217

tel. 36-42-91, 36-83-18
tlx. 884509

O F E R U J

E

PAPIER CZERPANY
wyrabiany ręcznie z masy szmacianej
o formatach 42 x 58, 32 x 42, 44 x 62, 52 x 73 cm.
PROPONUJEMY PAPIER:
czerpany sitami welinowymi i łeberkowymi
w różnych kolorach
w zakresie gramatur od 70 do 300 g/ mkw.
o różnych rodzP.jach faktur powierzchni, rodzaju i stopniu
zaklejenia• .
Istnieje możliwoś~ dostosowania własności papieru i znaku
wodnego do indywidualnych wymagm odbiorcy.
567/k
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Dwie sceny wydają się być kluczowe dla tego filmu . Pierwsza:
gdy główna bohaterka Karen, Dunka, mówi o swoim pobycie
w Afryce: „ta. farma jest moja, bo za nią za.plaeilam, ci ludzie

1q. moi, bo ich wynajęl.am za pieniądze, to wszystko je&t moje".

Odpowiada jej na to Denys, jej kochanek: ,',nie, my tu
;esteśmy

WlztlSCJI

tylko przechodniami . Wpadliśmy jedynie na chwilę".

Druga scena rozegrana środkami czysto filmowymi, bez dialogu,
ma znaczenie w pewnym stopniu sympollczne.
To sytuacja,
w której para głównych bohaterów Karen i Denys podglądaj- zza
krzaków afryk ańskie pawiany. Znienacka uruchomion,o im stoją
cy niedaleko patefon. z koncertem „.Mozarta. Wytworny, salonowy
, artysta (a właśdwie jego muzyka)
w samym
środku buszu?
Właśni.el
.
Konkretyzuje si ę w tych dwóch obrazach to,
co jest sensem
„Pożegnśnia z Afryką" , a więc nie do końca określony statu5
społeczny i kul turowo-cywiliza cyjny bohatetów, blalych ludzi,
przebywających dłużej czy krócej na tym kontynencie w dziesią
tych i dwudziestych latach naszego stulecia, czasie kolonializmu:
Główna bohate rk 'ł 11zna je za swoje posłannictwo pomagać Czarnym pojmując to jako przen iesienie „wprost" form cywilizacyjnych białych ludzi, bez pytania o zdanie przedstawicieli plemion
K ikujów czy innych. Ironiczna scena z małpami prezentuje osobisty stosunek do tego wszystkiego reżysera, a slowa o „pn:~
chodniach", a wi ęc tymczasowości, określają jednocześnie coś, co
odnosi · się także do sf ~ ry prywatnej życia bohaterki l co stano\vi
podstawow ą tkankę tego filmu. Bez właściwego odczytani a. czy
też choćby zauważenia tych dwóch scen. film , .Pożegnanie z Afryką" zubaża się o coś niezmiernie istotnego, stając się
jedJ'.llie

Biali w cza~liej Afryce
sprawnie zrealizowaną, ale pozbawioną większych ambicji opowieścią o tzw. trudnej mitości, wpisaną w malowniczą scenerię
'Pejzaży afrykańskich . Nie oznacza to, iż
ten film jest arcydziełem. Nie. W żadnym przecież wypadku nie można od niego oderwać przymiotników: tradycyjny, w pewien sposób staroświecki.

