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U nu umiast lim7 - wiosna, w Anglll - nalemtwo handlow.
dla amatorów narciarstwa. Tylko skl\d brad tunt;r?

Technika przywraca
radość życia
MAREK BRZEZIIQ'SKI

CENA 50 Zt

I MARCA 1988 ROKU

Ouet7, radio "Capital", GTli

kmdyńaka "tró}ka". I ogłoszenia
~eszczoM u
WTStawi• w
w "Ltll;rwhltel", najwi~

sklepie IPOrtowym w Wielkiej •
Brytam~.
mieszczącym
11• w
wllrtorlańsldm budynku,

eta.rym

w 1a1nym centrum Londynu,
przy Plcca.dllly Circus, Informowały o fl)Otkanlu s Martinem Bellem.
ltlm jeet Martim Bell?
Martin &!11 jest najlepszym
narclanem Wielkiej Brytan.I~
1klasyflkowanym na.. 1'7 miej·
1CU FIS
Gdy
trwała
olimpiada w
Montrealu byłem w Londynie
Na pr6tno oe7.e'ktwałem wt~y
wl&d0moścl
dotyC'laCJ'eh lekkl1!'1 1tletY'kl. plfkt notnej my
podnosze-nl1 elęt&rów Brytyjezyey nie odnosl11
wówczae
sukresów w tych dy!!CYPHnach.
Nie było mowy o amatorskim
footbolu ollmpl1sklm W relar.jach telewl-zv1nvch królował fenomenalny
młody
ezłow1ek,
'któn wc1ą'f płvnal na eoknnle
ostatn!P <hlesl~ metrów aby
zdobyt' dla Wll"lk1e1 Brytanii
złm
m~111
Tak-U upadek
bi~ntC7>k~
A.nn:v &bwrbowal
UW!llle ezytt!lnlkó~ I tielewl·
dzów Ws~tko Inne odC'hoorlło
w !'leń J11da<' M poezatku zł.
mv 198" roku do A.n~H1 bvlem
trot-he im11rtwlonv ł.e nie b~
dzle m1 rfanP ()l!'ladać slalomów
Pll<"h !!MJ qw111t11 A tu. W s&·
..er'C'U Wywp Brytyjskich
B~ zesłał ml Mar~Jla

mym

dobry Pa11
tina

Ma dwadzłe§cla dwa lata,
miły uAmiech ł dobr1t
głowę do businessu.

str;

-1

.R11s. Januu Sz111na1ł.skł-Glan•

PERU: Czy na płaskowytu Nazca 1 073 400 OOO
lat temu lądowali kosmici?

Dwoje doktorów
w poszakiwU.iu
kandelabra
RYSZARD NAKONmCZNY

Spotkałem

go na reklamowanym szeroko otwarciu nowego
1ztucznego 1toku narciarskiego
po-ło:tonego w hrabstwie Kent.
Jedzie się tam 30 mln. pocią
giem z Londynu.
Przyjechaliśmy

późnym

wie-

czorem. Stok rzęsiście oświe
tlony przypominał stoisko ze
1ztueznyml szczotkami wyłoż-0n:rml w 1JUpermarkecle. Przywitano nas grzanym winem.
Servloe n.art „Dynutara", butów
„Nordiea"
I
wiązań
„Looka" zaopiekował lię nami
bardzo serdecznie. Starannie
dobierano narty zarówoo • popularnej .linii sportowej „Dyna1tar Course", 1ak I z szeroko
reklamowanych. 1ednych z na1dro~zych
obermle na rynku
brytyjskim, bo kosztujących 350
funtów nart „Dynastar Lerend". Firma ta produkuje
obecnie narty. nie tyl:ko Inne dil a
kobiet I dla mę'!czym, uwzglę
dniając
rómlce w punkcie
ciężkości narelarek I
na.rel.arzy, ale takł.e wprowadza na
rynek narty tak zwanego systemu „Dual Action". Jedna krawędź narty j~t zbudowana w
oparciu o twardy materiał
Grantix, druga o miękki Polyhpon A więc- do iazdy po
miekkim ~nlegu używa f!!lę ied·
nej c;trony narty , a gdy wie:tdfamy n.a lód wystairozy zamienić prawa nartę na lewą I
jut ieźdzlmy twardymi krawę
dziami.
Mogliśmy przebierać I wybierać w nartach, ale organizatorzy
nie kwapili si ę, ab-y umo:tliwić
nam 1'l.7dę na tv<'h, na których
Graham
Wllkle bił rekord
świata w ~zybko~cl
1a7.dy na
nartach . No, ale '!tok ma za.
ledwie 200 me-tr6w długości, a
narty 240 cm. ZR.proszono nas
natom i a~t oo szaleń~twarh nocnej 1azdy na sztu<'7.Ylym stoku
na bankiet promlY'yjny . Tam
też miałem okaz1e oor®mawlać
z Martinem "Rellem.
- Robi sle wokńł twoje1 oeoby wiele 7.amleszainila. A przecleł 1@-Steś
11k1asvfikowany na
listach FIS na 1'7 l)M'.Ycjt
- W Anglii mamy bardzo
dł_ugle tradyc'e w narciarstwie
alpPjsklm.
Zwr6<!
uwagę
nit
~.
jak
t1opularne "' wyjazdy zł-

5

W jed1nym z wczesnych filmów Carlosa Saury jest wspaniała
scena retrospekcyjna.
Kamera wolno wjeżdża do przestronnej jada1ni., mija stół, i>rzy
ltt6rym każde dz.iecko chciałoby jadać obiady l skupia się na
ogla·da niiu srebrnej zastawy przvp0minającei kolumnę średinio
wiec.z nych rycerzy gotujących się do zdobycia pogańskiego miaata. Ale mote samo to miasto..• Wszystko jest Jakby lekko przymglO!lle, chooiaż wddać każdy szczegół. A nad całą
srena unos!
się dellkatne dzwonienie; doskonale pasuje .do naatroju, wyida'e
•i• Jednak trochę banal•n e, a~e tylko do momentu, w którym kamera zaczyna panoramować w górę odsłaniając olbrzymi kandelabr zbudowany z niezHczoo.ej ilości dirgających, kryształowych
sopli ...
Człowiek za'l'.(Sze zdradizał skłonność do pod•róży w przeszłość;

po części w celach czy.sto sentymentalnych, a po części w na-

dziei odnalezdenia wska.z ówek mogących pomóc mu w rozwiązaniu
problemów teratniejszo~ci I orz:vsz1ośc!.
Nic więc dlliwne e-o. że
sklon.n~ć ta gwałtownie rosła, gdy tera:tniejszość, zamiast kandelabra, za.pa.lała same tylko gołe, os~e tarówki, pil'zysllłość zał
w ogóJ.e zalegały nie~rzenlknlone c!emne>śc:l wypełnlor.e jedynie
króitkdml błyska.ml lampek alarmowych.
Dla poje-dyn.cz.ego człowieka 1ytuacja taka nie jest niczym
szczególnym, wlelokrotrue prze:tywały ją także mniejsze I więk
sze wspólnoty, diziś jednak - prawdo-podobnie oo rai pierwszy
w d'7.llejach - dotyczy ona rałego gatunk'\l Tym razem nie id'li'
o oglądanie zetlałych zdjęć, konstruowanie zaWiłych d·rzew e;enealogJ.cznych ozy odwoływanie się do heroicznych tradycji miasta i narodu.

Pilnie potrzebne jest dotarcie do korzeni człowieka
w ogóle, odszulkande ogromnego. kryształowego k1.n delabra dila
homo .sapiens Przynajmniej na razie nie spełnia tel!o zadania
~byt dobrze nauka Je1 opleraface 'ie na ,t.,.chastvce. badź .>d·
wołu iące do neotemil teorie ' wvw<Yhona z nlrh etvka. to
w
najlepszym raizle propozyrja dla ied„ost~k
Wbrew
oozorom
pr()!)ozyrią d•la fennostek stała się także wia r <i Jak się jedna1k
okazuje. choć taki kandefabr to nie ~amO<'hód ani technika sekmalna i nie bardzo wiadomo fak ~ używać na co d'Lleń, bez
'1iego robi się cokolwiek s.-nutn · I bvle iak - w obl ir-zu zmiell'z·hu tTadycyj.nych, lud.z.le ruszyli w·lęc na J)06zukiwa,nle now}"Ch„.

Kalllodydatur przewinęło się du7.o. a tymczasem w Peru. na oółNyspie Pancas. od dawien dawna Istniało oo~ takiego:
w1e-lkl
reJ.lef nazywMJy pO'W~zechnl~ Kandelabrem Andów.
Ba.rdizo długo jednak nie 'wled'1Jlaino co z nl·m aroblć. Nie SJ'O;ób był.o określić, kto i kiedy go wyrysował, n.le tposób było nawet od~·ad·nąć celu. jakiemu łużvł Riorą n pod uwagę jego o lbrzymie rozmiary I usytuowanie, ndprost&za wydawałaby
alę koncepcja znaiku nawigacyjinego. Tyllko źe na skutek
wysokości linii brzegowej w tym miej~ oraz stopnia
nachylenia zbocza, Kandelabr jeeit z morza niemal kom·
pletnie niewidoczny, • zleimt 21rffQJtą teł wtda~ go z!!iled-
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Warunki prenumeraty: 1. Dla
·n<; tytuc1i ł zakładów pracy zlokalizowane w miastach w'oiewódzk!ch I pozostałych .mla.!tach
w · których znajdują się ~iedzib"f
Oddziałów
RSW
.. Prasa
Książka
Ruch" zamawiają
prenumeratę w tych odd?iałach
Instytucje I zakłady pracy
z lokal 1zowane w mieiscowo~cifh' h
gdzie nie ma Oddziałów RSW
„Pra~a Książka Ruch" ephtcają prenurnerate w urzędach
pocztowych I u doręczycieli 2.
Dla Indywidualnych prenumerll·
torów - osoby flzvcme zamieszkałe na wsi I w miejscowościach.
gdzie nie ma oddziałów RSW
„Prasa
Kslażk:a
Ruch"
opłacają
prenumeratę w urzę
dach pocztowych I u doręczy
cieli. osoby fizyczne zamieszkałe
w miastach - siedzibach
Oddziałów RSW .. Prasa Książ
ka - Ruch" oołacaia prenume
ratę wvla.::znle w urzędach pocztowvch
nadawczo-o<ldaw~z,•ch
właściwych dla miejsca zamieszkania Prenumeratora Wpłaty dokonuje się używając
blankie~u
„wpłaty" na rachunek bankowv
miejscowego
Oddziału
RSW
„Prasa - Książka - Ruch" 3.
Prenumeratę ze zleceniem
wvsvlkl za l(ranicę przy;muie RSW
„Prasa Książka
Ruch"'
C'entrala
Kolportażu
Prasy
I
Wvdawnlctw ul Towarowa 28,
00-958 W<trszawSl konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr ll5~
-201045 I :ł9- Il
Prenumerata te
zleceniem wvsvłkl
ził
~ranlce
pocztą
zwykłą test droższa
od
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zleceniodawców lndvwldualnvch t o 100 proc. dla -r,lecaiacych lnstvtucil I zakładów pracy Terminy przvimowanla orenumr'r"'tv na kra1 I r.a ~ranlce
- do dnia 10 ł!stopada n11 I
kwartRI I oółrocze roku następ
neeo oraz cah rok na~tepnv do dnia 1 każdego miesiąca po przed / a1ącego okres orenumeraty roku bieżącego
~. 1125. ~-lft.

2 ODGLOSY

Proszę przyjąć z
imieniu Zarządu

okazji trzydziestolecia pisma serdeczne gratulacje 1 tyczenia
w
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka Ruch" i moim własnym. Z satysfakcją stwierdzam, że pismo Wasze zdobyło
trwałe miej8ce w tyciu 8połeczno-kulturalnym miasta Łodzi i regionu zyskując
uznanie i popularność wśród szerokiej rzeszy 1wych czytelników.
W dniu jubileuszu życię pismu dalszego pomyślnego rozwoju oraz nowych
twórczych inicjatyw, a członkóm Zespołu Redakcyjnego wiele pomyślności w ży
ciu o8obistym.
dnia 23 lutego 1988
WIESLA W RYDYGIER

przegląd

prasy

Według danych Banku .Swjatowego w 1985 roku dochód
narodowy Polski na jednego
mieszka1\c11 wynosił 2120 dolarów. Na liście
136 krajów
świata (powyżej 1 mln
ludności) zajmowaliśmy 38
pozycję. Przed nami były
m.in.
takie kraje jak: Argentyna 2130
dol.,.. Algieria - 2530
dol„
Wenezuela - 3010 d{Jl., Trynidad i Tobago - 6010 dolarów. W latach 1980-85 spadliśmy o trzy pozycje. Wyprzedziły nas Korea
Południowa,
Tajwan i Rumunia. Na j wyższy
dochód narodowy brutto
posiadały: Zjednoczone
Emiraty
Arabskie - 19120 dol„ Brunei
17580 dol., Stany Zjednoczone - 16400 dolarów. A zamykały listę: Etiopia 110
dol., Laos - 95 d-01. i Cz.ad 80 dolarów.
W wielu dziedzinach produkcji z:najdujemy się w pierwszej
dziesiątce krajów świata. Natomiast wskaźniki
dotyczące
warunków życia sytuują
na!
około
trzydziestego
rmeJsca.
Ustalił to na podstawie
róż
nych danych statystycznych i
napisał
w
„PRZEGLĄDZIE
TYGODNIOWYM" (nr 8) Henryk Jabłoński. Na}bardziej zaskoczyła go zta pozycja P-0lski
pod względem liczebności studentów.
„W 1975 roku bylo ich
w

Polsce 1692 n4 100 tys. mieszkańców, co wedlug
rocznika
UNESCO 1t4 liście 137 krajów
zapewnialo 21 pozycję, w 1983
natomia.!t już tylko 1294, co
lokowalo Polski; daleko
poza
kra ja mi wusoko
u:p'l'zem yslowionymi, bo at na 48 pozycjt.
Tutaj nie może być
blędu.
Kryterill miicza""i4 poszczególnych typów azkól do
uczelni
w11ższych w obu porównyw4ln11ch okresach nie zmientłv się.
Spadek wynosi aż 21 pozvcji.
W11przedzily nas m.in.
takie
kraje, jak: SingapU'I', Meksyk,
Panama, Boliwi4,
Kolumbia,
Pe'l'u., Egipt, Korea, Tajlandia,
W'enezuela, Kostaryka".
W 1980 roku udział studentów w danej grupie wiekowej
wynosił w Polsce 17 ,6 proc., a
sześć lat później zmniejszył się
do 115,9 pr<><:. W tym
czasie
czołówka światowa miała na!tępujące
wskaźni k!:
Stany
Zjednoczone - 57,3 proc„ Kan11<la - « proc„ Szwecja
38,2 pr~nt. C-0 z tego wynika? Autor wyciąga dwa wnioski:
„Po pie'l'Wl!ZI u.pad« mit, je

jesteśmy

wvksztalce11i. Raczej
jest to spoleczeństwo niedmików, poza trednim poziomem
europejskim. W Sziva)ca'l'ii Z1 ,2
proc.
mieszkańców
posi4da
wyższe wyksztalcenie, w S:trWecji - 15,4; a w Polsce wedlug
nie naj§wieższych danych ty"fko
5,7 proc. Już lepiej jest w innuch kr4jnch socjalistycznych:
ZSRR 8,3; Węgry 7,0
proc. Po drugie ta czarne.
strza~ka lt4 wykresie potwierdz4 obiegowo, prawdę, że myślenie w Polsce nie m'1 żadnej
ceny. Nie jest oczvwHcie bezce11ne, lecz odW'l'Otnic.
Wykszialcenie nie zapewni-O.
~f
awamsu materialnego, a.ni rpolecznego, 4ni gz4cimku, :sa my,+!
malo kto godziwil! placi. Machanie lopatct to wielu wypadkach daje lepsze efekty
n,ii
wiele lat t7nudne; pracy 11.myslowej".

foteligencja polska ponfoda
ogromne straty w cusfe wolny i oku,pacji
h!tlerowsldej.
Spośród tych, którzr ukończyli
ar.koły w latach międzywojen
nyeh, lginęło !'7,S proc.
Cl86b
1 wykutakeniem wył.azym, 30

proc. ze ~rednim ogólnokształ
cącym i
53,3 proc. absolwentów szkół zawodowych. Polska
straciła 57 proc. adwokatów, 39

at

proc. lekarzy, 30 proc. pracowników naukowych, 20 proc. a'.<torów, 11 proc. pisarzy, 10 proc.
nauczycieli. Straciło iycie 2801
księży
katolickich wśród
nich 6 bisku,pów.
Powyższe licvby podaje Eugeniusz Duraczyński w magazyn.ie historycznym
,,MÓWIĄ
WIEKI" (·n r 1). Ten zasłużony
miesięcmik
obchodzi \vłaśnie
- podobnie jak „Odgłosy" trzydziestolecie swego istnienia.
Serdecznie gratulujemy i ży
czymy 'jeszcze więcej dobrych
autorów i zadowolonych czytelników!
W pierwszej części artykułu
o inteligencji polskiej lat 1939-1948 Eugeniusz Duraczyński
pnedstawia również losy
tej
grupy na ziemiach przyłączo
nych we wrześniu 1939 r-0ku
do ZSRR. Pisze on:
„Część urzędników

państwo

wych, polityków, oficerów
ł
twórców zn.alazla się w wię
zieniach radzieckich. W latach
1939-1941 z wymienionego obszaru deportoii;ano w gląb terytorium ZSRR ponad milion
obywateli paiistwa
polskiego,
z czego Polacy stanowić mogli
około 600-700 ty&. Ol!Ób. Wśród
deportowanych znaczqcy odsetek stanowiLi inteligenci:
u-

Edmund Lewandote.!Ttt
r:zędnicy,

nauczyciele, 1esięża i
inni. Sp01'a ezę§6 J nich n,ie
wyt'l'z-vmaw trudów podróżv i
rurowych wa1'u.nk6w zeslania:
większo§ć mogla opuścić ZSR.~
w 1942 (ewakuacj4 armii Andersa), w sznegach armU gef1..
Berlinga w 1944 t w powojennych repatriacjach. Pośród tntern,ow411.ych w ZSRR ofice'l'ÓW
polskich, tytko mni•; nii Z tyi.
odnalazlo $ię po 1a1.oareiu. pol&ko-rtlidzieckfoh p&ro.rumie-ń !Gtem 1941. W.łr6d ofiar pomordoW(l;nvch "' kl.sku k.aty?\11<.im
ztdcntvfikowaM
okolo
4:100

osób".
Na t~ struktury
kla11<1wo-war11twowel P-0lskl inteligencja poniosła wzitlędnle
na'większe straty. W dodatku zostały rozbite i rozprn~rone (poza Krakowem) główne skupiska.
inteligeneji i ośr-0dki kultury:
Warszawa, Poznań., Lwów, Wilno.
Po wojnie w wynilru aktji
pn:esiedleńczeJ
prawie
cała
inteligencja
opukiła
Wlleń.szcz.yznę. Wyjątkiem było duchowień.~tw<>.
Pozostał
ta-m
przY'l"lajmniej ce drugi k11i~d:i.
W 1948 roku nalicz-Ono 92 polskich księży. O Pola.kach
na
Litwie pisze
w
tygodniku
„LAD" (nr 9) Adam Hlebowjcz.
W lat.!ch 1945-47 J)t'zes!edlono 'I Litewskiej SRR
efo
P<>lski 177814 osób. W tYft\ a:t
107613 osób pochodziło 1 Wilna.
Następnie około :!<l5 t11. oeób
przybyło 'I Litwy .,.,
latach.
1955-!1~ i 19!59. Po t:reh
migracjach 1pi1 ludno~ 1 lłtlt
roku wykazał je1l'AłZt
tyt.
Polaków
.,., Lit.ewskie1 SlU\.
Zbl.or<>woł4 ta r6mł
od p&-

•e

•i•

ZiOStałyoell ł"IP pol.oftłja,-

MM.

„ ........-„ .....
,....

..z~,._

odł'd.trtł.,...

w

lik, gdzie są Polacy, w zwarte;
m<ZSie tzw. WiTeńuczyzn.ę, czyli
poruchiiowo-wschodnt
obszar
republiki, miasto Wibno oraz
rejony: wileński,
solecznicki,
&więciański, trocki,
syrwincki,
orański, ignaUńsk.i i inne. Wedlug danych z 1979 Pol4CV stanowio, większość ludności w rejo-nach irolecznickim (okola 90
p'l'ocent) i wileńskim (bez miasta Wilna). Kolejne la.ta przyniosly systematyczny
u:zrost
liczby osób o narodowości polskiej n4 Litwie w 1979 roku zamieszkttvalo Ich tu 250000,
podczas gdy np. na Bia!orusi
liczba Polaków zmalala w latach
1959-1970 z 539 tysięcy
do 383 tysięc11. Inną
cechą
różnicująca, Polaków litewskich,
od powiedzmy, bialoruskich czy
ukraińskich jest deklarowanie
jęz11ka polskiepo jako ojczystego. W 1970 'l'oku 92,5 procent
Polaków n.ii Litwil! zadeklarowalo się w ten sposób,
w
1979
raku
notujem{!
niewielki spadek te;
tendencji,
88,26 procent, podcztU gdy na
Bialorusi np. w 1970 roku tylko 13.1 procent Polaków podalo język polski jako ojczysty".

Obywatele pochodzenia polgkiego stainow1ą 7,7 proc. ludności Litwy. W rejonie wileń
skim, solecznickim i trockim
istnieją b:w. początkowe i śred
nie sz:koły polskie. Jednakże
absolwenci ich obejmują tylko
2,3 proc. studiujących na wyż
szych uczelniach. Być może !ą
dyskryminowani. W •!<ażdym ra·
ri~ niektórzy
Polacy
wolą
ucz:vć się w szkołach litewskich bądź rosy~~kich, ponieważ ułatwia to później
start
tycio wy
Z kolei w naszym kraju zawodowo dyskryminowane
są
kobiety. Wykazuje to na lamach „TRYBUNY LUDU" (n.r
44) <loc. dr hab. Danuta Graniewska z Instytutu P r acy
i
Spraw Socjalnych.
Kobiety
1tano\1vią 45
pr<X:. utrudnionych w go11podarce uspołe<:z
nfonej. Ponad dv.:ie trze-cie z
nich ma i;asadnlcze, ~e<lnie i
wyż;;ze wykształcenie
uwodowe, lee% w małym stopniu
awanwją. Bardw rzadko moł
na je 9'P0tkać na
wyh~ych
stanowiskach - nawet w działach sfeminizowanych.
„W handlu udzłal kobiet w
zatrudnieniu

przekra.cM
TO
"4 stanowiskach dyrektorów .łt4nowily &Ile
1,4 proc„ zastępców dyrekt01'(t ttp. 18,8 proc. Wy.,oki

proc„ natomialt

Mfomi.a...~t.

O!iq,Q"ającv

8~

,,-roc.,

byl udzi.ał kobif't 1't4 stomou:tllkaeh kierownik6w 1klepótJJ I
ich zaltępeów".

Zdaniem doo. Den.uty Gre.niewskiej .._ peWM podstawy
do ,twierdzenia, M płt'~ jest u
nas alt'formalnym i s!In!e wahc:rm kryterium doboru kadr
kłeroW11.iczych. Istn.1ei.
wiele
upnedl'.et\ oras niewiara
w
talentT
kierowni~
k<>blet.
Ka:My nietrdny awam umacnia opinie, :tie kobiety w ogóle
nie nadal- 1ię do tego rodzaju
pracy.
W najnowsze' ,,POLITYCE"
(nr 9) J. Baezyń!ki
Podaje
ciekawe wynl~i badań. CBOS
na temat pr111titu
zawodów.
K<Jlejne miejsca zajmuj": 1) lekarz, :!) nauczyciel, 3) fÓI'nlk,
4) rolnik, 11) hutnik, 8' prawni•k ,
7) k!l~dz, 8) pielęg.niarka,
9)
naukowiec, 10) wojskowy, 11)
i•n tynler, 12) milicjant, 13) robotnik budowlany, 14) aktor,
lft) kierowca, 16) pilot, 17) marynarz. 18) rzemieślnik. włd
c!del zakładu, 19) tokarz. !O)
spl"ledawca.

E. L.

o pomstt

~ Wiele b'ajów przetaczają ~ię namiętne tp1.V..eeiiwy wobec
stos.owania kary śm1ert.~, &d:tienleg~i• zresztą jest to jug sprirwa
orz~brzmiala u W7.ględu na zniesieni• tego najsurowszego trod.ka. Zresztą wydaje mi 1i~ że bista.ry~nie rzeoJ. ujmuj~ mOOma.
11 · ę spodziewać ianikari!& .,naJwytszego wymlairu kary" na , tle
ogó1lny.oh postępów hiumanJtarY7Jlllu.. który nie ~1 oporów i llliell"az przejściowych regresów tarou~ sobie je<lin.ak &'o&~ oo liud~
lkich umy&lóiw.
W 1POls.k:im społeczeństwle painuje d>C6ć epe-cyfiicl!ma aĄ.ll!'a ~
kół ikaq śmie.re!. Gdy 1<lizie linidzie-j bywa regułą, 1ri ra-czej rządy
ni1ż 11połeoz.eństwa są zwołen.ni.kami na.josu,r owszej r~es.jl
karnej (w pr!eświadczen'u. •ż znakomicie ułatwia to rzą<lzenie),
u 1na.s natomiast wlaidlU - podobnie jak w wielu iinny-ch swawach. talk !i. w te.j - 1ą lilberalnlejsze od koinaerwa:tytW'Ilego trzo11/U spoa~zeńsbwa, któ:re, j.a!k 6wia<l:cz" przeip.rowadza·ne ankiety,
w mrowości prawa wobe'<l
przestępstw
IPO"P<l'litych u.pałlrują
gnva,rancję swego spokoju i ~2lpieczeń.stwa.
Myślę, że warto przy tym 7JWII'ó-cić uwagę na fakt, tAt za.zysowują się wyraźnie dwie pl'!Zec!iwsta•wne postawy emocjonalna
wśród zwolenników ika!I'y śmierci ii ll'efleksy}na "l'r§iród jej przeciwników.
Na !i·lne ZSC!iet:rzewJenie emocj.nnaJne .'llWoleJ:lJ!liikóiw ipozbawiania 1ud·zi życia w majes-tacie praiwa wskazuje ic'h zwpeł·
na
niechęć do
za.po.znawan.ia
się z wynillkami
oudizych doświadczeń.
Wbrew stwierdzanym w świecie faktom. któtr•
mów.lą,
iii
znies1ein:ie kaiI'y
śmierci nie w;płY'wa w
is.totnie jaz.ym stopn·u
(iluib nawet
wcale) na lioz.bę
na,jdężs,zycb
przestępi;tJw, zagrożonych pri.edrem tym najiwyższym wymia·
rem kaxy, uipierają się oni wyłącznie na podstawie
wewnętnmego
przekonania, Ż$
tylko kara śmierci jesit w sta·
nie odstraszać
potencjalnych
(p.rzestępców
przed po•pełn1e
niem zbrod•n kzego czynu, a ·o<>nad to jedynie fizyczna likwida.cj.a niebe!Zlpie·c znego iprzes.ę.p.
cy daje ręko}mię, ~
nie po~ c;-n .zbrodft ~. ~ ko.lej!ny ('W to. i.e skazany na dożywO't
me więz.ierue ods1eazi całość wymierzonej kary, na ogól się nd.e
wierzy) .
Emocjonalna stronniczość ankietowanych zwolenników naj.<>urowszej kairy i kh zdecy'Ciowana przewaga liozebna nad jej 0<rzeciw.nikami jest, jak . sądzę, przejawem pewnych
positaiw ogólmeJszych. Poza bowiem samą emocjonalnością. zauważalną nJie
tY'lko woibec tego zagadl!lienla,
ujawniają się bu
iprzynajmniej
dwie przyczyny skłaniania s·ę ku ro2lwiązaniom bezwzg~ędnytn.
Jedną z nich jest powszechno5ć postaw
agresywnych. któ·re,
jestem przekonany, roz..powszechniły się pod wpły>Wem hitlerow.skioeh okrucieństw w ozasie ostatniej woj1ny, a ciągle niedostatki
.tabrnzacj-i życia i częste zmiany k,ryteriów
ideowo-moralnych
pogłębiając merwi-OCYWanie znacznej części spoleczeńsbwa, jeszcz~
tę agresywnośc zaostrzyły. [ jeśli na oo dzień wobec błahych
przykrośoi
j d-0kuczlhvości
ze sM'ony innych ludzi orzywykllśmy reagować niewspółmierną gwałtownością. to trudno oczekiwać, żeby na popełniane przestępstwa (odczuwane zawsze jako potencjalne 7.alfoienie własnej o~oby) reagowało slę jnacr.e)
ni ż wybuchem nienawiści i pragnieniem remsty, uto·i samia.nej
~karą.
.
Zresztą w imię ~g() mieliby się ludzie emocjonalnie powśoi.~
gać? W imię huma111itairY'~mu, uiważanego za mrzonkę luib traizes?
Czy w imię chrześcijańS1kich zasad miłości bliiini.ego, najzuipeł
niej o•bcyoh powierz.chownej..
dewocyjnej "PQsta.wie? Komu w
ora1?matycznym św;ec;e trafia do przekonania refleksja. Dostojewsikiego, że potencjalny z.brod1niarz. to człowiek niesi:częślirwy,
któremu nie dano za~ać niozyjej miłości...
Innym powodem domaga•nia się najsurowszych
kar jest, jak
uważam, Irracjonalna n ·ewiara w skuteczność
oddziaływań wychowawctY'ch, na tle zakorzenionego -przeświadcz~nia, że z!l.o lub
dobro są człowiekowi wrodzone; niewiara w to, że kto.ś może
po jak!mś czasie talownć lub wstydzić si~ popemionego wy6tepku. Żadna więc szkoła, t..aóne więzien.ie nie po<łlrafią w ~ch
nym mniemaniu m'obić 1 kogoś kto pzypeh"l.ił przesitęP51lwo crl<>wieka peił•nowMtośeiowego, !l'!:'ZY'WiI'Óo!ć g-o 111poleezeń.sbw>u. Minlej
Jdopoiblitwe więc s.klrócić g.o o głowę niiż ~a.dać &Oł>ie tiriud niie!l)e'Wnej Teed1Ukacjoi. Obserwuje się nie·chętny c:r;y naiwet 'Wll'Ogl s.to1unek (zamiast
współczucia)
do
maloletniC'h
pensjonarius-zy
domów wychowawczych.
Wydaje m·I się, że dopóki rue molarny przetŁ stab!!liltaejilt "IN.ruinkóiw ży'Cia I m'acjonaJiz1YWanie pro~ramów
wychowawcz~h
(ipror.e:i pooSzanowainie nauki zamiast tak modnej psE'udonal\lkowej
P>tar<laitanerli), Jmlaliejszyć napięć n€(!'wowych j pabuidzić lud:zii do
re:tle'kisyjn<>śd, dopóty podyktowane emocja.mi wołanie o zemstę
z.amlast kary będzie miale pows7.echne popa~cie. Chy'ba t.e zn;et lenie kary śmieroi prz~k()ITia lu.diz! ipost tactum o trafności tej
decY2Jjl.
Bo przecie-i miet1ie<r1Ji.e kaa.'y 6mieroi ni• poiwiinne b~ r~~Wem
l'Ub11cznyo0h a!l'llk1>fllt, l«iJ rnwMenną deoę~J.ą czynników n.ajiwyis.zrch, odipo.w:ledizia,1m.yoh a kszta~to'Wa:rlie staoo umy>słów.

•

JERzy KWIECINSKI

w najbliższych
numerach
-

„Odgłosów"

Samotni• przepłynął Atlantyk w asaluple bes radia I seb-

łanau. B1"ł oficerem na 1ttatkaeh panam1kleb I Uber7jsklch. Mieszkał wlir6d Indian w Kolumbit Przemierzył Syberl„ Afryk•
i Amazonię. Pracował w kopalniach złota I diamentów. 01ladł
we Wło1sech. Załołył sskołę pnetrwania. OdwledzU Łódź, ale
ntk• ł„o nie tp0strzegl - reportał MARKA KOPROWSKIEGO.
- ŁAWRIENTU 'BERIA llOstał 1kazan1" I słra.ł!onJ a łamanie

prawersądnołeł małerł.ał na temat karier„ l UPadka byłero
ministra spraw wewnętrznych I u.słfjpCJ premiera ZSRR.
- C17 s-eeln a.łanie 1lę konkureno7jny dla Bamburra l ltl·
lonUt Jffł propoz7cja utworzenia wolnego obszaru celnego I perąektywa •lł'omnych •Y•k6w
w
łwardeJ walucłe reporł&ł
ANDRZEJA GĘBAROWSKIEGO pł. ,.Strefa marze6 I nadsłeł".
- C. SJ1k:ały Sklernłewice aia~c się mlaetem wojew6dnłmt
- .,. tn,- ffltauraeje, dwie kawiarnie, Jedna klłwarnta, kllle,
....-1 Nie ma 4omu łowarowero, hotelu l dwor• aułołtoM
, . . . . 1 pn.wd11hrere lldanenla, a dwo,... PIK• 11ł71D&C• remone.
- "l'-..rłM PAWŁA TOMASZEWSKIEGO

••
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Zerwany kontakt z

Moskwą.

Spory o „Manifest KRN". Zbyt

Jak przygotowywano

wąska

baza polityczna i nerwowa reakcja opozu

Krajową Radę

londyńskiego.

.arodow
(2)

ANDRZEJ WERBLAN
„K:slątka I Wlt1dza" przygotowała książkę Andrzeja Werblana pt. „Włady1ław Gomuł

ka - sekretarz gcneralJIJ' PPR",
która ukaże się w aajbliższym
czasie. Autor udostępnił „Odgłosom" trzeci rozdział tej ksil\i
ki pt. „Od KRN llo PKWN'',
Publikujemy drugl fragment 1.
tego rozdziału. Tytuł I śródty.
tuly pochodzą od redakcji. Ważniejsze przypisy W)'Drowadzlli~my do tekstu.

Spory o

koncepcję.

Poważną konsekwencją

jedno-

czesnego aresztowania Pawła
F indera i Małgorzaty Fornalskiej bylo przet"van!e łącznoś
Organizatorką
ci z Moskwą.
łączności była Małgorzata For
nalska, a szyfry znał oprócz
niej Paweł Finder Wcześniej juz
wśród
nastąpiły aresztowania
radzistów. Tak więc odpowiedzi
Georgi Dym1trowR na pytanie
o stanowisko w sprawie KRN
kierownictwo PPR już nie mogło otrzymać
Wydaje się, że

Ludowej I stworzenia dla niej
polityc:zmej podstawy w postaci „międz11Part11jn.ego porozumienia demokratycznych ugruw kraju'\ wola z pasją:
„Czas nagli. Dyktuje rzeczywisto§ć ot<iczająo' Polsk,. Inpowań

ne koncepcje

zawiodł11 ł

zban-

krutow<il11. Działaczom polskiego
obozu demokratvcznego pora,
na;wytua pora zmłenłć tront".
Ju:t w dwa d.ru po aresztowaniu „Pawła i Jasi" tj. 16
listopada 1943 r., zebrała się

zdekompletowana „trójka" z udziałem Bolesława Bieruta i zaprojekt dokumentu
twierdziła
KRN. Z dwu
proklamującego
wariantów opracowanych prze<Z
Gomułkę l Bierut.a uznano ten
pierwszy za zdecydowanie lepszy. Zł! 1Wej strony Gomułka
1komplikowanej
sytuacji
w
czołowych postaci
stratłl dwu
ruchu zgodził 1i1S na propozysprację Bolesława Bieruta
wie terenowych rad narodowych.
Nie chcliał przedłutać sporu o
sprawę mimo wszystko drugo-

w

rzędną.
Opracowaną

przez al.eble platformę Władysław Gomułka zatytulowal: .,Manit'est demokrntyc7Jllych organizarji społecznD
-politycznych 1 wojskowych w
Polsce". P~zczególne, niemaczn1e różniące się publikowane
wersje tego tekstu noszą daty

kopii kruszyć: Władysław Bień
kowski dużo mówił, a niewiele
zrobił. Warto jednak zauważy<\
że tego typu incydenty, choć
zapadły w pamięci Gomułki nn
długo i mogły budzić gniew
nawet po latach, prawie w ogóle nie w-pływały na jego stosunek do ludzi. Z Władysławem
Bieńkowskim pracował doskonale do 1948 r. i przez kilka
lat po 1956 r. Rozeszll alę z
powodu powaM.ych różnic politycznych, a nie aporu o tek,t.
Bierut, w podobnej
Bolesław
sytuacji (też w 1943 r.) do~
gał się wykluczenia Władysła ·
wa Bieńkowskiego z partii. Niestosawno~ć tego że.dania zmu
siła Pawła Findera do zmiany
zakresu odpowiedzialności Bieruta.
Płaszczyzna
i trudnośct

polityczna

treści

„Manifestu" wyrótdwa aspekty. Jeden
- to jednoznaczna proklamacja
zerwania z rządem londyńskim
i jego „krajową ekspozyturą'-,
W