pozbawiony tak kochanych przez koneserów „odkryć" czy „niespodzianek", choć z pewnością oddziałujący zewnętrzną urodą wizualną i klimatem. Wydaje się jednak, iż t:irz.yczyna o·błędnego
wręcz powodzenia tego obrazu (o czym świadczy także aż siedem Oskarów) bierze się nie tylko z tego, co w nim jest, ale
i także z tego, czego w nim nie ma. A więc „łamigłówek umysło·
wych", ale też bohaterów typu „elektroniczny morderca", pojaz.
dów kosmicznych itd.
Reżyser Sydney Pollack (znany choćby jako twórca ambit!'lego
filmu: „Czy nie dobija s i ę koni?") przyjął w „Pożegnaniu.„" tzw.
babską optykę, w sensie dosłownym i przenośnym, co pociąga za
sobą określone skutki stylistyczne i merytoryczne.
Nie dość bowiem, że o perype tiach m i łosnych i prze życiach bohaterki opowiada si ę tu w I osob ie, co już z a kłada skrajny subi e k~ ywi zm .
a le jeszcz..:. iż Pollack posłużył s i ę zabiegie m ·retrospekcji. a więt
przy wo łan . a z ..1 mkn : ętej, siln ie nasyconej Lm ·Jcjami przeszlo§i.·•
Zabwg typu: „d wa grzyby w barszcz" (bo przy posługiwaniu $ l ę
logiką pam i ęci t al~ że wszystko staje się nieobiek tywne . powodu·
je, iż na 1 kran wdzi era s i ę bana!. J a kby nie wystarcza ło już s<:t m:J
to. iż przy ewo kowaniu zdarzeń dotyczących un iesiei'l mił o snych
wszystk o s: ę zwy kle up ! ększa, zabarwia sen t ym ~ nt a lizm e m, w komentarzu do opowiadanej historii s:· rwowan ym przez bohat"! rkę
„spoza ekranu "', pojawiają s i ę raz po raz
sformułowa nia typu
„różne barwy Afryki ", przy czym pokazuje się folderowy obraz
pustkowia z jednym rosnąc y m centralnie „rozdartym" i skąpa
nym w słońcu drzewem, albo inne .,pejzażyki" na jchętniej z niebem zlewającym s i ę z linią horyzontu. Czyżby reżyser nie ui'ał
gile nośnej dramatycznej - w zalożeniu przynajmniej teoretycznym - historii miłosnej?
A przec i eż jest ona naprawdę niezw ykła.
gdyż
rozgryw·ana
w oryginalnej scenerii p fry k ańsk i ei przyrody prezentµje zupełną
n !•:!przystaw a ln 0ść do si ebie dwóch charaktl'rów,
do tego końc z y
s ' ę trag.czn vm wypad kir· m
Powi „dzmv jednak szczerze: jeśli w
b ogat•' mM:vwacj<> psychol n;: cz:ne. w tzw. głębokie wnętrzt> wypos ażona tu 70s'ah Karen (W~T") miale udała si ę te:? drugoplanowa.
al :- pru' c i eż wyra zi sta posta<' jej męża barona Bl ixena) o tvle
Dcnys jest nieco po:rba\l·iony wyrazu .
A m :J teriał literacki qla
skonstruowania ciekawe j pos taci byl.
W tej historii wszyst){o
przecież jest przepuszczone przez filtr miłości, która najpierw
pr7.ynosila niemożnoś ć spełnienia się do końca przoo swoistą filo·
zof i ę partnera, nie umiejącego się przystosować do życia we dwójkę. a później przez tragiczny splot okoliczności. Wyrazi~ to. co
czują kobieta i mężczyzna, przeżywając największą namiętność
swego życia i nie wiedząc. w jakim kierunku się ona potoczy,
cierpiąc i wznosząc się do raju jakież to intrygujące! I to zos·
tało pokazane w Karen. alę nie do końca w Denysie. Bo Ęarel'l to
n ie tylko zakochana kobieta. To także postać aktywnie dzia.łająea
na kilku różnych frontach. To osobowość kobiety nieprzeciętnej,
humanistki mającej swoje ideały I przekonania. dążącej konsekwentnie do wyznaczonego celu. Nie przypadkiem przecież blene
się do „interesów", zmuszona
przez swojego męża-lekkoducha
I utracjusza (choć nie pozbawionego wdzięku), do prowadzenia
plantacji kawy, I stara się dQPracować jakichkolwiek pozytywnych
rezultatów. Jako kobieta nowoczesna próbuje także działalności
filantropijnej - zą.kladając szkołę dla dzieci plemienia Kikujów.
Dyskusyjny jest zresztą obraz Afryki w tym . mimo W.!lzystko
nadto kładącym nacisk na estetykę obrazu filmie. Perypetie Karen zdają się być jakby wypreparowane z szerszego „obrysu" ży
cia kraju. który rozrywany byt w tym cza.ile niezwykle 111lnyml
konfliktami. w którym ze zderzenia dwóch różnych cywilizacji tej miejscowej, tubylczej i napływowej przynoszonej przez bla-:
łych kolonizatorów, brały się dramaty całych społeczności. Czyt
„Pożegnanie z Afryką" świadomie tych ostrych sprzecznoki nie
wygładza? Czyż rdzenni mieszkańcy tej ziemi, a więc członkówie
miejscowych plemion nie są pokazywani jak marionetki zawiera.·
jące bezkonfliktowe układy z białymi kolonizatorami? Wszyscy
- oni - w y konujący posługi dla „białej lady" lub też wchodzący
z nią w najró7niejsze układy - przroominajl\ bardziej Czarnych
z filmu „Prze minęło z wiatrem" nit sagi „Korzenie" wyświetlanej
właśnie w telew izji. W „Pożegnaniu z Afryką" je11t to obraz jut
w samej intencji wygładzony, pozbawiony ogtrych barw, pocztówkow y. M ożna się z go dzić oczywiście z tym, te takie widzenie
świata. wrn ika z nostalgicznego charakteru fitmu i jest zgodne
z naturą bohaterki-narra torki, ale trzeba to zauwdyć. I zgło11ić
uwagę krytyczną.
·
Co się jeszcze udało w t ym filmie? Przede wszystkim nastrój,
kl imat romansu zrealizowany wg klasycznych reguł gatunku:
m"lodramatu. Ona j eśt wielką damą, która potrafi z równym po--·
wod?.en iem polować na safari , prowadzi ć
plantację
I nosić
z w<l ?';ekiem niezwykle piękne sukn ie, co jest spełnieniem jednego
z w.vmogów filmu t ego typu. Równ i eż i on musi być „skrojony"
jako postać bohatera wg określonych zasad - męski I 11ilny, stanowczy i delikatn y, a przede wszystkim emanujl\cy specyficznym
uMkiem C' Zł owi eka spędzaiącego życie na łonie przyrody. Taki
wlagnle jak z ilustrowanych zdjęciami pism dla pań, „obrysowany"
tylko z ~ wnętrzn i e. Dzieje ich milo~cl wpinne są w niezwyokle
starannie przedstawione tło obyczajowe, z pietYzmem pokazane
są tu wnętrza i ich Wspaniale wyposażenie, drobiazrt i bibeloty,
co occlobnie jak kostiumy pani Streep jest tu warlQścht sam, w
s ob ie. Przedmiot:v · pełn i a przy tym dodatkowi\ funkeję, pokazuj1
upłvw czasu <z koni bohaterowie przesiadają gię do samochodu,
a ootPm samolotu).
Namiętn Q ść Karen i Denysa pokazywana jest na tle 'Wtlpaniałej
PJ'7.yrody afrykańskiej.
I pytanie końcowe. Film „Pożegnanie s Afryk'" ldobył 0.l;&I')'
1986 dla najlepszego filmu, reżysera, scenarzygty, operatora,
kompozytora. scenografa i za dźwięk - cey to 1ię sprawdza na
ekranie? Odpowiem tak: „Pożegnanie z Afryk'" potwierdza
całkowicie, iż jest prawdziwym szlagierem, filmem komen:,-jft3"'ftl
w najszlachetniejs zym wydaniu. I w tym kryje 9łł ur6wao p&-chwała, jak I przygana pod jego adresem i adrese!ft nąaera:
Svdneya Pollacka.
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Psy
szczekają„.
rrzez całe życie byłem zwolennikiem dziennikarstwa kr ytycznego - zarówno ja}{o czytelnik, jak i autor licznych artykułów. Wychowany
na starych wzorach uważałem b-.Jwiem, iż obok dostarczania peł
nej i aktualnej informacji
o
wydarzeniach. co je$t
pierwszym I podstawowym za<lanjem
gazet. tudzież innych mediów,
prasa powinna przede wszystkim piętnować zło.
wytykać
błędy i nieprawidłowości. czyn właśnie krytykować. Oczyw!ście czasem powinna też chwalić. bezsprzecznie,
a!e tylko
wówczas. gdy rzeczywiście fest
ku temu powód, gdy ktoś zróbił coś nadzwyczajnego , niezwyk?ego. Chwalenie tego. co normalne, zawsze mnie dziwiło . a
nawet denerwowało i w koń:-u
nudzilo. Po prostu. normalno&ć
nie iest. moim zdaniem. intaresu jąc a.
I nie bylem w tym
mn iemani u odosobniony. i 2ko
że 5('tki ra zy moglem przekon:::ć si~ jako cb-:' en n :1\i.'.r?, i ż 1L1c:?i n~ !)r:3wdę interesu ią t • · lk~
r r.cc-~.r nic!~ o1·n1?!:1r?- . U pras%..:~!~-
kloś kogoś z.:i.1J :l. albo jeśli pc'ccial na Ksi"lż~· c.