nić można

brak akceptacji Georgi Dymitrowa i nie„która cię:i:ko sprzeniewierzyła
możność nlezwloczr:ego wyjaś
•ię interesom narodu i państwa
kwestii wskutel{
nienia tej
polskiego". Głównym argumenprzerwania się łączności nie petem za utworzeniem KRN jest
szyły „Wiesława''. Był zdecydosytuacja wojenna, zbliżające sie
bądt „grudzień 1943", bądź „15
wanym zwolennikiem utworzegrudnia". Przyjęło się tę osta- -wyzwolenie l decyzje w sprania krajowego ośr-Odka politywie Polski. „W takie; donio.slej
tnią datę uważać za miarodajcznego lewicy będącego zaląż
i groźnej zarazem chwili narói
ną, gdyż w tym dniu „Manikiem wladzy raństwowej. O·
fest" został ogłoszony w „Try- polski pozbawiony jest kieroczywiście zdawał sobie sprawę
bunie Wolności" (nr 411), a takzgodnie i
wnictwa, które by
z tego, że istnieje mo żliwość uże tą datą opatrzone jest piswolą mas pokierov'alo ich wa~
tworzenia tego typu ośrodka za
mo KC PPR do KC RPPS proką, które by zgodnie z interena bazie
granicą, w ZSRR.
udział w tworzeniu
sem narodu popTowadzilo jego
ponujące
Związku Patriotów Polskich i
KRN. Wraz z tym pismem przepolitykę". W tej sprawie staarmii polskiej t am sformowanowisko „Manifestu" jest radysłano socjalistom „Manifest". W
nej . Biorąc pod uwagę układ
„Manifest" b~·ł kalne.
n:eczywlstoścl
polskim,
sił w społeczeństwie
miesiąca i
O wiele ostrożniej zredago·
fJQtowy od blisko
musiał widzieć pe ważnq niedJwana został.a część program.otrwały zabiegi o pozyskanie mo ·
godność dla lewicy w rywaliVlcji dwu rządów „emigracyj- żliwie 1zerokiego I reprezenta- wa. W polityce zagranicznej postuluje przyjaźń i współpracę
tywnego grona jego sygnatanych" - jednego w Londyn·e,
aliantami'',
wazystkLmi
„ze
riuszy. Okazało się to trudne.
a drugiego w Moskwie . Obserniezwloezne naw1l'fzattle stosunZ publikacją „Manifestu" wią
wował uważn i e przygotowan:a
ków z ZSRR I oparcie ich ni\
że się incydent drobny, ale rzu
oboiu londyńskiego do powol<>na charakter podstawach przyjaźni 1 współ
cający światło
nia kraj owej instytucji prze·lpracy, a więc wyprowadzenie
Władysława Gomt•łki. Mianowist awicielskiej so'.idniejszej n i·~
polltyki polskiej ze ślepego zacie już po przygctowaniu teksKra jowa Repreze ntacja Polityułka, w jakim znalazła się po
Wol„Trybunie
w
druku
do
tu
naJ
prace
iadorr.0,
czna Jak w
zerwaniu stosunków ZSRR Bieńkowski
ności" Władysław
utworzeniem Rady Jedności NaWłączenie
rząd emigracyjny.
ostro skrytykował język dokurodowej były jesienią 1943 r
ziem zgermanizowanych przementu, brak precyzji i zapozaawansowane, przeciągały s i ę
mocą, a na wschc.dzie ustalenie
wiedział, że przygotowuje pojedynie spory kompetencyjne
gra~icy „zgodnłe z wolą ludco do jej powołania i usytuowa- prawioną wersję. Władysław GonoAcł". Program demokracji pomułka zdenerwował się i onia
litycznej przewidywał powol<iświadczył Bieńkowskiemu:
Jeszcze wcześniej, we wrześniu
nle koalicyjnego Rządu Tympoprawf.a~,
sobie
Możesz
kilkoma
z
wraz
RPPS
r„
1943
czasowego i pięcioprzymiotniko
ale w prasie partyjnej ten umn iejszymi organizacjami uwe wybory do Zgromadzenia
tworzyły Naczelny Komitet Lu- . doskonalonv „Manifest" się nie
Narodowt3go. Demokracja gospoukaże.
dowy. Wladysław Gomułka byt
darcza miała polegać na wyWładysław Bieńkowski wniósł
przekonany, że czas nagli. N ie
właszczeniu bez odszkodowania
kilkanaście drobnych i nieistobez racji prze\\'idywał, że utwotnych zmian. Wersja ta została i oddaniu 'chloporr> oraz robotrzenie zalażka przyszłej władzy
przez PPR w kraju da jej pe- wydana ulotnym drukiem, .a nikom rolnym ziemi obszarniwne atuty. D!ugi okres okupa· później wykorzystana przez Biu- czej oraz na nacjonalizacji wielro Prezydialne KRN i zamie- kiego przemysłu, banków
cji i działa lności podziemnego
szczona we wstępie do pier- transportu.
ruchu oporu mus1ały bowiem
Perspektywy ustrojowe llOStawszej edycji protokołu pierwytworzyć obiekt~·wne przesłan
ły ujęte tak, aby t1tworzy~ mowszego posiedzenia Krajowei
ki dla sprzeczności i rywalizadla rómych
żliwość akcesu
cji między krajem a emigracj<i, Rady Narodowej, przygotowanej
Rozmowy
społecznych.
grup
na trzylecie tego wydarzenia, w
tym silniejsze, im bliższe wyprowadzono z wielu ugrupowa1947 roku. Władysław Gomuł
zwolenie. PPR or. wiosny 19!3
niami. lub Ich odłamami, przeka miał o to pretens~ę do Boler. coraz silniej wysuwała haiiło
de wszystkim z RPPS i ruchem
Wrócił do te1
sława Bieruta.
utworzenia nowep,o rządu wolludowym. Rozmowy 1 RPPS nit'!
sprawy obszerni• w 197~ r. W
nej Polski w kraju i na bazie
dafy rezultatów, cho~ spowodoliście do redakcji „Archiwum
krajowej . DeklaraC'~ a listopadowały odroezen ie o kilka tygodwa najlepiej świadczy o osobi- Ruchu Robotnlc-zego". Pomstustvm zaanga żowani u Władysh jąc na „Bieńkowskiego tHr•jc nl publikacji „Manifettu". Wspojedna\{ mina o tym Wł. fJomulk.a:
Manifestu" zaznaczył
wa Gomułki w tę sprawę.
„Rozmowv. w J..'t6'i/ch z rsrzetelnie, te ·w~tsjl tej nigdy
W artykule „O armi ę ludu"
mi•nf.a PPR występowali 6e>nie czytał. A szkoda gdyż przeogłoszonym 22 1ist0pada 1943 r,
mulka, Bierut, Kowal•ki, Logakonałby się, ta nie było o co
domagając si ę utw orzenia Armil
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-Sowiński i Bieńkowski prowadzono zarówno z onipą Os6bki-Moraw1kiego sto;ącą na gnm-

chcf.alem, aby KRN byla tylko synonimem PPR. KRN b.1/la pomyślana ca:kiem inacze;".

z PPR, lecz re-

Mimo to zdecydowanie forsoutworzenie KRN w możli
wie najkrótszym czasie. Byla to
dla niego główna sprawa, w niej
widział historyczną szansę politycr;ną PPR I jednoeześnie raNie wszyscy
narodową.
cję

cie wsp6lprac11

prezentującą mnie3szosć

RPPS,
Glowackiego-Mula-

jak ł z grupą
ka reprezentującą znaczną wię
kłzość kierownictwa RPPS. Jadnak onipa ta ponad wipólprac• z PPR, które, w zaaadzi•
pnedklad4la
odrzuciła,
ni•

•woje nadzieje na porozumienie

z• Stronnictwem Ludowym ( . •)
(z
rozmów
RPPS - A.W.) bvl11 negatvwne, wobec czego „Manifest" ukazal rię bu podpisu RPPS"

Rezultat11

tvch

Niepowodzeniem zakończy}y
rozmawy z ludowcami.
okresi"!
PPR w pierwnym
1dolala pozyskać dla inicjatywy
pawołania KRN jedynie niewielkie grupy polityczne z Innych
kierunków. Z RPPS poparła
tę inicjatywę grupa Edwarda 0sóbk!i-Morawskiego oraz Stanisław Szwalbe l Stanisław Toł
wiński. Ci ostatni zgodzili si~
na członkostwo w samej KRN,
nie wzięli jednak udziału w je~
pierwszym posiedzeniu. Byli szeroko znani i bali się dekonspiracji w kontakcie .,. dwudziestoosobową 1rupą ludzi. Jednakże
odłam Edwarda Osóbki-Morawsklego w tym czasie nie reprezentował większej sił)' l wymagał codziennego wsparcia organizacyjnego przeir PPR. Pismo
„Robotnik" redagowan& przez
ten odłam drukowala l częś
ciowo kolportowala technika
PPR. Władysław Gomułka pisał po latach:
się również

uramodztełnić
„Prllgnęli§my
Osóbki-Morawskiego,
grupę
dla mej technikę
zbudować

wydawniczą,

pod WC1runkiem
wyszukania przez nią odpowt~
dniego lokalu ns drukarnię i
znalezienia wla1n11ch zecerów.
Nic z teao nłe wvs•lo".

Jeszcze trudnie~sze było położenie grupy "Woli Ludu". Jeśli Edward Osóbka-Morawski

reprezentowal mn;ejsz<>ściowy odłam RPPS, z którym związa
nych było kilka znanych postaci socjalistycznych, to przywódcami „Woli Ludu" w okresie
powstawania KRN byli jedynie działacze Niezależnej Partii
związani z
Chłopskiej, blisko
KPP. Sama grupa znajdowała
się dopiero w ' 1tadium organ!zacjl i co do jej przyszłości w
kierownictwie PPR wystąpił/
wahania. Władysław Gomułka
sądził, te powinr~.a działać we>vnątrz Stronnlctv-ra Ludowego
a nie 1tamodzi~ni1.

łt.oiadczy
słle tej aruP11
choćbt1 to, ie pismo „Wola Ludu" wychodziło r naszej drukarni, kolportował 1• to k7'4Ju

„O

nan <iparat - pisal
a MWet w dute; mierze by·
przez MS redagowane. Na ;c-

glótonłe

-

ło

00 lamach ukazat lię róumid
jP.den artykuł Mpłlanv przeze

mnie'".

Sytuacja ta w p6ł roku pófniej miała ulec l11totnej zmianie. Na lt'UllCl• KRN 1tanęła cala RPPS, tworząc podstawę d•'>
odrodzenia PPS, a do grupy
„Wola Ludu" przyłączyło się
Wielu działaczy ludowych, wśród
nich Stanl11la.w :8ańczyk. Ale ..,,,
końcu 11143 r. aprawy wyglądaly
niepomyślnie 1 to 01romnle nlep·okolło Wladyslawa Gomulke.
bardze ft.fe
,.Nłe ehctołem.

wał

Władysława
współtowarzysze
Gomułki zajmowali w tej kwe-

stii równie jednoi:naczne stanowisko. Paweł l"inder, jak b)'ła już o tym mowa. z ostateczną
decyzją w sprawie KRN czekał
na aprobatę Georgi Dymitrowa.
Bolesław Bierut wzbraniał siP,
przed przyjęciem funkcji przewodniczącego KRN i został do
zgody na to skłoniony przez
formalneg<>
groźbą
Gomulk"
przegłosowania na posiedzeni.1
KC PPR.
Cały ciężar pracy pol!~czne,!,
I redaltcyjnej
organizacyjnej
podjęło kierownictwo PPR. Nie
było warunków i partnerów do
podzielenia tej pracy z kimkolwiek. Przypuszczenia niektórych historyków o istnieniu tzw.
Komitetu Organizacyjnego KRN
były błędne.

Przygotowano do
KRN.

powołania

Z
łością

caPPR
ramienia
przygot;owawprac

Władysław
kierował
czych
Wykszal przy tym
Gomułka.
organizatortalent
duży

ski I niespożytą energię. Sprawy techniczno-organizacyjne powierzył Marianowi Spychalskiemu i Kazimierzowi Mijalowi.
Oni wytypowali lokal, zorganizowali system konspiracyjnego
powiadomienia i doprowadzenia
uczestników plerv.rszego p o si~
poprzez odpowiednie
dzen!a
podpunkty 1 łąc7lników. Adr esu do ostatniej chwili nie znal
nikt poza nimi: Bolesław Bie rut dowiedział się o nim dopiero w dniu posiedzenia.
Władysław Gomutka nadzoskupiał sie
całość , ale
rował
na rdzmowach z partnerami i
uczestnikami oraz na przygotowaniu dokumentów. Wspólpracowal w tej dziedzin ie głów
nie 1 Władysławem Bieńkowski m
I Bolesławem Bierutem. Sam
napisał referat „Walka i samoobrona narodu w związku z
terrorem okupanta", którego
odczytanie na posiedzeniu powierzył Kazimierzowi Mijalowi.
Za przepisanie tekstów na maszynie i ich dostarczenie na
miejsce 31 grudnia 1948 r. odpowiadali Zenon Kliszko i Ignacy Loga-Sowiński.
Około 1 grudnia w lokalu
Michała Eklera przy placu Że
laznej Bramy Władysław Gomułka ro,;mawiał z Michałem
Rolą-Żymierskim w sprawie ob·
j~la

przezeń

lłtanowiska

j„

wania o podporządkowaniu
wojskowszystkich formacji
wych na obczyźnie, łącznie 1
1 Armią polską w ZSRR, co
uważał za postulat
Gomułka
nierealny.
Warto zwrócić uwagę na to,
te w toku przygotowań do posiedzenia KRN wykazał Gomułka rzadką u polityków nawet wyibitnych - zdolność do
współpracy z ludtmi będącymi
w dyspozycji lub motliwymi do
pozyskania, niezależnie od wła
snych sympatii i antypatii. Nie
działał

met.odą

kumplowską.

Wspótpracowal doskonale zarówno ~ ,bliskim mu „Markiem"
- Marianem Spychalskim czy
„Ignasiem" - Ignacym Logą
„TomaSowińs'kim, jak z. szem" Boles1awem Bierutem,
którego nie lubił, czy z Włady
' Bieńkowskim, z któ-sławem
rym ta:k niedawno ostro si„ pokłócił.

inauguracyjna
Posiedzenie
KRN w noc sylwestrową 1943 r.
bylq jego dziełem, ale sam w
n im udziału nie wziął. Na jego wniosek KC PPR postanowił, że w skład KRN wejdą z
centralnego aktywu partii: Wła
dysław Gomułka, Bolesław Bierut, Franciszek Jóźwiak, Ignacy Loga-Sowiński, Marian Spychalski, Zenon Kliszko, Kazimierz Mija!, Stefan Żółkiew
ski i inni, ale Gomułka, Jóź
w iak, Loga-Sowiński i Kltszko
uczestniczyć w posiedzeniu nie
będą. Nie można bowiem było
wystawiać na ryzyko jednocześn i e całego kierownictwa partii i GL. Stąd Władysła w Gomułka żywił dużą urazę do wydawców pierwszej powojennej
edycji protokołu I posiedzenia
KRN z 1947 r „ któi.·zy w prz<:dm owie sprawę obecn u ści uj ęli
tak niejasno, że skłon i ło to później historyków do przyjęcia
tezy, że nieobecność Gomułki i
kilku innych działaczy PPR był a epowodowana j akimiś b liżej
nie znanymi, być może osobistymi przyczynami. P odejrzewa ł, że mi ało t o na celu rzucenie na ń n ieuczciwych p o s ą
dze ń.

Powo łan ie

KRN

otwo rzy ło

politycznych.
mających na celu jej umocnieK ierownictwo
nie i obronę.
PPR stanęło w obliczu trzech
różnych problemów. Obóz lonzareag o wał na KRN
dyński
spiesznym powołaniem Rady JeI nasil o ną
dności Narodowej
nowy etap

propagandą

dzia łań

antykomunistyczną.

Ze strony polskiej emigracji
komunistycznej i agend kierowanych przez Georgi Dymitrowa pojawiły się zarzuty sekciarstwa. Nadal stała na posprawa wąskiej
rządku dnia
bazy KRN.

do-

wódcy na~lnego Armil Ludowej. Pracował fłównie systemem spotkań 1 poszczególnymi
o-sobami, unikał ~łyWania
1:1erszych sebrat\. Pe latach jencze ubolewał nad tym, te nie
wszystkie materiały zdołał skontrolowad l 1korygować. S~d
np. w przemówieniu Michała
Roll-Żymierskiego o Armii Luanalazł,y lię sformułodowej

(K'.otejny łneoł frt\IMenł bł~

kl A. Werblana
dwa łygodnle)

ukałe

Ił•

(

n

~~

ze str. 1
wie na pnzestrr"zenl k\.lkuset mcitrów kwadratowY'ch. Wszystko
~ad~ s.lę znakomicie dopiero
przy &alod:enlu
obserwaiejJ z
powie.na, wszystko, Poza Jednym d.robla.zgiem: jak kUikaset
lat temu, e.lbo I dawniej, -cokolwiek mogło być ;. powietrza
obseirwowame? Kolo się zamyka.
Chooaż nie11u.pełnle: w Peru
1Jllalazł się człowiek, który potrafił Zll"Obić z Kandela-OO-a Andów iposzuikiwany kandelabr
całej ludiz;koścl. A w
kat.dym
raz:e nie us<taje w wysib!rn>C'h,
aby to osiągnąć.

Gdyby

pojechać

~W"f-

&iądały

w

kierunku, który wskazuje
Kandelabr Andów,
prz1>m!e.rzeniu wyjątkowo
jecinostajnego i niezb)·t wyniosłego płaskowyżu, do-Oiera
s:ę
w końcu do miasta ka. Na ble
po

&kroannie:
„Byly pierwsze
dnł ma;e1
1966 roku. Feli:t Llo•a .Romero,
mój
przyjaciel
jeszcze z lat
dziecinnych, przeciął Piae Bron.i
miasta Zca ł w1zedl do domu,
w którym rnajdowal rię mój
gabinet lekarski. W prawe; rę
ce trzymał niewielld lcamłei\.

-

Przyniosłem

dla ciebie Jest piękny i
będzie bardzo dobrze wyglądał
jako przycisk do papieru na
twoim biurku.
Wziąlem kamie?\ do ręki i zdzi-

o.fwiadczvt -

wił mnie jego duzy ctężar. Byl
to
kamień
owalny,
koloru
ciemnego, es na jego
powierzchni
wyryto figur, nieznanej
ryby.
W11dal mi 1ię
dziwnv„.

Wkrótce

jednak wydarzenia
szybko napI"7..ód.
jak sam WJ7;naje 9\\'ojej wiedzy bio!og'.<:znei. na
kole!·nych
kami('nia:h. kt.6.re
trafiły do jego rąk, Cabrera rózpoznał znane od dawna p.ale-0111tologii, wymarłe przed milionazaczęły
Dziięki -

Lść

ftl'SY't• TeohmeZMCO w UMM 1 wrenoie na Uniwenylecle w Bon.n. WynUd nie bJiY
rewelacyjne;
~,re.dnio ty·lko
potwierdzały bllte' nie okre~lo
sta!J:'!Oty·t.no.łć kamd+nl l wyrytych na nich l1nli, 1111.Czególni• wobect obeon.Mc:ł pMt?ywa-

n-

j~'

jit wan-tw}' t1en~6w.