.''.J": 1 ;b,., ieśli

Ta.k uwa?ulem do nied ::-w11a.
ostatn io z m i eniłem jednak troch~ zdan :e. Nie dlatego jedn.>k.
że życie przekonało mnie, iż ic śli budowlani wykonali
plan
budowy m i eszkań. to
należy
irn się za to złoty medal. Podobnie - jeśli lekarz uratowi?ł
choremu życ:e - pon leważ 1 .1
to właśnie dostaie on pieniad.t e
i na tym pole~a ie§%o tructn~
nie przeczę. pr ~ ca. W dalszym
c '~
·•11 głeboko przekonany, że meda l możn ::o przvpiąć
na prz5rkład na piersi 7.o•nierla.
któi;.• z narażeniem wł a snego
żYc ' a uratowal tol"'ace pod lo dem dz!eC'ko. czy te ż ·- oso':l 'e
bezinteresownie
chroniącej
przez długie 1~.t a zabytki kultury narodowej.
Zmieniłem zdanie. najo~ólniei
mówiąc, z tego względu, iż krytyczny stosunek dziennikarzy
(szkoda, te nie wszystkich!) do
polskiej rz~zywi stości bywa zazwyczaj bezowoCl'ly, coraz czę
ścieJ stając się jedynie 111:tukis
dla sztuki, na któr' przynajm!'liej mnie szkoda czas~.
Krytyczny artykuł w 1łunnej
lrP?'awie wzbudza. C() prawd•,
mniejsze lub większe uznanie
ceytelników, nie powoduje jed- -'- zazwyczaj poprawy sytuacji. Nierzadko przechodzi zupek\ie bez echa, jak gdyby nic
się nie stało, a tmt d()tyczyl
świata fikcji. Pies
zMzczekal,
k<arawana poszła dale.I. I nieważne, te 1zł11 droglł, te pr~y
wysiłek ludzi i wielbł~ów, te
niesiony ładunek czeka mlszczenie. P·r zewodnlk udaje, te
niczego nie 11łynał, te - zaczepiony - nie ma nie do Powiedzenia. A jMlł jut raczY nawet
otworzy~ usta. m6wl s wygolkości wtel'bł~iego gn:bietu: to
tylko pies. Niektórzy
doda111
jeszcze: trzeba by IO uciszyć,
bo znów nu kied„ ot>nczeka.
Rzecz jasna, przesadzam trochę, muję grub11 kresklł, Mle
sźlag mnie jut trafia,
gdy po
raz setny czytam o potrzebnym
naszej chorej gospod~ wynalazku który nie mote
jakoA
trafić• do seryjrnej produkcji, o
<l'"'el<:torze. kltóry rozłotył na o~e łopatki J>Owietzone
1ego
kierownictwu przedsiębiorstwo,
za eo został... awansowany, cey
o wyt"'!ueeniu s l)OSady wybitn~o fachowca tylko za to, te
maj ąc rację, śmiał się l)rzeclwatawić 1wojemu nefowi.
·
Tak, jak kiedyś, jeszcze w lata.eh si.!demdzlesiątyeh bano się
słowa pisanego, tłumiono prawie kaidy krytyczny akcent irwtancza gdy odnoelł Ili• do ludzi na wysokich stanowiskach
w aparacie partyj!nym, admlnlttracji państwowej, pn~le,
ta.k teru lekceważy 111• 1łowo,
„bi~rze na przeczekanie". udziela sic ta·k wyk~ych 1 zagmll.twanych wyja!meń, te w koń
cu 1kołowan:r eątetnłk 1upeł
nie nl• wi• tut. • co naorawd•
chodał.

~
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Jest ez}'l'M podylłwwaaa. C.,..

- niMrudno zgadną~ Z jednej
strony - ograniczeniem działalności cenzury (zarówno tej
oficjalnej, jak I nieoficjalnej), z
drugiej zaś tym, te nie potrafiliśmy dotąd przypomnie~ 1<>ble
w pełni . co to je.&t
odpowiedz i alność i konsekwencja.
Być może powodem jest również to, że krytycznych pu·
blikacji jest dziś tak dużo. lt
kompetentne
osoby,
gdyby
chciały na każdą z nich reagować. nie miałyby już czasu na
nic innego, a niezależnie od te- ·
go wkrótce zabrakłoby chęt
nych do brania na siebie jakieikolwiek, choćby
iluzorycznej
odpowiedzialności. No, to przynajmniej byłoby jak i eś w mi.i.rę sensov.111e usprawiedliwien ie.
I j eż.el! je&t w tym choć trochę racji. pora skończy'ć z krYtv<'yzmem. więcej natomiast p'sać o tym. co normalne. bo- to
u nas nienormalne. wi ęc ciekawe i godne uwagi.
A poza t:vm - groza. drodzy
czytelnicy, groza!

JOZEF

RETMAN

•
/-

LeWllm

okiem

Smutna krowa
na
fdount
Everesc1e
I'

•

Alfred W~so cki, wieloletni
a.n ualiat.ur P o1sKi pr .z~ awo~ t:: n
neJ w " zw~ cj1, w 1'Hernci1::.:n i
z>1. ,c.;;,;L,;a 11a jd,uz.eJ - we
wi-O:; i .::;.;n, wyaal w roKu 111711
swoje wspomme1ł1a pt. „Tajemm ce aypiomatyczne~o seJ1u" . .Na s tr. a~7, n~ ó w1ą 1; o rQkowam acn w si,.rci.w1e po,;yct.Kl
wa l:'o1ski, Lakq oto wno:>i u-

W pmamentach całego świata
I nadal bywa stosowany
sy.tem walenia brl'lionami i zeszytami o pulpity, aby :r.agłu
był

szY,ć

przemawiającego

posła.

Niewiele to pom~a. jako że
mówca ma do dyspozycji i mikrofon l głośnik, dzięki czemu
argumenty zyskują · nie tyle na
sile przekonywania, ile na donośnoścj. Ale
Istnieją
także i
skomplikowane urządzenia elektroniczne, bard10 kosztowne,
działające nieraz przez całą dobę na okragło, a
nie dopuszczające do głosu całych potę ż 
nych rozgłośni radjowych.
Poniewa7 w wie'kiej rodzin ie
narodów świata szerzy się i
wzrasta ochota do wzajemnego
płatania sobie figlów, do praw : _nia złośliwości i siania zamętu, równolegle wzrastać bę
dzie także chęć zag łuszania z.lośli wych
kuzynów. Można s ię
obawiać, że wreszcie cały św i at
stanie s ię ogromnym ź ród łem
hałasu, że
zamiast jakictikolwiek
programów r a dio\vych
będzie e terem
wst rzą sał
ni eustanny ryk elektronicznych zag ł uszarek. Może huk ten rozerwie jeszcze jedną jakąś tam
o słonę ozonową wokół naszego
globu, może dos ł yszą
nas
mieszk at'lcy innych planet i zech cą

uspokoić

roznamiętn i ony

tlu m naszej malej Ziemi. Moż
na s i ę tylko lękać, że us.pokaian!e zaczną
od
perswa zji,
wyg łaszanej ~rzez jes zcze potężniejsze rozgłośnie, taki e, k tóre zagłuszą ws zelkie wyobrażalne

zagłuszanie .