Swiat naukowy poDttał
obojętny,

Caibren zaś, częściowo przynajmniej podniesiony na duchu, wy1tąipH przeciw niemu i
gwałtown" ka'ltlł\)anlą
zarzucając uczonym niezrozumiały, a
nawet 1Jhrotlai1C1.ZY indyte-rl!<l'ltymn. Nie zan1e.d1bywat te:!: bezliitotneg(I
wy'korzystywanda
cha<>su painuja,cego w samej
nauiee, zwłas:r..cza w paleontologii i dziedzinach jej pokrewnych;
braik rozwiąza·n·ia kapitalneE(o
prG1ble.ml\l bezpośred-niel{o r.oprzednika człowieka, gdy okazało się, że ist.niejące aktua·lnie
malipy człekoks7.tałtne nie na-

D oje doktorów
w poszukiwaniu kandelabra

wielu iMych miast peruwlań5kich Ica robi
wrażenie niemal europejskie, poza tym jest
wyj4tkow<J zadibana. Ale też i
na tym koniec; mo·iina by je
sobie bez trudu wyobrazić we
Francji, a
nawet w POlisce.
Krótko
mow1ąc:
wszędzie.
Gdyby nie kllka
małych pomieszczeń na Plaza de Armas.
Ioeh zawa;·tość jest
pozornje
moono jednostajna: okplo jedenaście
tysięcy
rozmaitej
wie!Kości kamieni. na których
wyryto cale plątaniny li.ł'fr! układających się czasami jak
to olątani·nY linii - w konfigLtracje przypominające rozmaite przedmioty, sytuacje, a nawet wi.zerunki człowieka. Rodz.aj testu Rorschacha.
Jak wladomo test ten sam w
sobie nk nie znaczy, ujawnia
natomiast rozmaite as;pekty osobowości badanego.
W przypadku doktora Javdera Cabrery
Darquea były to as.pekty dop.rawdy niezwvkłe. Posłużyły
mu one nie tylko do wyjaśnie
nia tajemnicy Kandelabra Andów, ale zaprowadziły na od!egłośc 1 , których
Mkt jeszcze
dot<l<l nie P,rzemierzył, a jeże·li
n:iwet, to nie ośmielił s1ię mówić o tym głośno.

mi lat, ~lerzęta. Nie to jednak szczególnie przykuło Jego
uwagę, ale
fakt, że :z.wier,;;ęta
te sąs.iadowały z wyobrażenia
mi ludzi, a na. niektóry-ob kamien.ia·ch ozlowieik: nawe1 na
nie polował. W.niosek, chociaż
przesuwał po·czątek cywilizacj.i
gatuLtlkU homo sa1Piens o wiele
milionów, a nawet - jak s.ię
później
okazało grubo ponad miliard lat do tylu, nasuwał się nieodparcie. I Cal>rera
go wyciągnął.
Jak należało się &podziewać
sprawa nie wyszła jednak poza granice gazetowych s&isacj!.
Pirawdopodobnie wielu i to by
wystarczyło,
doktor z ka w
każdym razie do nich nie należał; podjął,
t·rwają1cą do diz!A,
walkę o nadanie
swojemu odkryciu rangi wydan..enia naukowego. I to su1perkla.!ly.
Kluczowym zarzutem. jaki
musiał odeprzeć.
było
powszechne
posądzoole o totalną
mistyńikację. a nawet oospo.Jite
fałszerstwo. Kamienie powędiro
wały
więc do ekspertyzy, najpierw w laboratorium kompanii
górniczej należącej do przyjaciela Cabrery. Maurioio Hoehsch il da, następnie na W:vdzlale Górnkzym Narod<JWego Uni-

~
.

4 ODGLOSY

-

daj~ &ię do pełnienia tej roli,
a przede wszystkim brak 06tatecznego rozstrzygnięcia kwestii
pojawienia się życia na Ziemi
w ogóle; spektakularne doś
wiadczenia Manfreda Eigena
udow<>da.iliy
bo-wiem Je.dyrue
prawdopodo-bJe1U; two 1amorzuitnego tworzenia się łańcuchów
złożony.eh z 30-100
nukleotydów, tak, że na naradzie
w
Biurakan, w 1971 roku, laureat
Nagrody
N0<bla i współautor
złamania kodu budowy kwasu
DNA Francis Crick. odgrzewając starą hipotezę Arheniusa utrzymująca. że zarod-k1i
ży~ia
przybyły
na Ziemię z kosmosu, mód oświadczyć WTęcz. ie
zostały one dostal'lczone w sipecjalnych pojazda•ch chr<rniac:vr.h
je pnied zabój~ l)romleniowainie-m ...
Woda na młY1n Cabrery lala
si• więc obfiC!le, a zaa!Jona niektórymi nowymi wówczat odkiryciami, głównie Flo.rentino
Ameghino, Rdcha;rda Macneiaha, Henao Marino i słynnej
rod.ziny a.rcheołogicznej Leakey,
powoli zaczynała przyipominać
słusznej wielkości
rze~. Kto
wie, m<>źe w końcu teorię chirurga z Ica .zaozęto by t.raktować poiwaimieJ, w miarę analizy dal4izych kamie.n.i zaczęła się
ona jednak
nJepokoj!lco rozrastać, i to w kie'l'll.nku
nłe
mającym z na u kit nic wspólnego.
O>tói
bowl4m okazało Ili.i:,
ta :ana.ne10 paleontologii
n.othat"clUH.
(mającego 1tanowić
poszukiwane brakujące oemwo
n.a dirodze między :iwierz.ętami
i c:rlowiekiem) do Potiomu h\1man.oida doprowad!Ził nie kit<>
mny, tY'lQ wła.!nie pr7.ybya.ze
1 kosmo.u. Oni też, za IPOlllOC:ą
ko.Iejinych
modyfikacjl
kodu
aenetycmego, uzy•kall Je10 n.attępne
wc<ielenia, aż do pularpu
znaemie p~wyżsujące.go cywilincyjnie człowieka wsa>ół
CHfmego. Te-cohnika tych Rbi•JÓW ZIO$tał.a - &ezywdście
wyratnie
zatprezentowma na
kamieniaclt,
Ideologia zai n.a
najbardatiej
chyba opatrzonej
»taninie z Paracu.
Kosmici bowdem powien;yli
pr.ze.kazainie 'wiadedwa SWQkh
dążeń i osiągLtlięć wielu prTZ.edmiotom, .a kh rozpo~anle nie
i:>OW'inno maścJwie ~pra wiać
tadnyieh trudności. nawet gdy
znajdowane są w grobach kultAt~ daleko póiniejszyeh.
Cóż
bowiem. poza tym, że spoczywają obok tych samych mumii.
mogą mleć ze 1ob1l
w:s.-pó!nego
ałynne
tkaniny :z: Paraca.
!
niektóre egze1111Plan.e doskonałej OMarni&d Na~a z rośHnnymi
kokami zaada.ptowanyml do
pełnienia roll Lgleł. nlezdamymi ost:rzami z obsydfaLTlu
or.y
prymityW1T1ymi naszvjnikami z
odłamków kości?
Jak mogli
tworzyć je cl sami ludzie?
Bez wąłlpienia odrz:le-dl"Liczyli je
tylko i, nie mogąc pojlł~. a widz~. te ta dziełem Istot •toj~ych

nleskońazf!;ni•

wyżej,

J)r%ymadl Lm status be!ski i kład

li 10 irob6w jako amulety.
noty.esy '8 takte cyw![lz&>eii
~a•kiej,
ty!~ tylko. że byla
. . . pi~ tntóft lldoŁała •

eytr~c! ~~

lwia.de<:'bw I te-

włdnie
zawddęeza swoje
najwiękne, Po'WllZeChTlll• znane,
o«ląg·nlęcia.
Natuira.lnie mowa
tu tylko o śdsłej oligarchii, ulnymująieej tródlo swojeij ipotęgi iw ab.so<luitnej
tajemnicy

mu

ludem; kiedy
Manco Cq)aa kaw
wyilropać
wiea·ki, ~cy do da:llł o&galęz!enl• rzeki
ka, kanał, alby
zaipobiec czę~tym
ipoiw<>dzlom
w ~e!ie Ocu1caje I uchronić od
:imi:szozenia. i:najd'l.IJące sl~ tam
za.pisane
kamienie. korzystając z fa.kt'l.I, że kanał nawod>n•ii
przy oikazji i.iemle je-dneE(o z
miejscowych ikacyków, rozpuś
cił wśród
olkolk.mego nairodu,

przed pl'Ol.'l'tym

ciągle
iend~

:riresztą

o'!)owiadaną,

łe

o swojej gorą>eej mlqoś
cl do
jego
có!1ki!.
pię'::111ej
Achiramy, ja1ko motywie tego
ogromnego przedsięwzięcia.
Chociaż to, co odczytali z kamieni
lnkowie zapewniło im
tak znaczną potęgę, stanowiło
jedynie nieskonczenie mały ułamek całości. I nie mogło być
inaczej. Jak bowiem pięćset lat
temu miały 1ię komuś pomieś
cić w głowie swobodne transplantacje ludQ'Jkich organów, z
pół'k:ufama
móZJgowymi włącz
nie? Jak można było wów1czas
pojąć, że IPQZa
.a.mą te<:hniką
ope-racyjną,
kwestią !l)rzy takich zabiegach decydującą jest
rozwiązarue problemu od'fZl\lcenia przesz,ecrepu? I właśnie w
tym ce!u
iprzed~tawia i;ię na
kamieniach
trans.fu.i;ę
krwi
cięi:arnej kobiety, a w wypadku trainsplantacjl półkul, proponuj~ wstępny przeszcze'P nerek i giruczolów nadn~reza.
Ooipiero wepóbc7AlllonY le.kam
mógł jako
tako mozumieć to
wezyetlco, tylik.e GG m6at także
dosbrff.c:, • laroicet byi zu.lllany
ele·~onl0%nie,
w do .zniecwlenia 1tosowano akUtJ>unkturę
a1bo specjalny ga:z. Nabur• tego
gazu - wyznaje sik.romnle cioktor Cabre.ra - Jest mi na razie nie znana.
Mimo jednak
t)"ch, VV"1)rosŁ
niewyobiraż.a,lnych,

os;ągmęć,

cywilizacja
stwoczona przez
kosmitów podzieliła los innych wielkich kultur. S:a·o się
to - jak relaejonują kamienie -

na skutek ogromnego
wzrostu zanieczyszczenia
ziemskiej wtmCtsfery,

!tł~ ~~6

Jav'.s-a Ctz '1!g4'om:nej
iJośc-! paranaukowych ~kuJ.a
cjJ 1 lllpll'owadzi do se.dna., moż
na w całej oka,załoścl zobaczyć
jak ba·r<llZ<> jest
ipodoblna do
wszystkioeh
mHów religijny~1h
r<>7JP0ścieraj~ych 11>lę jak Ziemia
dlu.ga l IZtlłr~a. Ma ona nawet
rwój, niezbędny w tak.kh wypadk~h. dalszy ciąg: ni& li!ormułowaną
wyiraźnie, ale dopuszczalną
nadzieję, że bogowie wirócą. Może no to, aby ukairać
or.lowieika, kt6~y z,nów
zatruwa atmosferę i oddala si~
od swojego zasadTu'.•czego celu
w stronę zgubnego zaspokajania chwjolowy<:h
namiętności,
a może aby, w swojej niezgłę
bionej mądrości, ~awtrócić go z
drogi prowadzą<:ei niechybnie
do przepaśoi. Byłby na to Już
najwy7.sz:v czas i pewnie d•latef!O na niebie wjawia się cora.z
breir:r

oczyści

w.ię:ej

Ob ei<::tów

G.::lyby
wreszcie

.

N'Pzid~nt,·fikowan~·:::h

LR.tający:::h.

z n:ch
raz, a.e w

któryś

dał się
pełni i
wątpliwcś.:i,

ł>e.z
żadny;ch
zidentyfikować,
powiinno to
mieć miej~e na słynnym plai;kowyżu Nawa.
Tam bowiem,
wedłiug <iolm:oca Cabrery, któey
powołuje si:ę tym
ra.zem na
praw<l01podol:mie !Mniejące w
tyrrn ;rejonie wielkie złoża rudy żelaza i xwiąźa.ne
n·lm!

z

51pecjalne e!ekif.y magnety<:zne,
nie mów.iąc już o korzystnym
uksz,tałtowaniu
terenu, byłoby
to najbairdziej naturalne. mało
t~go:
tam
via.t.1ie
1 073 400 ÓOO lat temu takie rzeczy rozgrywali· się niemal codziem1Jie.
Płaskowyż Nazca to także
następny punkt na trasie

wskazywanej prze1
Kandelabr Andów.„
Naaeży
jednak wątpić. c;zy
coś takiego nastąpi; w każ:iym
razie dopóki na straży słyn

ny.eh rysunków z Nazca stoi
doktor Ma;ria Rekhe. W ciągu
41 lait .swojego pobytu tutaj z
młodej kobiety zm:enila się w
prawie niewidzącą i niesłyszą
cą atarusz.kę.
Jeś!J ł<lzie jednak
o wyjaśniel!lie tajemnic
najwięk-szego
rzeźbionego kamienia na świecie, nie 7Jl'Obiła
właściw:e ani jednego kroku.
Owsrem, ustalaa klika modułów, k·tóre
mol.na uznać za
formaliną

co u1liemo.i.!iwiaio
wypromien.owywa.nie ciągle dosta.rcianej
przez iłofu:e energii cie.plnej i
w i·ezultacie <!oprowadziło do
katastrofalnego w:z.rostu temperatury niszc:z.ąceao W$zelkle
zyde. W dalszej za~ konsekwencji do serii
katakldzmów, w
wyn~ku
których ukształtował
się, mi4'CJizy
HlllY"Hti, obecny
rozkład
móin i konitynen.tów.
Przy t.ej okarzj,i kamienie proatują ro.llpOwszechnioną opinię o
zatonięciu
Atla.n.tydy, Lernuru
I Mu. NiJC takdego się nie z..dar-zylo, lądy te ulegiy
jedynie
roZCTlonkowaniu i przes.unięc:u.
Gdyby to kogoś inte!!"esowało
ablliieją w tej ma.teirld calkiem
pre·cyzyjne d~ne: Atlantyda na
przykład uform<>waia dzJGiejszą
Europę i pólnocną Afry<kę oraz
WY'!PY
atla.nty<:kie,
Lemua"la
a.r-chi;pelag maJ.ezyjski I wyspę
Madagaskar, Mu zaś znaczną
część Azjl i wyspy
Pacyt!ku.
Tylko że kosmici j.uż na to ni.
czekalt. Wi~ąc co się święci
~Łużyli l.ię jako
wehikułem
kometą
Kohoutka l powróciU
na sw.oj~ macierzystą planetę
w gwiaaxlortbiorze Plejad {za.i~
mującym
z.re.limą
•=ególLtle
miejs~ w ml•tologH ludów andyj&k!":h).
A wszystko to, jak ob!io.zy1
doktor Juiea.-o Ca.brera na podstawie róimdcy m!ędtzy kaJendarzem ówezesnym {też, oczywiś
cie, wy-obraronyim na kamieniach) a ws-pół.czesnym i przy
zaatosowaniu,
w charakterze
pomocy rachunkowej, stwierdłultn~o i wylioe·z<>nego
pnez
utronomi~
tukcesywnego wydłużainda cz~u.
jaki zużywa
Ziemia na obieg dookola Słoń
ca, wszystko to więc działo się
d-Olkladnie
1 073 400 OOO lat temu. Aru mniej. ani więcej. Z
dotych~a.s
opowiedzianyieh
przez człowieka baśni żadna jeszcze
nie roz@'ywała się tak
dawno„.
Bo przeciet, nawet gdyby te
rewelacje były prawdiziwe. w
gruncie rzeczy mamy do czynienia z baśnią.
Oto bardzo,
bardzo <i-awno temu, pokonując
odległość, na któirej przebycie
światło potrzebowaloby 600 milionów
Lat,
rprzybywają na
Ziemię gokie z nieba.
Są potężini i UCZ!ł
l.udzi
róim.y-ch
wspaniałych rzec'ly. Zostawia ją
Im jednak całk01Witą wolność;
nawet wtedy, kiedy widzą, i~
ich ucm.iow.le zmiea.-.Ulllł. do katuuoty. Nde moł1'C jej za,pol>i~ n.a da.'edme łagodineJ penwa.~Ji od1lat-uia ze smutkiem n.a
IW(')j'
1wł11.ułę pozortawiaj_.
tr:.•an~•
1n1~ .,..._

s:ę

zasadę

konstrukcyjną

jeden z nich
to „el chkote", czyli <luta ~e<>
metr;rewa płaszczyzna -- trójkątna bądź trall)ezoidalna :z:
któll"ej wąskiego lrońoea wychodu Unia - wraieająca i kirą·
żąca w ·kierunku boku prze•
o!wnego, d'l'Ugl
skład•a się s
z.es<połu różnych
linii, biegnących Jedne obok d!rugi<;.h, I p-ołączony<:h na końcach w sposób
p:rz)'!pomlinająey wykres 0&ey'1ogra!u. Ustaliła także prawdopodobn.ą jednostkę mla;ry uż:-·
waną do kreślenia rysunków i
wynoo.zącą 1,1 metra ...
Cała
reS21ta to Ju:t tylko
przy:puszczenia; że linie mo,gą
mieć coś w.sipóilnego :z: astroinom; l\. &dyi 21 grudn.i.a, w ou\Vię.kszych całości:

sl•

om<lfte!~

pniesnenta

słońce zachodzi
!niemal dokładnie nad drwiema z nicll, te
looe wska'.Zlują chyb-a . jakieś
gw.ia:tdy, że z ty.eh wz.g'.iędów
nie można wy3tluczyć ich .związ
ku z religią, rytuałem, aJe tak-

rolnidiwem... Pewne
jest
tylko Je<lino: w dal&zym cla,gu
P<>trzeba nieogran.Lazonego ca:a•
su ~ n1eogran!.czonej cierpliwoś
ci. I tn:eba p:•lnować, aby linie
n:e zo.•faly zata.rte pirzei co-rai
~-z.ęście j
wjetdfające na pl~s
kowyż mimo surowego za'kaz·1 - samrx:hody, i żeby nie
zniszczył
ich :zi:nleniają~y się
klimat ...
Mar~a Rekhe
codziennie o
godiz.inie 19.00 Powtarza to na
spotkania.eh w „Hotelu Turystycznym", gdzie
rząd
peru·
wiań!>ki opłaca jej ciasny pokoik
i skromne wyżywien:e. l
w
jej
us.ta:h nie
ma to ni·c
wspólnego z banałem!
Com.i
i-z,dziej może wybrać sie na
spa~er na p:.·lc·yt
da"hem z
Io.dyg i
liści paimy me; cado,
kto.re po południu słońce, liniując stragany z cebulą i ,pomarańoiaml,
zmienia w zeszyt
sz,kolny przyszłe.go wybitnego
kolorysty.
Nie ma już nawet
sH na codiz!enne wyciecxki do
a-.vo.ich rys.un.k6w ... Ale nie ulega tP<>kusle awansowania maldująicego 1i~ w c-entrum płas•
ko.wyru
wi.z.e.runku małpy d~
rang·! głównego operatora w'.eży kont.rolnej.
Jest
uooobieniem godnO\ki
nauki. bowi"Il1 jak pis3.l W.J.H.
Kuniok.i-Goldfi:nger:
7..e

0

„Nau.ka nie
ki jt1t un1 t
cia.
Powie
uu.ka'l\ie tego

tak4 •amq

powi« Wam, ja•
cel ludzldego zyWam jednak., że

1tn1" i Hh4 jesi

wlaściwołciq ca:ło
wieka, jak uuka"nit pokarmu ł

partn.e1"a.
Szukajmy więc/ I
cel, i iem tnajdziem11 t11lko Ul
aobiP. i tylko dla siebie, atbo
nie majdziemy ich w ogóle".
Tak, ile to już razy, startując z różnych
punktów i rozpętując wielki„
nadzieje. trzeba było dojść do tego właśnie
wizerunku
kandelabra. I jak
trudno
było go utrzymać, oprzeć aię kolejnym
pokusom
ostatecznych rozwiązań.
W Peru jest pod tym wzglę•
dem łatwiej; nawet gdy tajemnice płaskowyżu Nazca zostaną
kiedyś wyjaśnione podobnie,
bądź inaczej niż sekrety kamieni z lca - można będzie zaw•
sze ruszyć da!Pj trasą wskazywaną prz!"z KandPlabr AndóW'
- nad ~erioro Titicaca ...