Efektoteka Polskiego Radia
zawiera ~ między innymi nagrany na t a ś mę szum wia tru
na Mount Eve ·:e ści e , gwar giełdy
lo:-idytiskiej . r yk we soł ej kro11-y. ryk smutnej k row y i trze1,otanie sk rz y d eł pawia. Jak
się dwie taś m y
pu ści
jeclnocre 5n: e i nag ra na trzecią ~
bęrlr.: em :v
m 'eli
r '"k
smutnei kr O\\":V na Mount
En~:· eści e
i tr zepotanie skrzycl "l
pawi R nd gi ełd zie lond:-·l'lskiej. A gdyb•' tak uwieczn!ć na taś m ie
sub t elną
grę
ć wierćs!Ó\\' Pk
konferen cyjnych,
grę
pr z:e m i!cz:e ń
i z a głu szeń ,
czv to by pasowalo do e fekt oteki?

WŁOD~IMIERZ

KRZEMIJ\ISKI

•

wc:gę:

„1u.::oa będl.ie ki edyś nupisac nis tw ię nas zycil pal1stwowyrn
poz.ycz.ek zala•wia11ych
za granicą przez dyletantów
nac i ąganych przez międzynaro
dową iinainsjerę, która i:a
-ich
brak doświadc ,nia kazala nam
płacić niemiłosierne frycowe".
Szkoda, że historia taka rue
zastałą
napisana, choć obawiam się, ie po prostu nie ma
kto tego uc:r.ynić. Mieliśmy jui
geniuu.y w wielu dziedzinach
i specj alinościach, nie mieliśmy
ceniusi:a
finansowego. Może
Oskar Ltn.ge? Ale Lange nie
żyje, a kiedy żył był :z.muazony
prr.ewa.tają~
cr.ęść
swych żdolności oddać na u1ług' obcym. Więc
może byli
teł i Inni, których 1 taldch czy
innych powodów nie dopusscumo do 1ło1u. posłucując się
w zamian „dyleitantan\i"? h7cowe płacim:r dalej.
W tej aamej kllążce Wysockieco jut ciekawoetka, któr'
mam ochoU: przytoczy~ Oto
r~d włOlki zwrócił 1i' w roku
1937 do dyrekcji Polskiego Ra·
dia w Wan:r.aWi• 1 d:J'llhetin.'
proś~ • prz.edłu~nł• nadawania propamu li rorcłołnl lwowskiej do g()(fzin:r drugiej w
nocy. Wazr-tko- jedno, jakiego
proeramu. Dlaczego
zalriało
Włochom na tym,
aby ..Lwów
gadał l •piewał
tak długo?
Dlaczego zwracali naw.t kcazty
tych dodatkowych c()(fzin?
W tym
czui•
tcczyła 1ię
wojna domowa w H!npanii.
Rozgłośnia w Barcelonie, znajdująca się w rękach rządu komuni1tycmego, nadawała ortr11
antyfuzystoWl!ką propagand4t, I.
byłJ to silna 1tacja, łatwo 1ły1zalna w fu.z ystowskiej Italll.
Lwów nadawał na tej 1amej
fali ce Bucelona. Włosi poełu.- .
tyli 1ię więc nu~ rozgłojnf11
jako stacją, sagłuszającą Barcelonę. Widocznie im 1łę to opłaciło.
Oeąwikie
artyści i
dzienndkane 1lrupieni wok6ł
roztł~ł l'W'Owskdej
nt. mieli
pofęcia o eale!
tej pikantnej
1prawie, a Maciej Kwłatkowski
w •~j obszernej historii hl·
1ltlego Radia wcale e nief ni•
wspomina. ot
„tajemnica
d:rplomatyeme1 0 Hjfu•.••
Metody za1łuasania · mogłJł>y
równieł 1ta~ 1'11 Jll'F.edmiotem
osobnej ro~1'w1ri nauko,..,..
Wystarczyło l'WfzdNlł na paleacłl,
teby nt. depukł~ do
eten tle łpłewafęeej aktorki.

W Calgary
ciziala
niewidzialna
ręka

tego, co s1ę wokół niej azleJe,
mo t.na palną c: cos śmies;r.nego.
Lep1eJ - naturalnie wystrzegac się tego.
Mamy - niestety - akłon•
nośc do p rzesady.
I tak jus
piejemy hymny pocnwa1ne . na
cz.eś <: Grz.egorza ł'ilipowskiego
i jego piątego miejsca. Jest to
w sportowej karierze tego łyż
wiarza niewątpliwy sukces, al•
- na litość - nie „:tagłas:r.cz
my kota". Sukcesu gratulować
ir,;elJa, ale też i wskazywać na
braki. Filipowski jeszcze je ma.
Jestem
głęboko
wdzięczna
Andrzejowi
Ziemi!Jlkiemu, że
powie dział to co powiedział
p1·zed kamexami telewizji w
niedzielę
- o rękach Grzegorz.a Filipowskiego. Gdybym napis a ła, że ma je sztywne, nie
potrafi nimi poruszać, ie prz-ez
to jego jazda nie ma wdzięku,
to pewnie by mi tego nie wyba ~z.v no . Co innego specjalista.
Nawet Jerzy Mrzygłód nie protestowa!. I chyba trzeba skorz y s t ać, póki
czas, a już go
m ał o, z rady Andrzeja Ziemil·
skiego, aby Grzegorz. Filipowski trochę poćwiczył w balecie.
Aż dziw bie.rze, że do tej por y nikt n ie wpadł na tak prosty pomysł. Im wcześniej by o
t ym pomyślan<J, tym lepsze by•
ł y b y skut k i. Czas mija i kośel
tw a rdn ie ją . Pewnych nawyków
już nie da się przełama ć.
Nadchodzi wreszcie moment,
a "uy zająć się tą smutną l pardz.o przykrą sprawą polskich
hokeistów, a Jarosława Morawieckiego
w
szczególności.
Chciałabym oddać jednak sprawiedliwość naszym
hokeistom
i napisać to wszystko, co bym
nap i sała, gdyby nie ten ineydent z testosteronem. Tak więc
tneba ich pochwalić, · że sprawili 111am w szystkim ty le wspan iały c h emocji. Nagle zobaczyli smy
polski ch
sportowców,
którzy c h c ą i mogą . Remis z
m istrzami ś w ia ta , w ygrana z
Fra nc j ą t o ju ż było co ś. J aśnie j nam s i ę zrob: ło w domach nie tyle od poś wi aty tele wizy jnyc-h ekranów, co od
nad ziei, że c oś - nie medale
raczej - na, t ych Igrzyskach
nasi ho keiś c i os ią gną, że śwla·
towe agencje i prasa będą o
ni ch pi s ały, mówiły, chwalily,
dzi w iły się . To było miłe, przyjem ne„.
,
W turn iejach tak się dzieje,
że
po wspaniałym początku
przychodzi załamanie . Domają
tego równi eż najlepsu zesp9ły. Na przy kład dobrzy hokeiś·
ci z CSRS • •grali z radziecką
druży n ą
fa ta lnie ! zasłużenie
p rzeg ra li.
Trud no więc mieć
pretensje do naszych, że prze.gra li ze Szwaj carami. Za łama
nie musi nast ą pi ć, co nie znaczy. że przed za łamaniem nie
tr zeba się bronić . Ale . jak?
No I \\.-reszcie ten fatalny kom unika t o wykryciu u Jarostawa Morawieckiego testosteronu. Jest to hormon męski, p.otęgujący w organizmie przemiany białkowe. Usłyszawszy
ten komunikat poczułam
się
nagle, jakby ktoś wylał ml na
głowę coś bardzo śmie:rdzące
go. I chyba nie tylko ja. Kilka
osób mówiło mi, że poczuli eię
oszukani. Poprzednie sukcesy
Polaków stanęły pod znakiem
zapytania. Fakt użycia .niedozwolonego •rodka dopingującego
sta.l się znany w całym ll!)Oł'to•
wym świecie. I nie wnn•tie 11h1
tego żadnymi zapne<:r.eniaml.
Wysłuchałam
r6ttwch
oj„
wladczeń ł brał
mnie pusty
śmiech. Naiwne to I
megalomańskie. Oto w
kanadyjskim
Calgary zawiązała gJę tajemni..
cza mafia, która czyha na polskich hokeistów. Wkłada
im
testosteron do krokietów, barszczyku l napojów orzetwiają
cych. Polacy okazał! się niepokonanym! pretendentami do O•
l!mpljskiego złota, wsz19tkłe
dot~chczasowe 1ławy hokejowe
poczuły się za.g rotone ł -'t<>H1·
stały z usług tajemnłcaj niewidzialnej ręki. A jut najbardziej niebezpiecznym był Jarosław Morawiecki.
Je.m u coł
specjalnie Podłożono, a ip6tnlej
wylosowano właśnie jego do
antydopingowej kontroli. Kupy
to się nie trzyma l logiki w
tym za grosz nie ma.
A może„„ wszyscy byli na
dopingu? No, bo skoro był w
napoju orzetwiając:rm, to obo·
j ętne kogo by nie wylosowano,
stwierdzono by u niego testosteron. A win~ a to ponoll
niewidzla'.Jna ręka. ne byjmy
jednak oświadczeń I dementi
nie ogłosm, ile byjmy tu w
kraju hipotez nie przed:rekuto·
wali, 8'por6w nie stoczylt, te
fakt wrltrycla testost~nu u
Jarosława Morawieckiego
pozostaje faktem, R6wnleł }ego
dyawal!flkacja. I nic jut tego
nie zmieni.
Smutno ml!

.„

Wiem. wiem, było tak pięk·
nie i na&le
się
pa.robiło„.
W1:r.y1tklch nu diabli biorą!
Ale &aehowa}my simną krew i
roapatrSII17 ws:r.y.tko po porqdku. Bo wbrew
temu, co
sobie zakładaliśmy, siedzimy
przed telewizorami l oglądamy
walk:i, które rozgrywaj, się w
Calgary.
.
Naj.pienr trzeba oddać sprawiedliwość Redakcji Sportowej
TVP, która wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie oHmplj·
skl,m i medalami Jerzego Ku·
kuczki i Reinholda Mess.nera.
I italo się. Doltall srebrne O·
limpiJlki• medale. Gratulacje
należą eię więc nagrodzonym l
Inicjatorom.
O pracy telewizji w ogóle
motna powiedzieć kilka ciepłych Iłów, Stara się ona do11tarczyć nam dużo informacji,
pokazać, eo ciekawego dzieje
się w
Calgary, opowiedzieć o
1-portow:rch dramatach, a przy
tym nie 111czędzi nam fachowych Informacji. Tak pr,z ynajmniej robl Janun Zielonacki.
Pocło.bał7 ml 1ię również mą
dre t kulturalne
komentarze
Andrzeja Ziemlbklego . .no Jerzego Mnnłod• mogę natomialt mleć pretencję o .twierd•nie, :te Jctoj ,,Hibł walcsyć w
be~ednt.J
waif:e". To tak,
jak Ił• iaacem mówi, le kto•
jwt ~ dzlałaqem. Ale
w l!Pl'•..,.,..dl ll)ÓriOWych,
w
~'
wa'lkl ł