RYSZARD
NAKONIECZNY

dla

ł!fB

10 (1142), I

MĄRCA
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1e str. 1

wał

Pl'1Jell ~ lał ~

ze

zmiennym

•rednlcrl kl1.u1 nar1;J.

ezezęśclem

w

ostat-

n.idl l.tach dal •ł• po.mać jMo
a\Ror „Vlelbaber 1'1.sl<lll" nte11WY.kff drogich n.at'lt tnb'ustowa:nych atedmłokaratowym zło
tem. JedNIQii powatne pt"MStęp

Wreszcie i u nas spadł śniegi
GRZEGORZ GALASnQSKI

sbwa podartlkowe , jakich dopiuś
cll 11• na W"8Pl!Ch. zmusiły go
do pnzen.leslenia al• do Nor-

~1., ldzt. powwtała najlnowllZll
nMlta
Vlelhabeir BLack
Fusion" łoos7ltuj~ około 1120

„

runt6w .
Stoiska u

.
epaęt.em

nM"Ciar-

ald.m prześoiio&Jll aię w PQDl7alowości
wystawiione ffo llP~ętu.
Nad Volklem wmoosi. aię czterometrowe j długości narta po.-

malowana w char81k:terystycz.ne
modelu
„Rermtiger a",
który przyniósł M.rmle ze Straubing światową tlalwę. FU-my
oferujące buty narciarskie natychmiut n.a miejscu dOllroniuQą
wt.ry8ku p'i'81!llk.i dlO butów wewnętrznycll a.1bo dolrorwją ndezbędinych
zabiegów mających
Dll ceJiu pn;ystOSQW 8ino1~ butla do
nletytpowej llqpy Na mtejecu

pręgi

przylm"ęca. ll<fł W111lZan1a narc1cdcle w tempie talk zawrołlnym,

te ldient

nd• ma czasu. aby
ulubiony kufel piiwa.
Albowiem stoisk.a poprzety'ka ne
Sil 1ęato mlnipubam l oferujący
mi drinkl I Jedz.ente. A międtiy
francuskim i 1 rumuńskJlmi biurami
podróży
usadowiło •I•
etaooWieloo
„Oanaddan Club"
oferujące
?V(iwójną wh1aky po
aenlt dl.l:ZQ nl.łASzej n4t w pubach. Juaoałowlame
cz~tuj•
swoich IC>lk1 lme1l'52W~m Rieslingu, a S\.lłgany poMowJll tumy ' Borovca 1 Pam.porcYWa.
dokońazyć
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.Jednalk Die rdlamuJe
jak oleb1•'
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„udoft

-Po~~~
brłJ M pc>eqtaou l W
połowi. llUOGU. a CNDI Mmłaaa Jut
)eeo llio6w. N1e
było c::iau

/

„na ric:meklamowani•

Leslie. Al• pomek&Jm1 I IObaczymy ww;yltt:1 )ak i...u. bę
dzie 11• przedzlcała pnn lł1tAt 11 to czołówlr.4 elalomowe:I na
liwiecia.
- llmJ ~ Gniham WUkle pobił re:Jrord łwi.ała w Jddzie na nłll'tach. TQ była aemeac3a. A przeclet o kllble piu.
1lę Jako o najszybsz,y m Brytyjczyiku na nartach T
- Graham ustanowił r*Ol'd
łwiat.e lktóry ~ wU6tee
po tej romnowte llOStał Włllkle
mu odebranJ prizes mało manela francU9k!e to nlll"darza w
Monaco) w konkurericj i, Jctóra
Ilię nazywa ,,.klilometro lanctato" - lata32\CJ kilometT. Jest
to dwukilome trowJ JOZble«, w

czasie którego nairclan vr speoj a;Jnie do tego tY'PU wyścigu

przyS!to6owanyim ~rzęcl.e, n!llbiera srzttmoścl po to, aby na odc!aliku ~eto kilometn 11%19kać re'kordOWll prędk()l§ć pr7.ek:raczajitelł obec:n:le
lim na
godzinę.
udrzilał w

Netomllllt

no

biorę
~jnyc:h błegael\
zjucfowych organ~eycb w

ramach

ja

Swtata. na

Pucharu

których prędlk<>lć rzadko prze'klracza 120 bn na todzln"
I dlaitego plae st• o mnie jako o najszybszy m narclarriu
Wlelk.tej Brytanii.

911,

Idy

łóWkl

nydl

ll'WUWCJW& lem

twiat<nMj I

6o ozo..

mam

moł

lilroftCZJ"ł7

aponaor6w

moj~ 1 brata
- B~eti

etę

klopotJ
kled:ri pc«>owal
,lataj~ klllome-

ltartu w
tnie"T
- O,
4alt!b pr&111Zkxłć. Na
razie jestem młody I mam
przed IOb• ltart7 w Puchane
Swlaita.
- Stany ~ród MwOOOWCÓ 'W
w U'SAT
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To Cd odle.tła prcyazłoil6.

Odnosla 1ukoesy w biegu

zjndowym . a n.ie moflein jakoł
w slalomt.T
- Mam u
wolny
ltar\.
Wien. ta nasza mg\~ fl.el-

llę przeł>!~

ma.

Mtloff A.n«lftt6w do nard_..
ltWa wm\&I&
I nadejkłelll

km na &<>dzin" N&stcPM uję
cie pokazuje Franu Webera w
ołloc:Mniu chVOch lanTCb Dal'CIA·
f&1. Jeden I Dlch '9 Dl~
M.liltt Ma,, dl'\ICI
jeCo pnawodnlk Ron SaMolo.
- Slalom ~Jalal •
m.
Jeet trudna ltonk~ - mów! Mi:ke Ma, - Boa jeda.le
przede ~ I wy1m's7ku,_ U..
mendy. I• stairam
ni• GCDi~ bramek. w ~· )e9ldużo aorzeJ. 'bo prą ao m na
godz. łWiSL Wll.atru )at tak duty, t.e n'i• ałych.d OlkrQ'ttów
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at•

Rona.

- Dlatego
umoa.towadt*n1
radio w hełmach zjazdowych ,

teraz swobodnie ro>

Mo:!emy

mawiać

do.
-

-

dorzuca ROii 8al"1-

„

l!łtarallśmy

11• • udJdal
Lancleto" w Lii
Aon, lllle kompanie ubeal,piec=- nlowe n.le cholały 91• na -.,
zgodzić. Więc nam wynik motna uznać za nleoflcja~ rekord świata niewidomy ch.
M1ke May, a ehy<ba ll)Olł
D8JPlsa~, ł.e I '.Ron Salvlolo,
O!iąginęM p:rędlk~d 9'7,2 lam na

„lt.i[omertro

1odrnlin~.

-

NMZ1'Dl ee1els

jNł

prm-

lt!roezertle bariery 100 łmll na
todzlnę

- mówi M.,,, a mftczw dot?C'hczaa J'nnJ1 Weber
~.

- om

~ d°"'41 lllrW'l!lt cło
180 kłfometr6w H todzln4'Podziwła~ wybierał,

kupowat.
NutłllPM

113P

t Glło

w mpe-

cjalnycb UDkaclb u.tawionyc b
Owódl nartach, ba wpięt)'eb
w ltluyc:me W'illZanl• narclłll'
~ ,.saJ.omoa Equlipe H'l", w
kapeUil.e dokł.adnl• chrcla.1~
kot'PU9
pom.wiOD. J
obydwu
nóg, siedzi człowiek 1 Ejebdta
DA

s IÓlr'Y· Qclaa Id• w .i.alomi•
t hop ucaeplW8Z f at• na ldni•,
jak na lłynne1 wyrw~rllCZ09 na

oiłlej

lip.ce n.a . Kalatów'ka da,

wjftdta pod 1órtt.. l'inD1 narclerakt. nie łiTlko pneśclpjlł
11• w ~lanłu coru k>
nowa;rdl wi~ Dłll'ł I • tmr: ,.Nordlca". „1..aoae'' 1 .,Dolomtie" a bat.ert" ocrzewaj~
but. „Nava" Idzi• iUt.oeowano
plutyłtowy
w9por11lil
pneknujący
narei.
l~lsy
blegnlłC9 a tydk1 I •
.i.wu

skokowego - ay1:1 próba Judy
na narotach bes tradycyjneg o
buta narctarskle eo,
"Ma&Mlłum Light" s W'iązainiem
,,5alomon B T4T". Buty „Dyoatlt R<>yllll", w kltórych uatoeo-

wano wtbramow • podenw" co
mnotl1vrie. irwobodoe poruaani•
11• w nich
w ~

„

lf•

obuwt„
Wreacte ~· 1'a ~

Wac11 mlejec W biurach podrÓły teet orgMt tzowen7 c:or<>el2'ftł•

w .,..iemt.e „Vaccum": tworzywo nJtucme W'tłtn;y.kl.wm• jeet
w skorupę metalow• w komorze
prMm.toweJ. Specjame1«> rodza-

Bo!e1o NM'Od.zenla POCU\*1em
ltrWtny &ll9rup6w. relrlam. re:iier0

polowłe
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Show". ~· brył.a
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eo natmni.j
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Michael Tellinl! nrzebudzllł sie ztany r.imnvm
I!<> na1«orsze m-zeczuc!a. Czv
Dotem. Opadły
a•b y w oodnieceniu czee:oś wcwra1 nie orzeoczvl? Zerwał sie iila równe n~ nie traca.c sekundy. orzeszukał drobiaz11:owo buduar ż.onv.
W szufladzie sz'lfki sooezvwal odreoznv notes. O<Prawionv w miekka iikórke. Ach tak. numery telefonic:zme i a<ll'esY nrzviaciótek Moniki„. Ka.te, Rosse-Mar:.v. Lilian, Beryl„.
Zna! 1e wszystkie. Czemuż nie orzedZ\vonlć
11od wieczór rhociażbv do Lilian. żeby sie nieoo odPreżvć. Jest t>'rzeoielcma l -oodobno ro.zw-o..
dl.i sie z meżem.
- No dobrze. nrZ'IJ:idd~, slroro et, at taJa
w słuchawce fii!:la'I'l!lY
przupi.eklo - usl\·szal
chiehot.
Potem, iuż w „LamhoUll'n~-HoUJSe", Li:liam zai>vtała.

- Ona naprawdę wuiechala7
- Obawuzm sil:. że na zawue, pewni e do
Ameruki. l\'osila sie z tum zamiarem od dawna.
A1bo nrusnela z kimś n'I k011tunent. Znasz ja
przecież, to do niej nadobne.

Mówiac tak. oooatrvwal n" Lilia'!l spod oka.
iakby dla snrawdz~i~. czv mu wierzy. Przv1rzala mu sie bammieJ. Prawda. Monika żarła
tie z nim od miesiecy.
Rankiem Michael Telling, zdjęty wdzi~<>
tkia. obdarzył Lilian smturem 'Oet'el wodv na1czvs t.5zel.
- Ależ to majatek - wvszeptalA zdumiO!lla.
- Mnie już niepotrzebne.
- Nie rozumiem Moniki. ;a.k. moota iostawU
1woja biżuter~. Kobiet11 niad11 teoo nie robiti.

Michael TellinJ;C był teio d'Ilia rozlużnionv I
r.vobodny. Nareszcie dał dowód, te 1est metczy7Jl'la 1ak kaidy tnn:r. ~l s Liliain chwile
nieza.'OOfi'.'lliane. A z Moruik• tvl.ik:o 1ie blatnil,
ośmieszał I komm'omitowal. Ona. cieta 1ak osa.
nie ncizedzila mu kpln i d-0elnk6w. Bvla l)rzełwladoona.. h 1elt okuem btamadrie1n~o imootenita..
Wieczorem ZM!adt do utubione! krót'kofalówki.
„ .h4f.o - dOS7AICR • miły kobiecy dot
okromiie lic dzil 11.t«kc. .A. pa-n1 Zat>ra8zsm
wobec teao M ktita.e;c do ,,Ti-no-Yan.o" ui Whyl'Ombe, •tra.szmic lubic ehi1bk4 kuch-n.ie. Jadał
pa-n. meczeń • oim.iornłe111 Ja l)r%epad4m. Pt>~ mnie ~ s la.ttoolei<ł. uattl7lk4. tt'rud~dci
la.t. łredntego 'W2"'0m.&. bedc mittł4 ua~ web1cę w reku„.
Wprost z restaURcli JOMl ladala si~ 11 MiehMlem Tellin'$tie<m do je«o d<>mu. A eót iailrleitO.
nie "W'Olno. c:ZY Jak? Je.tit wdawa i eh~ ma
dwole dzieci. sam~ d~«'I. ~ lak meło komu.
Kiedy Michael Tdiintl "lrtecsył 1e'.I w IJD&m.inku norki. ni• motl'ła ocnvstrzvrnać dkrzv'n

K&1e~ l!~ ~o !()!) wie1k.!dl f'lrm l"Om'ła
nych na cmerech kontvnentach. Jeito własno
ścia sa tef rozl~łe r&ncza w Anientvnie l Wenezueli oraz !liczne staire zamki w same1 1ut
Anglii. MaJą.tek klanu Vestey szacuJe !tle na 3
miliardy dolarów.
W swym testamenci• Wi!J.iam' V estey uty.
czvl sobie, by każdy ez!()IIlek rodziny oobie.rał
v.rysoką ren.t e do ostatnieito tchnienia. Z tJe:1
funda.cli czeroa.t też Michael Tellin.l(. ~ar
nlał 'OOd siebie oo 100 tv&le<:Y dol&rów rocznie.
Duże pieniadze zezwalałv mu na wiellmoańskie
gesty i tvcie w zbytku, orzepvchu I nie1.11Stannel zabawie.

3.
Itvchło C1.ar nrvsnal. Monika 1ela Pot>atrvwad
na meta okiem coraz bardzie1 chłoclnvm i niechetnvm. Co z.a fa1tla!P8.. Nie umie nawet kobietv Porzadnie pocal()wać. Te«o imootenta iut
nic nie uskrzydli. Chwytała każda tedv s-t>OS<>bność. bv odskocz:vć w b~ i ponabi1ać meżo
wl ro«6w. Za.służył sobie. Swvm n1edołestwern
drażnił ia i upokarzał. Kobiecie starczv. że Jest
mek:na. Lecz cóż to u me~na. 1eśli Je-st
słaby I miekki jak bab*i tyłek. Michael Tellloni: też ochłódł w 1JWYch uezuciach do Mom1ki. Cót. nic wieczne nie 1esit. oo sie zaczyna..
równie'i sie kończy. Miłość t~. Tym bardziej,
miłości do nienawiści kroczek tylko
od
że
maleńki.

Moni'ke odwiedzali metezvtmi. JeM.C7Af eze1el hołd młode i piekme kobietv.
Dochodziło 1ak w żało.sn:vm melodramacie do
~ iście teatralnych. Raz późnym wieczorem
Tellitnst orzvłaioał żooe na kamaioie z nan omalże ~ose-Mary. Obie, wyraźnie oo silll'te1 dawce
marihuany, udalY Ile 1«'t dla nich oowletrzem.
ściei składały

Jak

milość przerodziła się

w

„Książę

~ f ~ ~~fi m~ cłia!e 'nf
brzeg plytkiego dosyć paroW'!l. Zs.unął je w za-

Ledwo Monika przekroczyła próg „Lambourne-Hou.se", a be:z: tchu pra"łrie pofrunęła do barku w sal«iie. Mał.o nie o.:z:alał& w ~j pruidętej klinice. Co złego w koktajlach? Och, cóż
to r.a rcnkooit wreszcie z.nów pr.zepłukać so'bie
Za.raz
po R.<>5e-Ma,r y.
gru-dziołek. Zadzw(')<lliła
przyjaciółki. Michael
też odwiedziły ~ 1nne
Z równowagi
Telling nadal przymykał oozy.
zacr,ęły go dopiero wyprowadzać oora·z częstsze
wizyty mętczym. Nie odstępował Moniki Dick
Barkley, :many w t~h stronach ~ś i bawi·
damek.
Mijał tak dizień po dniu na tarciach i SJWarach, aż k'tocejś niedzieli MQIIlika natknęła się
w biuirku męża na rachunek za pl5tolet. Więc
to tak, Michael jest znów uz.brojony. Mot-e w
jego głowie wykluł się już jllklś stras21ny zamiar? Tak, trzeba b~zie ponownie zawiadomić policję. Tym razem Michaelowi już to :plazem nie ujdzie.
T.raf 'Ll'ządził , że nieodzowna okazała się natychmiastowa operacja jej dziąsła. I to w szpitalu. Natychmiasit zjawił s.ię przy jej łóżku Michael Telling z bukietem kwiatów. Był pełen
atencji I 11zac<1mku. Jakby się um6'wi1i, do szpiTrzymał
tala przybył również Dick Ba.r kley.
Tego było już u ~·!ele.
wiązankę rót w ręku.
Telling urządził wśdekłą aiwantm:ę. Wpaidł w
przekleństwa nawet na
szał, miotając dzikie
Bogiu ducha winną pie·lęgniarkę.
Po tygodniu, wcląt roztrzęsiony i zirytowany, wyraził 1.godę na dlut.s.zą, tym ra·zem, kurac}!: . w Saint-Andr~ws. Kiedy nadszedł cz~s,
by s1ę spakować, zaczął zwłóczyć i marudz'ć.
Wreszde patrząc na Monikę izJmno i ponuro,
oś7.-iadczył.
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drtał
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- Co sie &taro? - 1.1t'k!wlła w nim U'\•tałll'!e
gpoj rzeni e.
- O co ci. do diabla, chodztl - nadal W?'2ll!!1:r.cz.a!. - Te ns11 monlu cie 1'oarv.tć. Dobrzt, łt
przuwiazalr.m ?e nti noc do łańcucha.
- Chcialam zobaczuć. eo jert tam to .f.rodku.
Pociaimal 1a 1A reke tak ll'Wał!t.ownie. h IYk.nela z bólu.
i>r6c.s Zef'IUte1
- Idziemu, nic tam nie m«
taunu i rótnuch rupieci. lAJ'i•1 l\H wehodsł.~.
1'o ieszcze coŁ moalob11 mllA~ M 1iotoc.
Joan woaitrvwala sie w i~ twarz 1
K:.reeil ełowa i cieżko s.11.Pał. N11 newno la~
postrzeleniec. żcma nle 'DI'ZV'Paclkiem puściła
RC> w trabe.

uw--.