„„.
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BOGD·A MADEJ
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Numery telefonów Teda Cullinana I Alexa
Zagory były głuche jak pleń. Kpiły sobie z· nie10. To było podobne do tej dwójki: kpina. bez•'"elna kpina z całego jwlatal
Telefonował do nich z Londynu. Zamawiał na
pocr.cłe dwa razy dziennie - rano I wieczorem
- łl\czenie go osobikle lub na sekretarkę automatyczną. Bez skutku. ·Od ostatniego pobytu
w Rotterdamie Rona, który Ich ju~ nie zastał,
zniknęli bez śladu. Ta _dwójka syjamskich braci, charakterami, temperamentem, kowbojską
zadziornością gotowa była stanąć w szranki z
samym diabłem, gdyby ten niebacznie wszedł
Im w paradę. Cullinan - awanturnik z dziada
pradziada, traper, łowca jadowitych tmlj, po1zuklwacz szlachetnych kamieni ( !), kawalerzy1ta podniebny, czyli pi.lot śmigłowców w Indochinach; do niego, niczym kropla do kropli podobny był pasa:ter rwący się do ogarniętej pło
mieniami awionetki. Do niego I - prawem toż
aamych natur chyba - do Alexandra Zagory,
pilota bombowca strategicznego B-:52, prawnuka
polskiego zamachowca na cara Wszechrosjl, po
którym dano mu Imię. Ta para. Nie stroniąca
od hazardu, kieliszka, muzyki, od kobiet
tych zmór świata nie mogących obyć się bez
pieniędzy - naraz
nie podejmuje z poczty
przekazu, znika z opłaconego z góry mieszkania, nie daj3 0 110ble znaku życia ...
Po odprawieniu Dustina postanowił udać się
pod Ich adresy I zasięgnąć o nich języka. Zostawić listownej wiadomości o sobie nie mógł,
Cdyż może zainteresowała się już nimi policja.
Tak ma się sprawa z tą parą jeid:ków apokalipsy.
Gdyby zmartwienia jego ograniczały
się tylko do nich, nie byłoby najgorzej; w koń
cu to. kłopot Johannesa van Boothy. Ale nigdy
nie jest dosyć źle, aby nie mogło być gorzej.
Patrząc na jego życie od strony konta bankowego, można mu pozazdrościć. Mając tyle pienię
dzy. mógłby rzucić ten karkołomny taniec ' na
linie I pod zmienionym nazwiskiem zaszyć się
na jakiejś WYSepce Oceanii. Żyć tam i nie umierać. Były chwile, kiedy wizja pary nagusów
wylegujących się pod palmą kokosową nie dawała mu spać. Ale człowiek ma ogony. Korzenie
ma, które, dokąd by się nie ruszył, trzymają
go za dupsko. Ma także problemy. Zawsze nowe, niaym odradzające się łby hydry lernej1klej. Jednym i największych stał się dła niego
Andrew. Nie jako nowy łeb hydry do ścięcia,
ale jako zagadka.
Dziedziczna choroba, nlezależnoś6, która w
pewnych stronach świata nazywana bywa nobliwie dumą, odezwała się akurat ni.e w porę.
Ale mimo to Attentown miał dla Andy'ego zrozumienie. Dla niego jedynego z całej paczki
po"opiecznych, jak ich nazywał. Stąd obrana
tv ~tyka: nie dawał .mu zwyczajnie w garść jak
innym, ale wypłacał zaliczki na konto przyszłe
go honorarium. Zabawa mogła ciąg_nąć się w
nieskończoność. Ale oto jednego dnia przestała
1ię losowi podobać i neseser Andy'ego wraz z
oryginałem manuskryptu oraz książecz;ką czekową odbył gratisową wycieczkę za ocea.iji. Zdarzenie można by zaklajstrować i dalej ciągnąć
tę zabawę w 'Obiecującego autora
I hojnego
sponsora, gdyby rzecz ograniczała się wyłącznie
do nich dwóch.
Nad kawą z grzanką, nie spuszczając z pola
widzenia wejścia do baru,
Attentowri po raz
1etny doszukiwał się przyczyn, dla których Andy, mając nóż na gardle,
zamilkł i w ogóle
znikł mu z., oczu. Bank Barcleya się nie myli.
„Z konta otwartego przez Szanownego Pana na
nazwisko Andrew C. Skala podjęto w Sztokholmie (data, godzina, nazwa banku) równowartość
tysiąca pięciuset dolarów w gotówce oraz tysiąca dolarów w czekach po<lróżnych. Stan konta po tej operacji nie uległ zmianie". Jasne, że
nie uległ! Jeżeli Andrew zgrał się z gotówki w
tej Kalastajatorppie, to w najlepszym wypadku
pozostał mu tysiąc dolarów w czekach, których
nie puścił w grę, gdyż komputer Barcleya był
by to już wypunktował. Tysiąc dolarów w turystycznie odwiedzanej Finlandii to maksyma!- nie dziesięć dni hotelowego życia.
Dziesięć,
najwyżej cz;ternaścle. Czyli inaczt:!j mówiąc, koniec Wielkiego Milczenia Andrew C. Skali bliski.
Bo jego obecność na przyjęciu tej kupieckiej
hałastry jest na pewno przypadkiem, a zdjęcie
w towarzystwie tego Rosjanina zwykłym chwytem prawicowej prasy. Andrew swemu krajowi
~wiństwa me zrobi! Tego Attentown był pewnv, jetell w tej chw!U był w ogóle czego~ pewny.
Duito spraw do załatwienia cze-kalo na niego
przed powrotem do Londynu, mu~lał się sple,o;zyć. , Bar nie był zatłoczony. Napływ go~cl do
MacDonalda ma ustalonll cy1tliczno~ć: ~nladania
- przeważnie samotnie tyj!\CY ludzie. młodzlef
lub mężowie leniwych fon - pora pnzerwy obiadowej w biurach, pó:tnlej, ait do zamknięcia
wieczorem - w kratke. We wszystkich krajach
jednakO'Wo. Głodne żołądki z chudymi kieszeniami maj" dzień pod względem czHu uregulowany.
Przy sąsiednim stoliku siedziała kobieta. Ubrana od stóp po kapel\?S% na głowie na czarno.
W tym samym kolorze miała a:turow1t bluZlkę
romlebl pod szyją, pończochy - kabaretówkl.~
ł dobrze skro1ona. 1a'k na go~!a MacDonalda,
g'kĄn.ana torPbke. Czerwony 'oMzlk nad pler!!la I potvskujący w sztucznym o~iet1enlu ruMn na nsleu oż:vwlały tę smutnlł cało~ć. Nie
l!Pl'c:.,.czała Att1:>ntowna z oka.
Na prostytutkę
n!P "'Vl?ladała. Na wtyke ooli cli t~ nie. cho- _
cl„.;. „i!!nv nie wl"domo Mlał11 ładne nogi I
cok„lwiek ieszcze miała i czy nie miała, mogła
-;le podobać. Przypominała mu Nancy.

Przedruk w całołcl lub we fragmentach

zostnełony~
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LEONARD
Nancy siada tak jak ona, ta:k aamo układa
nogi: chowa je pod siebie, nie widać ich linii,
a jednak wiadomo, że muszą być zgrabne, bo
kobieta z twarzą Nancy nie może mieć innych.
Ale zastanawiające, Nancy przy swojej urodzie
większość wolnego czasu spędza u siebie w domu. Cieplarniany kwiat? Zabiła mu tym kołka
w głowie. Tłuczenie się taksówką na drugi koniec Londynu dla zjedzenia kolacji z obcym
facetem miało swoją wymowę. Jaką?
Bo ten
pocałunek w samochodzie był bez znaczenia!
Bez znaczenia? Czy wy robicie coś bez znaczenia? - rzucił Attentown w duchu pod adresem wszystkich kobiet świata.
Na jego twarzy pojawił sLę sarkastyczny grymas. Nie będzie pary nagusów opalających się
pod kokosową palmą na wyspie Oceanii I Pieniądze, oto na co, chytre suki, polujecie I
Od skrzyżowania się z zacząmym spojrzeniem kobiety w czerni uwolnił go Dustin.
Rozmowa była krótka.
- Nie wiem, co wasza pac2lka porabia, ale
sądząc po tobie, nie przynosi to chwały żadne
mu z was. Okazywałem wam pomoc. Nie wypominam tego,
uważam jednak,
że gubicie
grunt pod nogami. Sam widzisz, że wystarczyło
twoje słowo, abym sięgnął do kieszeni. I nadal
możesz liczyć na mnie. Ale mnie chQdzi o postawienie was mocno na własnych nogach. Na
własnych, rozumiesz?
Dustin był inny niż przed godziną. Oczy miał
przytomne, był umyty i ogolony.
Attentown położył przed nim kopertę z banknotami studolarowyml.
- Je&t tego tysiąc - powstrzymał wyciągnię
tą po kopertę rękę Dustina. Dla ciebie. Na
ogarnięcie się i tak dalej. Będzie tego więcej.
Dla każdego z was będzie, a-Ie ty dostaniesz
najwięcej, pod warunkiem, że będę mógł liczyć
na ciebie.
Znalazłem się w delikatnej, że tak
powiem, sytuacji. Kierując się waszym dobrem,
podjąłem się, bez uprzedniego uzgodnienia tego z wami, pewnej roboty w Afryce. Cholernie
dobrze płatnej. Jakiej ·r - szczegóły w Odpowiednim czasie. Do ciebie należy przekazanie tego
chłopakom i powiadomienie mnie
adres
skrytki dostaniesz za chwilę - o ich zgodzie.
Liczę na ciebie. Ale stawiam warunek zastrzegł surowo. Nikomu z moich pracowników, nawet Ronowi, ani słowa o tym.
W celu sprowokowania Culllnana i Alexa do
odezwania się zostawił jeszcze po pięćset dolarów dla nich.
Narkotyk działał, reakcje Dustina były normalne. Tylko jak długo? Dustin znajdował się
w stadi.um silnego uzależnienia od heroiny. Wychowany przez ojca.
anglikańskiego pastora,
w ortodoksyjnej wierze
śledzenia
poczynań
człowieka przez Boga, nie przymuszony przez
okoliczności silniejsze od jego woli nie zdobył
by sie na czyn nieetyczny. Był w gruncie rzeczy
dzil'ckiem przedwcześnie rzuconym na głęboką
wodę. Naciągać tej cienkiej linki za bardzo nie
można.

Przed rozstaniem Attentown zob-Owll\zał go
do Informowania go o każdym kroku jego przyjaciół. Dustin skwapliwie obiecał.
Podczas półtoragodzinnej jazdy ekspresem do
ostatniego etapu ~ojej podróży, Brukseli, At~
tentown pr:r.emy~lał swó1 plan jeszcze raz. W
przedziale był sam, nikt mu nie przeszkadzał.
Jedyną osobą, którą wldz!a·ł,
był konduktor
imrawia1ący wrażenie hardzi~ ducha niż ż:vwej
l~tntv w mknącym przez równlnv Holandii i
Belgii, prawre pmtym, ek111Preale. Wygląd pasażera wystarczył mu za bilet. Zasalutowa·ł przez
szybę I poszedł dalej. Nasunęło to Attentownowl refleksję: w tej krótkiej Jddzie przekroczy
granicę dwóch państw
*1llplającyeh srllfierzy
prawie ~zystklch diamentów fwlata.
Rotterdam I Antwerpia oddzielone są tylko miedZ!\.
Przekracza~ Jl\ można
jitk I kiedy si~ ehce,
fadnej kontroli celnej, nawet konduktorowi nie
chce się WZI!\~ biletu do ręki.
Dopiero tera1
u=ysłowłł sobie Istot~ pomysłu Bel1am!. Jakle
to proste!
A Johannes fatygował się z dna
Afryki, aby nvkad wiatru w tym nie strzeł.o-

nym na granicach polu. Albo dostał cynk wart
tego żachodu, albo kieruje się własnym, obeznanym w tym interesie n06em.
Ze swego miejsca w wagonie Attentown posłał mu życzenia powodzenia w jego dziele
I
myślami powrócił do swego planu. Misternego
jak pajęczyna i, jeżeli nic nie zawiedzie, skutecznego. W hotelu Pałace w centrum Brukseli
czeka na niego człowiek, który w tym planie odegra rolę pająka: Peter Krueger.
Przyjaciele nazywali go Petem, wrogowie „Zajęczą Wą.rgą". Jemu osobiście było obojętne,
jak go nazywają, jak długo nie wchodzili mu
w drogę.
Swiat skurczył się potwornie. Wczoraj Peter
byl w Johannesburgu, dzisiaj jest w Brukseli,
za kilka dni
towarzysżyć będzie do Namibii
partii najemników zwerbowanych spośród byłych belgijskich „doradców wojskowych". byłego
premiera Katangi. Europa nie ma dla nich zatrudnienia. przynajmniej chwilowo,
a życie'
kosztuje. Przy okazji Attentown omówi z nim
pewien problem.
Peter Krueger miał około pięćdziesiątki. cieszył się wśród właścicieli kopalń
i wielkich
olantatorów opinią niezawodnego, ale zadowalał si~ rola człowieka tyłów. Znający go bJ.lżej
tw;erdza. 7.e skromność ta pomogła mu osiąg
nąć swój wie!<
w dobrej kondyc~I i zaliczać
s'.e wciąż do· żywych.
Holender z urodzenia, Krueger znalazł się w
Afryce krótko po drugiej
wojnie światowej.
Dostał się tam jako członek załogi statku taniej
bandery, pudła wzerdzewlałego od s~ępki po
komin, z którego, gdy tylko rzucono kotwicę w
Valvisbaai, zrejterował do stolicy Afryki Połu
dniowo-Zachodniej. Windhoeku. Miał \"/tedy
niespełna dwadzieścia lat, był młokosem, lecz
nie żółtodziobem. W ślad za nim ktoś z Europy przysłał tamtejszej policji jego zdjęcie w
mundurze flamandzkiej dywizjo! SS, zrobione w
Rosji, na typowym dla tego kraju - walające
i.-ię ciała, dużo ciał wśród zburzonych domów tle. Nadawcą zdjęcia był na pewno człowiek nie
wied:1;ący, że główne ulice tej byłej koloni-! cesarstwa niemtecklego
noszą wciąż niemieckie
nazwy, że wysoki urzędnik policji, który sprawę
rozpatrywał, miał niemieckie imię i nazwisko,
zaś gmach jego urzędu mieśeił się przy
Bismarck Platz. Stare dzieje niewarte dziś zła
manego centa.
Peter Krueger jest - obrazowo mówiąc !~larem Attentowna w Afryce, poprzez jego powiązania z wpływowymi ludźmi Afrlca-Aid zanuściła tam mocno korzenie. że pracuje na kilka frontów naraz, to jego sprawa. Ważne jest,
że pracuje ku zadowoleniu stron.
Jutro rano Attentown
zjawi się
na Cliff
Street. Powie Nancy „hallo" I zabierze się do
swojej zwykłej pracy.
O rundzie po krajach
Beneluxu, która 'w sumie zajmie mu kilkanaście
godzin zaledwie, nikomu chwilowo nie wspomni.