2.
Michael Tellin.E! zetk.nał ei• z 24-1~tnia wf:Jwczas Monika Zumsta« w Santa Clara, podczu
woiaźu oo KalifornU. Zakochal Irle w młode1
Amerykance bez pamieci. D~1tonnie. Bo t«1
z«rabna to była wvlatk.owo kobietka. o dłwlelch
noeach i talii wdetei niczym modelka od Diora. Jei nabrzmiałe wan:i I błvs7..czace duże ocn
mówiłv za siebie. Temperament 1a ro1ieadut
Warto bvło ia widzitt. Niei~'IleLto 1ut nrzedtem urzekła.
Pr> oCYWrocie do Anelii Michael Tellinfl: rozszed 1 5ie z Alison . swa pierwsza żona i noślu
b 'I nanne Monike Zumstal{.
Rodzice Moniki PO{!Ziuli sie tym zwiazk>iem
zaszczvcen1 Weiście do ain«iebkiei arvstokracii
wciaż uważa sie w Stanach za honor nie bvle
j aki. Monika upaiala sie „Lambourne-House".
Stapa!a w zadumie oo dywanach. Dotyka.ta
mahoni Brała pod światło kryształOIW'e wazy. Sa~
me dzieła sztuki. Takie rzeczv o«ilada rle w
S tan;.ich tvlko w muzeach.
7.n ·Io sie iei naraz. że znalazła ksiecia z ba1ki. Bo też „Lambm1rne-House" był z.abytkowvm dworem. utrzvmanvm w elżbietańskim
.stvlu. oblożcmvm oneiś lennvmi dobrami.
Michael Tellimt obsvovwał żone kosztaw.nościami Cz.yż nie Vlvwodził sie z klanu Vestey?
Ta rodzina uchodzi za iedna z naizamoinielszvch obecnie i najwolvwowsz:vch na brrojskich wvst1a.ch. Joyce, matka Tellinira. była
Fundament "Dod bowłaśnie Veste.v z domu.
gactwo familii l)()lożvli bracia William i Edmond.
Głowa rodu iem lord Samuel V estey. Porównuje się go z Rockefellerem I Rotschildam!.
Lord Vestev zamieszkuje budzacy oodziw zamek w Stowell Park Dosiada wlasneeo odrzutowca. Prowadzi wvściGlowe S'tai·ni~. Grywa w
polo z czlonk.a.m.l 111rólew>!k.iel rodziny. To finansista o r<>zlei:tł:voh 11i~1enni• koneksiach
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garaż.u

„Lambourne-H-O<Use", gdy

do miasta komiwojarże:r John Spenc&. Na.raz na
wąskiej da·o·i.ynie dostrzegł ślady kół. Ktoś tędy
Zai.ntrygowany odstal\vił
przejeżdżał, ale k1o?
motocykl pod drzewo I ruszył w k ierunku jaru. Na krawędzi zatrzymał się. Tu ślady się
urywały. Spojrzał w dół i dostrze.gł wychyloną
zza krzakaw białą dłoń. Aż krzyknął :z: wra.tenfa„
Ruszył praed sie-bie na pełnym gazie i powia,.
odkryciu miejscową
domił o makabr:)'cznym
policję. Do lasu podążyła grupa śledczych. r-;a
nie bez satysfakcji, że
miejscu stiwierdrono
szkol111ych błę
prze.;;tępca dopuścił się kilku
fanta•zyjny
dów. Na ciele ofiary pozo.stawił
golf. Nie uprzątnął tei zębów zamordowanej,
Odnaleziono ich s·l edem. Było już o co się zahaczyć.

Wieczorem Beryl przecierała oczy w rosną
cym osłupieniu. Na telewieyjnym ekranie wyróżne partie
kiwitły w dużym powiększeniu
Równocześnie
s.'\veterka z wielbłądziej wełny.
spiker informował, że golf nałeiał do młodej
kobiety, pozbawionej iyda jakieś ~ miesi~y
temu. Jej iiwłoki z odrąbaną głową ukryto w
krzakach llśdastego law pod Exeter. Czy ktoś
ten sweter rozpoznaje?
Beryl, wstrząśnięta dn głęl:ń, krzyknęła na
,
męża.
Moniki, wiem na
- Ja.ck, popatrz, to gol.f
pewno,

przywiozła

gv sobie :i: Maroka.

Przys•zly jej na pamięć słcw;a Michaela. Doniosła o swych podejrzeniach policji, choć ni~
bez wahań, oiporów i po długim namyśle. Przyjaź,nił.a. się z Mkhaelem Tellingiem od lat. Nie
mogla wprost dopuścić myśH, .żeby był wolny
do czyn.u t-ak ohy~
Tajniacy
P-0lic}a postla Jrmym t~ tropem.
wyki!'yli, t.e zamordowanej operowano dziąsło w
1zpitalu. Dein.tysUim przedstawiono odkryte przy
rM·łokach zęby. Ci zajrzeli do kartotek I porównali je ze s-z.pitalnym prz~wietleniem. Nie ma
należały do
wątpliwości, za1Wyv:okO'Nali, 7.ęby
Moniki Telling.
W oblicro d-OWodl.ww nie ~ obadenla Michae1
'!'elling przyznał s!~ do winy. Tak jest to oa
u.b!ł. Wys.zpera.rw pruclet także głowę' Monik!, schowaną umiejętnie w garażu „Lambourne·H-ouse".

Proce.

odbył się p~ sądem

w Exeter w czer-

wcu 1984 r.

Po żonie - 'WY'idnlł.
Zmarlti?
Nie, uciekła.

Tel nocv zawiódł. Z.n.ów 'WJB!edł u błaTJM
! niedotde. W oeWine:t eh'WłU kobiet& zaśmiała
mu sie w nos z drwi114 i IZYderstwem.. I uraz sie zref1ektowa1A. B1.edaczek. 1>ewni• ,,.
ckhu -zamarrtwia ..ie uciec2Jka żon.'· rtad l'O!Zstrói nerwowv I nied~la. No nlo, nasteDtwm razem D6i&i• duto. duto lepiej.
Ze snu wyrwało 111«> 1121C1f.eka.ni• ntów.
i namaoał zimna oośclet
Wvcial1Jllał reke
Gdzie Jo.an 1 CzribT ulotnił.a li e bez -ootemania? Niemieckie owczarld uJadałv coru u..1adlei. Podszedł d-0 okna i akamieniał s l)l'Zetatenia Jo.am szaroala z cale1 11iłT za klamk• u
dr~i Pawilonu w Ol!rodZ!e. Zbied w dól. ta!k
jak stał, w lekkiej tylko pldtamie i poleciał
kłusem d<J drewniaine•o bud:ntkiu.

do

z pobliskich łąk wypełzły już poranne mgły,
Lasem pod Exeter zmierzał o świcie na skrót

I.

JAN BĄBnQ"SKI

radości.

-

rośla.
Wjechał

Te1li~~ zbl!!Ył
dr~awuv

tle do itOdoehocon?dl kobiet,
oowieka. Stangł ?>ned nimi i
wtedv dooiero l-elt<> T\S.'-at"J. zastvala w drwiaee1
niena'Wi ~ci.
- Ra.dzilbvm vr:rnłdd lic do l6żk&, bcdae
1D11nodni1J - odrw1rócił 1ie i tri&młl sa toba
drzwiami.
Monike d~ .Uumi<JM "Przekleństwa. Wyczuła momenta.1111ie ol"%ez 9k6r•. te nad n.la BllMichael
nlebemrleczeństwo.
wisło śrruerteln•
um.!Al mlew l>OSltTom.i~. rozdiratn!en!e stłumid.
wściekl~ć u1arzmid. Nie był s tych, co od r&lfU skacza 1 virvwa1a IObie wlosv a •łowy, Gd.:r
jedinak zaciS1k.ał -zeby i ra.t>tem nleruchomlat
s ie11:0 rozżat'ZOTlvcll zlmnvm blMkiem oczu
tchnelo ~rou.
Gdy Monika wrócilA od orz:vlaciółelc zalana
w sztok. z <:'L!lrnyml obwódlkam.i 'OOd oczami.
Tellin.11: 'WYI'W&l r.wolwer z kieszeni I M'ZY1tawil ton.le do eklro!n.ł.
- Na kola.Ml - nrk'llal - łiclt do ł-r•flMI
Nie doliOEYł. Moniu orz.vld.1tkła. 'lllftonae Ile
!'O!Jdzierajacym nlochem. Pnr.n>adł do niei ~

nie

4nym skolt!em I
-

ttc

W11biia,

uni69ł.

Jooeham•, •

_...

...,.,, _.._,

tiłc

1>01»t6r.lv.
Nua1Ultt's llll'ZJ'WicW toni• • t.ondJ"M Wie
Arto obsad.zon& brvl.M'ltami. M~ li• Na.wd,
te wa~ał odkreclć. eo zauło. Moni>ka 1ednalt

dozna.ne~o WPOkorzenl.a nie zaipomniała..
mnknał lei wn-alll naleńcze-1 włciekło4ol

Ni•

w

oczach Michaela. LeltaJ& ai• bera& • h'ei• n.a
1erio.
ZadzwonUa na lllOlioM.
- W ltarum ąichfon mąJ mwcchotou~ ""8pc
1'<)"1<Jitej l>rOft.ł. • te ~ ~ 10rM borcbie; nilf1)o1ooid.
..,._
Pll"Zybyły- ~ „t.unbo\lree-!'IOl.me"
lłldord

1Pl'Y'kn:Tł ody ftla.rUJ'IL

M&łokalibrow•

nistolety. dalek<>11lefme tar.bliny dla ma11*'6w.
a obroto'WY'ftl b.rewol'W4łfT
Wielostrzałowe
ben1kiern. '1-wtowe I kulowe cłwururk!, w:voo.atone w lll'Iletv win.chestery. Ależ to istna mro.jownia, insoektor nie krvł zdumieni&. Mkhael
Tellin« stainal t>rzed sadem ood zar:zutem nielei(aliile«o oosiadar!'!a br-Ol!l.!. Tłumaczył. że 1est
kolekcionerem. to i~o hobbv. ka:lxiy ma wzecież bzika na iakim.ś t>utllkci._
Ooladl wvsoka itrzVWl!le. Broi\ tn\I lkonfi.n..
wa.no. Nie móiił odttioiwać cemi.eieo nieoomlernie rzadk1eio zbioru, wertołel l>Onad 100 tysiecy dolarów. I 1ałJo .eo wYdaU Włama ton...
dlll>t"es1i WYll'ZUcil cab'
W n&t>adzie OlftreJ
olano. Rmm&ło sie •
l'WÓi zapas Ln&ullinT •
wvi:okowi śmierci. ~drl od lat olerol&ł na c:wkt1Z.V'{!e. Po oołud.niu stracił nrz:vt.omność. Odratowano l!o z trudem t>rl:Y utyciu na1nowocześnleiszvch środków. I uru t>rzewie%iono na
lee-Lenie do swit&la nsvchiaitirvcz.nesro w Sain<t- -Andrews. Dr. Road orzekł. te ~kra oowtrotu
do • :lldr<YW1a bed:zle „sh<>rt-terma", -ootrwa na1w:vżei cztery tvlodinie.
Monika. okazuja.c d~ wole. odleei.ła clo
Jtalifomli, żebv tam w 1edm•l a lcllini'k 'Ooddd
rle zabie«om odlwTk<>WYD\. W kllnloe od'Witd211ła 1a ma.tik.a. Błalllala c6rlte. ~ midy tut do
An:dii nie wracała.
~
Do;dzie do trqedł( 11ttba.osvea lo1 d4;1, los odbiera, itnimit, ale l.,,te1
wał.a J>O(lodti.c! rie z• atm.ta mfi4 Mż ff at-ra.ta. t'l/da,.
- Mamo. eo tv, Mtchul l\U 1e8t ł4kł Jłrl.

-

Jeszcze wawnko lic
1o 'Da 1-uszka.

ulołv

i O!Diftc ,,.

•obi• M-

kn4c! ta 1%'Pitalu ja.k l«:Jgo§ 11iepoezvta.ln.ego, łe
bv aobu w tvm domu pohul4ć ci.() woli.

Monika nie u1tępowa.ła.
- Ma.u jechać i t1/!e. ra.m. stę zaodiiłeś je~ fi~ był ostry i ptiewrny.
- Nie, wybt; to sobie z gf.otov.
- Tak, wobec tego we:ziwę polkjf t poka.tę
łm. rachu.nek ztt pistolet, W11bier4j, !>o j4k nie
eh.ecu Uć M szpita.ld, to pójdziuz aia kra.tki.
Zwi~i.ł nisko głowę, ciętko oddychając. Było
dlań jasne, te M<m.ika. nie blefuje.
Dobrze, poja.dę - wyk!t'Zltu.liolł - a.le daj mi
jutra..
Fad1a
•ię odwródła..
Str"te'lił do niej, gdy
-

eza.t oo

twllr'tą w dół jak rażona gromem. Wtedy nacis.nął spust jeszcze dwuk.ratnie.
Dramat roz.egral się w marcu 1983 r.
Michael Telling wykazał zadziwiająco dużo
W ciągu
zimnej krwi, sprytu i przebieg!oś.c!.
pozacierał waze.lkie
niewielu ,00'7.lin fachowo

Nocą ~6sł
swwatailne ślady zabójstwa..
c.lof&nowym worku do pa.wil-0nu w osaryglowal na czte<ry 1put>t1.
Drawi
Po eM ll'Nłokl cnwutować i wynoalć, b.rzyduł
•if: rozrotą. Silny
M4 trm, skoro po rokil.t
W«tt)111t« jest tylk>o potne.bny, .by USIJnąĆ
aa.duch. Spcawił eo IObie w Londynie.
Rozdzworuły się telefony. O Monikę pytały
e!&ło w
~.

u.m•

jej przyjaciółki.
i udaną udręklł w

-

Odpowiadał
rłosle.

Przerta,ń.cie mł

I

IUChG,

powagą

wre1•cie toierctc! dzturc "'

br.ruchu. W11jechał& do Kal.ifMnii, myśt4, it n.a

„

ńał•·

Po północy . l:Dbw poderwał
dJwięk Wefoou.
&łlOil
~
- lhic1'4j M,

-

tr

r~1

W llłuehaw•

ee łlnmbił wu.lcamie l •MTwa1 1ondyfiakłm
s1iumsefll - JH11t:ff _.. • łob4 porccl\u~.
or. pełilte ll'OłbT tel.tony ni• u.ta.wały, Z
. . .em aprowadzily Micha«• TeUfnra na tkra.j

n«wow.,o

a.łamania.

Ci.ytby

~ podplllłir·ął,

jak priermcał 2nl'lroki! do plJWilON.i?

Ale kto T

Beryl, sąsiadka, usiłowała go pocieszyć. Bes
skutku. Oka>7.ywał wcląt większe roenerwo:wanle. Zaoząl srukać uci~zkd od zgrywt I lęku
Ra:z ;eden, w
w silnych dawkach ailkoh0<lu.
chwili słabości, odwrócił do Beryl swlł wilgotną od przepicia I zaczerwieni<>nll twan, p:r~

lm41

łlinę

-

Tobie

e. Je

i wymamrotał.
mooę

powtedzied, Monikti 1tit

łf/Je,

jq Z4biłem.

B«1ł

„ - trC•
s.

ei4

Mijał

.,.„oskarżony nit w11kazuje najmnieJszyd1 &znak obląkania.. Jut zdrów n11 u..m11.tl1. Gdyby
dzialal pod wplywem emocji i w aftkcte, nie
od.dalby po tym pterwuym, ;e1zcn dwóch dalazych strzałów do ionv, ro.zciqgnięte; już bez
ru.chu , M podłodze. Uc:rynil to wtęc z premedyta.c;1'. Każdy swój krok, także Po mordernwie,
1t11ranie przem11śuu i l'TZVOOto.wał. Odcięcie zai
glow11 szczvtem bylo cvnicznego wyrachowania.
Jakby byro tego molo, wpu.łcił do W<>Tka rob11ctwo, zakupwnc w sklepit wędkarski.m, żeby
uległ.a szybktemu rozkład()wi. Tym pozaszachowai!
wuystkich
łtinięciem pragnql
Wf/Wide! w pole i U"Ttiemożtiwłć raz n11 zawsz~
tdentyftka.cję dal«. Te-ti ohydny ptntępek z calq ;a.skrarwotcią obna.ż« zbrodniczą rniturę mordttey i jego .su.pdiiv ~rak •k1'1LpuJóte .•."

ezagzka

M!chaek T.U.1zica

MJ)Cdło, o,,am~1 lłł, &dalałe•,

W110'«d1.Liu.t.

bl'ulił

O.orp Carmen,

najMynniejs11.y londyński a.d'W'Okait. Tym ruern
musa

jakby eo ~

NI• błysnlłł 1v..-ym

Wypadł
talentem.
J1Wykłym, krasomówczym
blado i nieprzekonywają<i0. Na koir.?:yść ooka.rton~ przemawiali t«t dwaj wybitni P'JY{!hJat-

rzy, pro:teeorowle Robert Bluglass i Paul Bawden. Dowod.zdll, że Monika była isbotą zepsutą
To alkoholioz.ka,
i do en& sdemorallrowaną.
na.rkomaink• I rw>t<lcryczna lesbijka. Arogancka,
za.rozumiała osóbka, lu1bując.a s.ię w a.belgach I

wyuzdaniu.
u.tła ~ na

PrOIW'<lkował.a męU

i oma[ nie zasz..

łmicć.

Michael Telltng doprOW'Mhony pned ląd I
tell więziennej w Ex.ter, gdzie mu do obiadu
pod.aiwano n8JW.t butełkę bucrunda, n.L• stracił na rozprawie po~„ ducha I apołroju. Elep~łd, nt. lu111.•, w 1'edw•bnej lros:rułł L jedwabnym 'im'&wade pod 11ot.Ylll, prezellltowal się
godnie i wyniośle. Od curu do e:r::asu r7Jtlcał okiem na prizybyłą :z: Australii ma,tkę I Al~son,
swą pierwszą żooę. Obie pa.nie siedziały na sall
obok sdeble, trzymając si~ ostentacyjnie M rę
ce.
Sąd uzinał MichM1a Te111nga winnym popelrńtiilf~ za,bójstwa n•ierozmyśłne.go I skazał na
dożywoci•.