ROZDZIAL 8
Zdjęcie Andrew C. Skali ukazało się w „Seattle's Monitor". Relacja, podkreślająca jego zaży
łą komitywę z przedstawicielem Moskwy na wy-

·-....... ·.

----

lltawl• pn.emJ'lloweJ w Helsinkach, nie wyma~
1ała komentarzy.
lłedalricja aadala IOble trud zasięgnięcia języka
e :RGejanłnłe. Nie podała tródła, z.. którego jego
dane pel'IO!lalne miała. Kapitan NKWD czasu
wojny, radca handlowy w Pekinie, Tokio, Pa.rytu I Bonn, przez pewien czas był członkletn
delegacji! radzlecltlej przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jak wlększoś~
pracowników radzieckiego handlu zagranlczne10, konkludowała charakterystyka, jest -on wytrawnym agentem wywiadu wojS'kowego I gos-
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Stan umysłów sąsiadów państwa Skałów, I nie
tylko lłlSładów - po ukazaniu się gazety - oddają najlepiej namalowane dzisiejszej ·noćy na
cgrodzenlu Ich posesjd słowa: „The Traitor's House" - Dom Zdrajcy!
c.tmłr Skala zauwarfyl przez okno przechodniów przygll\dajl\cych się jego ogrodzeniu. W '
pierwszym momencie pomyślał o j11Jklmś wypadku - przejechanym nocą i rzuconym pod płot
psie czy czymś podobnym. Przerwał golenie, na
nagą pierś narzucił bonżurkę I wyszecH przed
dom. Na jego widok przechodnJe ruszyli, k11żdy
w swoją stronę. Skąla rozpoznał wśród nich
znajomego z. tej samej ulicy, z którym, spotykając się, wymieniali pozdrowienia. Nie znał te- ·
go człowieka, nie wiedział gdzie pracuje, cala
ich znajomość polegała na zdejmowaniu przy
mijaniu się {kapelusza. Schodząc tarasem ku
furtce skłon ł głowę, ale tym razem gest ten
nie został odwzajemniony.
Napis na ogrodzeniu tlumaczył 1 tego człowieka.
Tłumaczył też gapiów,
przeważnie
kolorową
służbę domową śpieszącą z rannymi zakupami,
nie tłumaczył motywów, jakimi jego autorzy się
kierowali. Ale w tej chwili Ji.czyła się strona
techniczna sprawy: czerwona minia wsiąka w
drewno jak w bibułę, nie daje się wodzie. Zachlapane grubym pędzlem
sztachety trzeba
wpierw zheblować i dopiero potem pomalować
na biało. Heble i farba olejna były w domu.
Minia da się usunąć z ogrodzenia. Ale z ludzkich umysłów?
Z ulgą w sercu Casimir
Skala przeniósł
wzrok na wielkie jak ekrany panoramiczne okna domu Jacksonów po drugiej stronie ulicy.
Od wyjazdu Glendy do Europy jakby oślepłych.
Rolety były zaciągnięte„ nie dawały wglądu do
wnętrza pokoi z ulicy. Glenda już na
miesiąo
przed wyjazdem zatrudniła sztab ludzi, których
jedynym zadaniem bojowym było zabezpieczenie dywanów I orientalnych obić mebli przed
inwazją kurzu i moli. Dom, zawsze głośny, zamilkł. Maynarda też nie było. Przebywał w zakładach Martina Marietta Aerospace na Florydzie, na jakimś ważnym spędzie specjalistów
. rakietowych, domem opiekowata się służba. Ale
jutro będzie już na miejscu.
Malarz sztachetowy nie musiał się wstydzić
swojej znajomości gramatyki. Kaligraficzna dyscyplina liter świadczyła, że n·aukę pobierał od
dziecka w szkole anglosaskiej. Spostrzeżenie to
w Seattle, zamieszkanymi w większości
przez
AmeI"ykanów brytyjskiego pochodzenia„ nie na
wiele zdało się Skali.
Ktoś musiał już zaalarmować dzielnicowy posterunek policji. Samochód wtoczył się. przed
dom na wyjącej syrenie. Prędkość, branie zakrętów na gazie, operowanie hamulcem - nikt
w tym policji amerykańskiej nie pobije, nie mówiąc o finezyjnej robocie z syreną.
Żwir spod opon opadł, w oknach sąsiadów uka2l8.ły się zaciekawione twarze.
Sierżant policji wygramolił się z wozu.
Do
czego to znowu zrywano go z samego rana?
Gwizdnął przez zęby.
- Coś podobnego! - Okulary przeciwsłonecz
ne podniósł na czoło, jeszcze raz przeczytał napis. - W!dz;iałeś, Bill? - zwrócił się do kolegi
siedzącego przy kierownicy wozu. A jeszcze
wczoraj zachwycałem się porządkiem
w tej
dzielnicy... - Spajrzoał spode ~ba na właściciela
posesji. - To pańskie?
Jego obcesowość nie podobała się Skali.
- Niby co? - burknął zaczepnie. W bonżur
ce narzuconej na gołą górę I w pantoflach domowych czuł się na chodniku jak nagi.
- Ta posesja, jeśli pan już taki dokładny.
M!lllll przyjemność z panem ... - sierżant zatopił
wzrok w swoim notesie - Skala, jeśli dobrze
zapisałem. Mister Casimir Skala. S-k-a-1-a przeqłoskował nazwisko, które zyskało sobie w
mldcłe tak n·lechlubną sławę. Zgadza aię?
Ponmek był ałonecmy, ale atmosfera na chodniku stawała się coraz chłodnlejau.
- Tak, llerżancle.
- Ach - współczuł ten sobie - jak mało
niektórzy obywatele aą tyczliwl dla polłcjl dbaj1\C9j w końcu o Ich własne bezpieczeństwo.
Stnlsznle mało, mówię panu, mister· Skala. Czy
byłby pan uprzej1n7 powdedzleć ml, kto to zrobił?
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