Werdykt ty'lkio s

.UeruehomlU..

~w

sprlllWozdaMT{!y najpoNa roz.pra.w• &;eehadl
aytn.iejuych caun i wny&tkich liczących się
tygodmków. Sprawa przybrała posmak wielkie10 skanda1u. Ooł nlesłycha1IJ.ego. Mord i sa>C!y.zm
argie, wyu!Wanle i pijaństwo, noane seanse nar~
kotycze i dzikie a.wanwry.
Nieozata.rt. wcaienle wywa.do na ławie PI'ZYaięgłych wy~tąplenl• dir. Hamiltona 1 z.a.kładu
w Broa<irnooc. Ten czołowy J)!!yobiatr~ z.arazem
~kspert sądowy, odbył ~ Michaelem Tell!nglem
w ~li więziemiej kil.ka długich po.nad miar~
nieprzekupny
~ otwart~h ro.unów. Nieugięty,
l many i. uczciwości, wyrobił sobie o podsąd
nym zdanie jasne, nie podlegające dlań dyskusji.

pomoru

sabrnnłd ~ro<WO.

pnypadłdfln matka Tellinp I AHton od.t•hnęły 1 wldoeznlł u•ltą. Rze.et1 w t,m, f.e 8'd
dOSiZ'llkał ti4 l.broclnioz.y~h intencji. Ska.oza-

Me

m•

ny oddał lł'l"l?.llły w ..tanie psychieizn• wzburnnla. Dożywocia nie bierze się w Ang1M cto-

juł p(ąty mles·iąc

od dnia

popeł.nienła

mordu, fdy w ,,Lambourne-Hou.e" pojawił a,
Joh11. Remm«. Pr<zybył z poleęeni-a !«da
tą. otóć itow- rodu za~ła Nmonit w1~

v„.

~ dwwów l .unec:r.k&w roda1nn7C'h. Miały
ct.iwn.j łwl~. Na
b~ Jn.TW'Z'i>oone cło
,,Lambou.rfte..HOllllł•,
pf9r'WWą oefełt IM p6„~

· lt'7Jee!. zutanawla)llca, ~lllWea O'WJ'etl ~
nocinyeh teetonów 11.lfrdT elt

łf<)ją~h Teni~a
n~• U:jawn!L

„

4ł:deła _,.
~~
pómiej u. dwa dnt.
Mkhaeil TedUnc •?Jl~. l'l• wwleka)llc, .,,,...
wiózł zwłoki do lasu pod heter, odle1łe10 o IOI
prawie kilomet>raw. W lę8it1t'ft boc>n.t siekł~
odciął od ciała ~- iion„ i ~ do be.pt..
llJ!b. Pe .... odcrzekał, u OC!Cf M.W;rk.r\ą ...

Brypdy n&prawese

1łownie. W takim wypadku mo-1.(la ()puścić wię
s!enle już ~ fi latach, jdM tylko sł11 uzna, te
skazany wy.zbył sdę pa~.11rów i lllt9ł tię dla Clltoftlłl!\la niegr<>łny.

•

MR te (151~; I MARCA: UM.

30 LA
1. W marcu 1003 rokit! obcbo25 lat istnieinlia „OdMuposów'' ł ll!II"oblliśmy w
zeum Historlii Miasta Łodzi
wys·ta1wę, na której pokazaliśmy
dorobek pi1Sma. Nde ty'lko rocznilki "Od.głoeów„ róż.niie re.dago~
wane, o rćmej sza<:ie graficznej, de 1 ksdą:iJki. mtón powstały .z ~ów diruikowanyic:fu na
łamach pisma. I lud!lli kitóryte'h
:pokazywaliśmy prze:& 10 lat Lodzian Roku.
r6:t1ud7JI
Było i:ch stu nych zawodów: muzycy, mailarze, pisarze, dizlałacze kultury,
Niektórzy
lelkarze, sportowcy.
z nLch odeszWi j.uż na zawsze,
aJe p.oz.ostaJ~ na łamach pisCzyte1nllków.
ma„ w pamlęd
Zawsz• - przy keMeij tatldej
okuj!l jak ta - ~zieirńy ich
ddiśmy

LUCJUSZ

3. W jlubileuszowej
wspominają
„Odgłosów",

Wlkładce

byl~

l!'laicrell'Ilii
byi!i i obeoni pra-

cowniocy, zwalnia mnie to od
się
Chciałbym
rwspomnień.
na pytaniu: I
skonicentrować
co da~ej?
Niie będę uikirywał, te - tak

jak wieJJU -O:zierun.idl:arzy s uwarY!Ilek prasowy
gą śle<llzący'Ch
- IPOdzlewam s1ę. it po podrein czasopism na
niesieni.u
tym zajdą duże I d'la
ryniku
zaskakujące
wielu być mote
z..'Uial?ly . .?podziewam się nawet,
te pairę pJsm padruie, zbankrutuje, bo strad czyte;l ników. A
straci Ich dlatego, :te nie potraiie'h oczeikiwań.
fi za&,pdka1jać
bowliem zmienił się
Czyte1inlik
maetznJ!e, a nleJk,tć.re pisma nie.
Mamy w podrtytuae na~:

w poey10}1 odbiorcy J;)(lCl1bawsze]kdaj lronltirołi.
wioneigo
co, mote na rynJeśli ma u
ku wideo zdobyć tatkde filmy,
skrzętlilie uk['yiwać
zwyikliśmy
jakie tyiliko zechce. Kirążą więc
pod koklrą, a co jesrt prrz:ecleż
po Pobce naj[pll'"ze;różniejsze !kaczęścią naszego ży,ctla.
wyipoWiledizi sety. Czy do końca zdajemy soPulbiLilkow~iśmy
bie sipra wę :ze :z.łoiioiności teigo
- ludzi nautkd ~ecjalistó•w
na temat tego, co jest a co n1e noweigo z;jawtlska t :ze skutkóiw,
Mam powalŻ.i!le
jest pomQgll'a:l!lą. Mogę w tym jaikie zrod~i?
powody sądzić, t. illie. Piróbuje
że w
przypamnieć,
miejscu
1856 roku Gustaw Flaubert sta- się więc ten ru.ch poo.dać konwłaściwymi
troli. Czy zaiwS?Je
jako au.tor
nął prrzed sądem
Różne są na ten
me1todami?
oskairżony o
Bovary"
„Pani
sze,rrz:e!llie porno~afii. Dziś je~t te.mat poglądy. różne stanowtlska. Czyż wolno nam w·obec
l~tórej n'.e broni
to klasyka,
tego !aikitu przechodzić obojęt
się ·n awet uczniom s•Zlkół śred
ni·ch. Mogę przypomnieć losy · nie, nawet jeśli n ie zgadzamy
innyich?
,.Kocha.nlka Lady Cha.tterley" D. się ze s.tanoiw•i.s•lcieirn
czy „Ulissesa" Nie wolno i <fila-te.g o równl!eż I
H. Lawreiruce'a
J. JoY'ce'a, nie wsipominając o tym piszemy. Spiell"amy &I~ o
J:lnameo:ide i pmyiszłość tęgo ruj.u~ o „Lo11ie.l e" Vladlimi:ra Nabie/ty orruz na

tym. Ile w drru-

chu.

WLODKOWSKI

Trzydzieści

lat m·nę o

i eo dalej?
nieodłąlC!Ulą
Są
W1:5!Pomilna1i.
~ścią hiist<>rii pisma, jak pismo jest nieodłączną częścią historii miasta.
Czas maja bardrzo szybko. Mini:Io kolejnych pięć - nieła.bwy<:h
mamy
lat i oto
prrecież t['zydz.iestolecie. Tym razem nie
organizujemy wystawy. Plrrz.ygotowujemy dla Czytelników
kHka różny.eh nie1=1pod2'Jiaaiek. Nie
ich zdradzać, gdyż są w
chcę
nie
przygotowaniu i jeszcze
nam
wiadomo, czy wszystko
Gdy tak się stanie,
się uda.
zdradzimy tajemnicę.
Nie p lanujemy tez tadnej juuroczystoś0i. Nie
b ileuszowej
ju:ż
~sy po temu. W maju CZJWarty - bętl1ziemy
po raz
nagroqę ,.Od~ło
przyzna wali
sów" za U1Powsze.chnia.nle kultury w 1987 roku. Wtedy będzrle
okazja, aby się s.poitkać z
przedstawicielami władrz., laurea tamii na.g rody z 9o<przednich
la·t. Ozytelnikami. Zresztą spo tkań z Czytelnikami planujemy
kilka Ale o tym też powiadomimy, gdy sprawy zostaną dobrze pozałatwiane.
2. Z okazji wspomnianej wystawy wydaliśmy katalog, któiry
nam do dziś służy jako druk
reklamowy Sięgnąłem do tego
katalogu i znaJazłem tam taki
fragment przez siebie napisany.

w

„MyśLę, że
społeczne

„Odgłosy"

trafiły

zapotrzebowanie.

startować poN ie próbowaly
nad to zapotrzebowanie. Trafiły
do Czyteinika i rosły razem z
Potwierdzałoby to każde
nim,

wahnięcie

nakładu.

Ilekroć

próbowano odrywać się od tego zapotrzebowania, naśladować
inne wzory, ty!e razy gwaUownie spadał nakład",
Dziś mógłbym spakojnie powtórzyć te słowa. Tym bardziej,
że drukujemy pismo w 70 OOO

sprzedajemy
i
egzemplarzy
Zwroty są
prawie wszystk o.
niewielkie - około 5 procent
nakładu.
Ale dziś

powtarzam te sło
wa w bardzo trudnej sytuacji.
nam niezmiernie, że
Przykro
jubileuszowy numer „Odgło
sów" ukazuje się po zwięks zo 
nej cenie. Dla nas wszystkich
jest to czas trudnej próby. Czy
Czytelnik będzie ch c i a ł sięgną ć
do kieszeni po 50 złotych, aby
kupić „Odgłosy"?

Sprawa ceny jest poza naszymd moilliwościami. Obliiiczyliś
my, że przy cenie 50 złotych
za e gzem.plairz i przy sprzedaniu 65 OOO egzemplarzy powin„wychod zić na swoj.e "
niśmy
- to znaozy pok rywać koszJty
Zaa-abi al iwydawania pisma.
byśmy jedynie na pu'bli.ka·cji oTakie są prawa ryngłoszeń.
reku. takie !ą wymagania
formy gosipodarazej, k<tóra nas
też doty-czy.
Co możemy naitomia'St ?ltobić?
Co od nas zależy?
Możemy lepiej pisać i red>agować p ismo! Mus•l my zrob i ć tak,
aby Czvtelni<:y nadal a k ceptowa1i „Od.głosy". Myślę, że źródpowodzen ia iest
łe :n naszego
a trak cyjno ś ć ,
różnorodność.
szybkość w reagoiwanlu na w yz
darzenia oraz stał y dialog
Cz:vte:nikiem. Przygo t owyw aliś
my s'ę do tego od dłu:i.szei?o
czasu I moŹl!la mit>ć n a dzieję,
że Czyte-lnik to zaakcep\. uje.

Tygodlnitk Spoleczno-Kuiltura!ny.
„Odgłosy" powstały 30 lait temu jako „Tygodlnik Łó::lz~i" wspomii•n a o tym W Lesłl!lW JażTo Wadaw Biilińs!ki
dżyński.
zmienił formułę pisma, a Jan
Waw.r.z.ak
KoprowiSlkii i Jerzy
j.ą utrzymaJli. Formułę tę roi:z:umlano jako pismo adresowane
do środowisk kulturalnych, zajmujących się upowszechnianiem
lmiitury, twórczy·ch. Ale - jak
wskazuje praktyka - środo
wiska te bardziej oc:rekuJą opinii o nich z WalI'szawy czy
Kirakowa ni,ż z Łodzi. I nie
l:m beg.o mieć za złe.
można
Trzaba tyb wyciągnąć z tego
fak'1tu odipowiednie wniooki. I
myśmy je wyiciągnęli.
Przeprowadzona w 1987 roku
ankieta wśród Czy•telltllilków pokaizała, że w Wliększości c%ytają
ludoz.ie o wyksz.takeniu
pismo
technicznym, któoc-zy poszu'kują
huma1Illstyoc2mych treści. Zaitem
o ~ultuTze, o życiu dla wszystkich - ta'k d1ziiś rozumiemy tę
wysoformulę. I praktyika n.a.Jcfa,d.u - potwierdza,
kość
że rozumiemy ją właściwie.
Ale sfo;rmułowanie: TygocCrrl1k:
budzi
S,połeczno-Kulbuirailny niekiedy rMme nieporozumienia. Porozmaiwiajmy zatem o
ku1turze.
które mesztą
4. W I.istach,
a w
drukujemy,
sumiennie
CzyteLniicy wyrażają
których
różne do n.as pretensje, powitarza się taki zarzut: - Jesteście
p Y'lle m społeczno-kul turalnym
d,r.ukujede takie rzeczy! a
Doty.c:z.y/ to najczęśctlej tekstów,
z którymi Czytelnk:y się nie
kh
budzą
któire
zgadzają,
sprze.ciw. Pewna Czytel1n:iczka
z Socha•c zewa napisała nawet
na nas skargę do min;isbra kul!Tagtury, że drukowaM ś my
ment powie·ści Jerzego Kosinskiego pt. „Malowany ptaJk".
uwa?Jrui e te Listy,
Czyfają.c
°'dnoszę takie wrażenie, że niektórzy Cz:vtelniicy przymiotll'lilk
„kultu.ralny" rozumieją jako sy„gr:zeczny", .. układny",
nonim
,.bezkonf!iktowy", Otóż dziś nie
można wydawać pisma „grzeczn ego ". bo nikogo ono nie bęMożemy s ! ę
dzie obchod:zliło.
różruić w poglą,dach. ale trzeba
je mieć. Chcemy je wJ ę~ prerównież na kuJtuzentować rę.

komentują<:
Bardzo często
dmkowane 1iisty zwraicamy uw aigę naszym kores,pondenito.n.
rozumieją jaiko
że tolerancję
wył fl,ozną zgodę na ich pogl ądy. Według rui.eh d.ialog ma po!e g ać na tym, że oni będą wyto. co myślą, .a inni
g!aszal i
potakiwać.
powilll'l·i gi:zecrznie
gdy my rozumiemy
Po::l,czas,
dialog, ja~ prawo d1:1 wyglaszania !mych pog1ądów. z którymi niekonieC7.Jlie mus1my s!ę
RÓ'Wnież j.ako p;rawo
z~ad'Zać.
pog\lądów
do obrony s•wo'!1ch
p:rzed atakami, pr:zed ?Ja.lewem
inny.eh, nie zawsze zgodnych z
A więc proszę
mairk&i~em.
bardzo - d:y19ku.tujmy. ro:z;maa nie wymu.sza~m:v
wia.jmy.
zgody na „nasze" poglądy, jak
to niekiedy oż y:ruią niektór.zy
Czytel1nlcy.
się nam mi~rzy
~. ZataJuca
Jl!linyml pornografię. M• to ipolegać na tym, łA Janusz Szymański-manc r y~uje gole ko-
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się

tekistaioh poja1w.iają
kowanycll
opisy tego, co
się d['aSftyctJne

bokova. A •.z.inory" C2.Y ,,MoZe.g<aidrowi·a za, a
tory" EmLla
cho&y ,.Dzied• grze0bu" Stefana Żeromskiego. Te przykłady
pokazują, j&k: niekiedy śmiesz
ne są oskairżen:ia o pornogiraLię.
os11ro6ć są
jalk ~as nilweluje
dów, wygasza emocje i ipcxrna
powieść albo staje się dziełem
za:pomklasyki, al,b o... ulega
nieniu.
k ie.dy
w czasaich,
Żyjemy
szy.bko zmiielll.iają aię m ody, oCzy w
sitereotyipy.
by.czaje,
ta.kich cza<SaCh pismo moi.e być
za<:howaw1are, iść wbrew temu,
co dizieje się w żydu? Czy td
naszym obowiązkiem jest inCzyteln:iika o tym,
formować
nowego, co
się
co pojaWlia
lud:r:budizi
zmienia się, co
!cie emocje, co być m.or!e okaże się pomyłką, aile e czym k.u!ltU1ralny ozlowiek: powill'llem wiedrziieć? Wfoślllie tak rOl'Lumieirny
na5z obowiązek wobec Ozyrte,Jni1ka.
Chcemy więc i będrtiemy plsać o tym, co się nowego pojawiia w kulturze, będziemy
próbowaJi zapoznawać Czytelników choćby we fra~en;t.ac·h
litera;t;ury nie
z nowościami
tylko ka:ajowej.
A przy okaiz.j,i. Proszę zwrrócić U1Wagę na taki faJk:t. Wa;rdir•UJlruje
,,Kulifiutra"
szawska
„Da.g ome iudex" Zl:Jii,gindewa Nienaic'kliego i jakoś faJkt ten uchod211 uwagi różnyeih ipuiry'Stóiw. Ni~t nli.e protestuje, nie
oska,r:iJa, nie obum.a się, choć
słowo:
ma w tytule
pi.mio
przypomnijmy
„KUJliura". A
sobie, cM to si ę działo, ~Y ośmieliłtl.śmy się drukować •.Ra.z
w rolru w S'kdo:olawkaich". Cóż,
cza~y tię zmllen!a.j!l. Zmieruia się
tet puink!t w!dizem.ia. Inaic:zej z
Wairl!IL8JWy wid'7l! !Uę to, ce drL!eje się poza Wairszawą, a inaczej
to, co dzieje silę w samej WMsza1wie.
, 6. Kul:tuu jest pojęciem ll'L'!rokim I wleike zlotonym. Rór!n1e je'lt te<i ro1ZUmia111a. K.a.7..dy
uuka czegoś innego, nie wsa:yscy pot;ratią ogarniać caiość tego
złożonego zjawina. Na. na~zych
dokoniu.jl\ się zmiamy,
oczach
ktćirych znaczenie. moł.emy nier01ZUmleć lub l1/le d'CX:enoi.11ć. Na
w.Ideo.
przyikład tej drogiej ap.a!l"atuiry

'.Polll...:'::l

Cą wolno nam nie wy1r~ć
obawy • przy.ułość b!:ląit.fki i
wo'lno i
Nde
cz:rteilmctwa?
próibujemy r6'W1IJ.ie! i na ten
temat ~ac!, dyek1UJtować, J)OlłZU
ki1Wa<! rozwiązań. ,Powlii!miśmy
ldllka
~rawie
tej
zadać w
Na przy!kład,
i~totmyc:h pytań.
zadJn,teiresowania
sparleik
czy
czy1tehticlrwem książkli biierze
się tyJllco .z te.go· fa:kitu, it.e książ
ki są dtrogd4!, te fatalll'llie .uieże dłiud
dirulklowiane,
k!iedy
j°e1Slt procee wydawndica:y? A cr.y
nie naiettałob:;r IP.Ytac! o stan
bllbMotekvl!llwa. • mn• P<JW"Omin~a
spadku
dy
ksią:f:lkłł? I czy k$1ążlką w ogóruiek:tórymi
le, CG'.Y te« tyillko
jej roduja~? Jaki jest zwią
zek tego z; innymi procesami
się w ku3.t=e
dokonu.jącymd
czy w :tyciu społe•ciznym? Są
prze'Oied: k!'ląiiJki, ktćtre znik.ają
na:tyichmial!'t I eą takje, któire
leżą: A:le cz;y }n,iąiJki nie powtl,ny leieć w kSii ęgamiaioh?
7. W1iele dtml mówimy o potmzebie rozwj.j:amia demokraQj1.
Czy kultura nie powinm.a tez
zdemokratyzowaniu? Co
ulec
to znaiczy? AiliO, to ma.ozy, że
powtl1miśm:r propagować zaróiwno k,ulturę el!Ltarną. ad['e1awaną do ndeliiczlnego arona odib1ormasową.
ców, jak I kułtutrę
adtre:sowaną do ludzi o różnym
poziomie, co nie .znaoy. te musi być la,twa J nijialka.
Nie chcemy nilkogo po·uczać,
prowadzić za ręk•, czy jak to
1e1hlebiać gu,s.toan.
się m6'Wi NjekJtóny U!PlllI'cie namaiWlladą
nu do kuJta,łtoiwainJ!a &l\l.Stów.
Jut to mreotyp błąkający się
~eś PG za!kamarlt4M:h łwiado

WISIPĆ,Jiazesny
PNecież
moścd.
róimorodczłowiek stoi woibec
nośctl środków przelkarru. Może
i~ do kina, do teatru, obejrzec!
teJe~ę. sięgnąć pg magnetowid - je§li i• na to .stać -

a nawet

sięgnąć po

sateli~
to go stać.

telewti:zję

jeśli

róW!nled: na
Me na Ursy1I1o'Wie
w WaTSz!llWie pomyMano, alby
sateldtarna p['ZYIS"~a
te.Jewizja
A
mieszkań.
do tamtejmych
więc W1Sipólazeollny cdowilek staje wobec koniecmi.oścd wyibocu
1 obowiązJk,iem. pi'SIII!a jest mu
ten wybór ułatw!lać. Nie przez
jałowe pou>C1Zanie, a p~ rzeZmieruia się
teJn.ą Informację.
zaitem rodiza.j i spcxc;ó'b pu'blkystykl lrulrtuTailnej, co ,ieciroze nie
wszy~tkiiln trat!a d'O prze kona-

nria.
DemokntY\Z80,Ja

w

tltu~

rrze, bo SJtwamatllie takd·ch warunków, aby ka.'bdy miał szansę dOllro!ll-ać odipowtiedn.iego wyboru. I w tym jest miej5'Ce pisma, kitóre w podtytule ma pmy.kuiltuTalny''. Ta!k to
midtin!lk
właśnie rozrumiemy.
8. Zmamy 1woje brakd i bę
dziemy dążydj do tego, aby je
usuwać.

Zobowlią.za,I1i·śmy

s~ę

wobec na.zyoch Czyrtelini!k:órw, że
po wyiszej cenie będziemy :obm pismo cieikaiwsu I bardtziej
atrak!cyjne. I .z tego zo'bowiląza
nia musimy Iii• wywiązać. Wiele
jest tematów, spraiw, problemów, ca kitórjch powiillll:iśmy
pisać I będziemy talk czyniUJi..
rn.eIV.ej wyjść 7.
~agnieimy
pismem na kraj01Wy rynelk.
były
Chcemy. aby .,Odgł<Xl!y"
- jak bo mię ladll'llie mówi ambasadorem Łodizi w Polsce.
Wdele -Się drzieje vr ł.od~ złe
go, ale I wiele dobrego. Tu też
toc:tzy fi• tycie, kt6.rego lnllli
tak •mo cielk8!WI!, jiak łodlZlla
nl• tego, oo ~leje !Ilię 1)07Jlł LoI naszym ~bow.lą:moem
d2l!ą.
jest tę cie!k:aiwość zup~a,jać w
md&rę na 1 ~yich możldiwości l coraz baridizle1 aitrakicyj111Jie.
Nd• ata~ w m1eoj90U! oto na1chyba odipow'iedt
właśdwsza
Być
na 11ytanie: I co dalej?

s-

R'W'Sa I

~)'ltelin..lbmi.I

•

Wiesiaw
Jażdżyński
- Byle§ „ojcem" naszego typowiegodnika. Czy mógłbyś
dzieć Jak powstały „Odgłosy"?
jut
- Ojcem, jak ojcem.
„Głosu
„pasierbem"
prędzej
Robotniczego".
- Wyjaśnij to, proszę.
- Po nieslawnym, nieeleganckim, n iegrzecmym, w moim
niepoprzekonaniu zupełnie
trzebnym zlikwidowaniu „Kroniki", wytworzyła się pewna
powiepustka. I co by n'ie
dzieć o ówczesnych władzach,
nie miały one :tadnego przekonania, te Lodzi 'jest potrzebne pismo kulturalne. "Odgło
sy" Il\ wldnle dzieckiem braku przekonania władz. Z drugiej jednak strony istniało parcie środowisk kulturalnych. Zechciej pamiętać, te łl'Zydzie§al lat
b~
temu w Lodzi także mieliśmy środowl&ko literacki• o
dobryc;h nazwiskach, o „silnych" glosach, ludzi nacechowanych
wielką odwagą cywilną. Tak więc presja była. Władze, jak to
władze, ·wybrały drogę pośrednią. Pll'Zypomina to 1111egdo~ ja•
chłop
ką przytacza Orkan w swoich "Listach ze w.I". Ot6ł
wyprawiając swojego syna na nauki, "talkie dawał mu rady: „Ty
na początek n·l e pchaj, na końcu nie ll08tawaj, •rodka teł
nl• musin się tnymad, alędiza jegomotld 1łuchaj, ~· myl!,
a kuferecek miej zawne zamlmtętyr• Otó:t OQI ·• atmolf9rJ teJ
anegdoty wówczu było. A decyzja włam była naetępuj.,a: „Ob
Robotniczy" b~ie wydawał dodatek pt. ,,Odgłoey". la weel•
nie bylem redaktorem naezelnym „Odgłos6w"1 cho4 byłeaa nim
de fa.oto, ale de jure to bylem zastflll>Cll reall'ktora nac.zem...
„Glotu Robotniczego" do apraw redagowania "Od·głoaów".
- Gdzie wówczas mie§clly się „Odglos7"?
- Przy „Glosie Robotniczym" w gmachu przy Piotrkowskiej
96. Byliśmy z „Głosem Robotniczym" na jednym piętrze I zaj„
mowallśmy trzy bardzo ciasne po'.lroikl. Tak W•ięc? „Odgłosy" by·
ly wówczu niedzielnym dodatkiem codziennej gazety partyjnej.
Władze wychodziły z założenia, że jak to będzie al• tnymad
kupy, to się „Odgl~y" usamodziehti, a nie - to trlę ten dodatek
zlikwiduje.
- Kto wówczaa wchodził w llklad redakejl1'
- Jest to sprawa, która wydaje ml aię ogromnie ważna. Sana
rozumiesz, że mogą być dwa rodzaje pisma ze względu na apomo?ma mle<'! maly zespół t
aób redagowania. Po pierwsze duro wapólpracowników, po drugie - mleć kol<>!a.liny zeepól S
ogranlcwną · ilość ludzi z zewnątrz.
- O Ile się orientuję. ówczesny rap61 b)'I mal>"- Maleńki, ale ogromn~e charlllkteryśtyczny, bo od'blegał od
koncepcji tych dawni~jnych, aolennyeh, kawiarnianych pism Eteraoklch. Wydawało mi się, że u nu ciągnie 11• owa piękna.
rzewna nić tych pism. k·i edy to 11-adało się w kawiarni I •l• pl·
smo „redagowało". J1'dnocześnle wyUawało mi 11„ te nutąptt
zmierzch tej epoki, ponieważ nastą.pił zmierzch kawlarnI. Ale
przede wszystkim w mieście takihn.. jaik Lódź, dawne literackie
pisma nie miały racji bytu. Stąd powstał osobliwy marin li·
teracko-dzlennikairskl zespołu, co trwa po dzień d2Jlslejszy l co
uważam za rzecz bardzo dobrĄ.
Gdzieś po roku „Odgł<>!y" alt usamodrzlelnlty, a ja ku swemu
przerażeniu, zostałem redaktorem naczelnym.
- Z csym wyszliście do czytelnika?
- Wyobrd sobie, te olbrzymiłł poczytnoo<'! miały dobrme
1 domleezkłł sensacyjności, tajemn iczości pracowywane materiały dotyczące np. drugiej wojny światowej. Nie było wówczas jeszcze tylu .publikacji I książek traktujących o tych latach. Był to czas, kiedy powstawała telewizja I pisanie o n!~
robił to Zbigniew Nowicki-Nienacki trochę skandal!zuj4co przyciągało czytelników. Natomiast Zbl~iew Chylii'lskl zam!„
szczał swój feliet"on belfra. T-0 byli dwaj - czołowi dziennikarz•
„Odgłosów". Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że było to towarzyistwo łatwego prowadzenia, ale sam wiesz, że redakcja bez
temperamentu to jest to samo co literatura bez zębów.
Polska w okresie „Wielkiego Nieboszczyka" była obszarem
trochę zamkniętym dla reportażysty. A w owych latach nagle
jakby usunięto bariery i funkcja reportażu stała &lę większa,
reportaż stal się nośniejszy. Wtedy właśnie narodziło się znakomite pokolenie reportażystów w Lodzi: Andrzej Brycht, który kosztował mnie pierwsze siwe włosy, ale który był człowie
kiem o niezwykle czułych cezach I uszach, Karol Badziak, pierwsze reportaże przynosił Jerzy Wilmański...
debiutował w "Odgło- Chce, eł przypomnieć, że wówczas
sach" Andrzej MakowleckL
- On wszedł w drugiej fazie pisma, ale wszedł przebojowo,
od razu jako reporter rasowy. Zaczynał także jako reporter obecny redaktor naczelll'ly „Poezji " Mar ek Wawrzkiewicz. Naton-iiast jeśli chodzi o literaturę, to nią zajmowat alę Jarosław
Marek Rymkiewicz. Muszę powiedzieć, że ostra była publicystyka tamtymi czasy i jednym z takich publicystów byl w ł a
śnie J.M. Rymkiewicz; śmiałym I Interesuj ącym publicystą, był
tald,,,e Marial!'l P iechaJ.
- Od jakiego nakładu wystartowały „O dgłosy" ? Pytam dlatego, iż przez wiele lat mówiło się, że za twojej kadencji nasz
tygodnik miał najwyższy nakład. Pamiętam, że dopiero w Jatach
1980-1981 tamten rekord został pobity. Nle mówię oczywiście
o dniu dzisiejszym, kiedy wszystko jest inne: 1 l..ódź, I potrzeby czytelników, I zespól redakcyjny, I warunki w jakich si•
pismo ukazuje. Dziś drukujemy „Odgłosy" w 70-tyslęcznym nakładzie, nie uważając, li jest to szczyt nMzycb możliwoścL A
jak ło było w końcu lał pięćdziesiątych?
- Dla mnie było to bardzo silne przeżycie. Kolegom chlennlkarzom wydawało się, że przygotuj!\ pierwszy numer ,pdglo16w" w sposób zupełnie rewelacyjny, a więc nakład powinien
wynieść co najmniej 40 tysięcy egzemplarzy. A że nie było wte~
Wydawnictwa
dy trudności z papierem, dyrektor Lódzkiego
PrMawego zaryzykowaL I pierwszy numer się rozszedł! Myśl4S,
tak
że u czytelników zwyciężyła ciekawość, bo samo pismo nie było rewelacyjne. Natomiast drugi numer o tym
sądzę samym nakładzie jut nie rozszedł się całkowicie. Zres~ nakłady bywały różne, w zaletnośei od wielu, Wielu a}'mlików oblekltywnych.
- Jak długo byłeś naczelnym?
- Tyle Ile trzeba, aześć lat. To moja tyclO'llN miara.
- A dll}CZegG odszedłe§T
- Powiem szczerze: miałem 1erdec:mie doś~ te.I pr11ey. Myllę, te zgodzisz się ze rpną, :te „Odgłosy" są piamem wy-j-tikobard:ai
wo trudnym do redagowania, aą pi&mem nerwowym,
absorbującym. Był to czas, kiedy zaczęły wychodzić moje lallłł•
tkl. A z pismem jest jak z kobiet!\: jeśli chcesz z ni" porządni•
tyć, musisz jej poświęcać duro cz111u. A mnie czuu Mcąnało brakować. Nie tyłko dotknęło to mnie: podobnie
po1tl\pil J. M. Rymkiewicz, Marek Wawrzkiewicz.„ S"dq,
te przekauillśmy piłmO swoim nast-:pcom w jalda
przy'ZW()itym 1tanie.

li•
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ODGLOS~'t

ze str. 7

Bruderszaft

.

Ma.m rozumieć, te czuld 1111 Juł wted1 bart'lzłeJ pfaa.rzem
nłtll dziennikarzem?
- Tak. Sam wiesz, eo to ~naczy zr«lagowad ee tydzień tie
100 stron maSZY!IlOPISÓW I
- Na dobrą sprawę, nigdy od "Odgłosów'" nJ• odszedl8'- Nie bylem przez te lata regularnym, przysięgłym czytemiklem tego pisma. Byly okresy, kiedy zupełnie nie czytałem "Od-

Wspominając początki mojego
1 „Odgłosami" do
małżeństwa doszło wiele lat pótniej mógłbym przytoczyć

romansu

1łosów".

- A Jak oceniasz nas dzisiaj?
- Może odpowiem na własne pytanie: dlaczego ta rcmnowa
sprawia ml przyjemność! Dlatego chyba, 7,e widzę u wa.a wc!ąi
tę samą troskę w poszukiwaniu specyficznego odbiorcy nit tylko
w Lodzi,\ ale na terenie całego kraju. Pozostała u was ta sama
troska o kulturę, którą chcecie przekazać czytelnikowi.
- Gdybyś ponownie zasiadł na stołku reda.ktora naczelnere
„Odgłosów" czy zmieniłbyś coś w tym piśmie?
- Być może.
- Konkretnie, co?
- Kiedy mówi się w PolS<:e o polityce kulturalnej, za'Wllze
wymienia się jej jeden człon: Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Zapomina się natomiast o drugim, jakim jest Ministerstwo Oświaty I Wychowania. Nie chodzi ml o to, żebyście wśród tych
kilkudziesięciu tysięcy nauczyciel! znaleźli swoich czytelników.
myślę jednak, o wycelowa:niu pisma na sprawę, czym j~t polska
szkoła w polskiej edukacji kulturalnej,
kształtowaniu świa
domości. Tutaj macie ogromne pole do penetracji I ogromni\
azamę. Bo należy sobie odpowiedzieć na pytanie: o co tu chodzi? o wiedzę o kulturze czy o sposób myślenia? W moim przekonaniu jest to ogromny I ważny odcinek niesłusznie porzucony I opuszczony. Pomyślcie o tym..
- Rzec1 warta rozważenia.

'v

Cl\eda.kcj1 nd• udało się przeprowadz16 l"Om10W7 ~ względu na
fakt, lt Wacław BH!ńsk! przebywa poza Lodzlą).

Waciaw
Biliński
Był d·rugim z kolei redaktorem naczelnym „Odgłosów" w
latach 1964-1968. Pisarz,
reportażysta, autor
1cena.rlu1zy
filmowych l telewizyjnych. Debiutował w 1953 r. na łamach
prasy I w radiu. Zarówno w
swojej twórczości
literackiej,
jak I w publikacjach dziennikarskich nie unika
tematów
trudnych, spraw
niepopularnych, a mających ścisłe ZWll\zki z naszą historią najnowszą.
Można zaryzykować twierdzenie, że najbardziej
fascynuje
go człowiek uwikłany w historię oraz historia determinująca
losy ludzkie.
Je,,t znakomitym
fotografikiem, czego potwierdzeniem był
wydany przed laty album „Lódź jaki\ znam".
Prac<YWał w radiu, w ze'&pole filmowym.
żołnierz Wojska Polskiego w czasie :zawieruchy wojennej, eo
nioe pozostało bel? wpływu na je·go twó~ć literacką, choć
jak wspomniałem, tematyka tej twórcz~cl z uplywem lat zaczęła zataczać coraz szersze kręgi: od współczesności po hl1torlfł
(dla przykładu: „Wyjaśnienie" - powieść o wypadkach z lat
1980-1981 orB.7! „Sprawa w Marsylii" - necs o młodości Joaepha Conrada).
Przypominamy Czytelnikom dorobek literacki Wacława Blllń
aklego: , Szósta bateria", „Opowiadania", „Bój", „Lato po wojnie" „N~grody I odznaczenia", „Szkic do portretu", „Le-! i łut
1zczęścia" Wrócić do siebie", „Koniec wakacji", „Wypadek",
Ikony" 'Widoki o zmierzchu", „Sprawa w Marsylii", „WyjaAnlenie':, ::Pomadka od Hawurassa".

Dari'tLn Dorożvński

SODGLOSY

W kawiarni -

na nasz koszt

oczywiście zamówiliśmy koniaki i kawę. Włodzimierz Stokowski siedział wyprostowany,
sztywny i surowo spoglądał na

nas przez okulary.
- Proponuję bruderszaft!
powiedział nagle.
O mało nie zemdlałem. Bogda też robiła wrażenie sparaliżowanej.
Wypiliśmy r.achowując przyjęty przy tego rodzaju okazjach
ceremoniał: stojąc, ręce skrzyżowane, haust do dna, całowa
nie się.
Teraz rozmowa potoczyła się
żwawiej, choć
nadal czułem
wielkie skrępowanie. W pew-

nym momencie musiałem popełnić jakieś faux pas, bo Wło
dek spojrzał na nas surowo 1
zadecydował:
- Jestzście

gówniarze, ko'1.iec ;; fraternizacjq,
pijemy
panszaft!

Zamówi!Hmy - oczywiście
na nasz z Bogdą koszt - nową
kolejkę. Znów wstawanie, krzyżowanie rąk, picie do dn?-, pocałunki.

- Panie W!od::imierz1i
mówi Bogda Madej. - Gienek
pochodzi ze Wschodu, tam, pan
wie, inne są obyczaje... Niech
mt• pan przebaczy.

Stokowski siedzi z kamienną
Milczy.
Zamawiamy kolejne koniaki I

razem ustąpię,
serce i was
jemy brudersza.ft.

Tym

miękkie

ty"?

kawę.

mówi.

Pi-

czas „panszaftów" i „bruderszaftów". Faktem jednak jest,
że z Włodkiem Stokowskim po
dziś dzień jesteśmy w bardzo
przyjacielskich stosunkach i
przez cały długi okres, kiedy
wraz :r Bogdą byliśmy ju:! etatowymi pracownikami „Odgło
sów" nil(dy nie zdan:~·!a się sytuacja, w której by Włodek nakazywał
nam wyp1rie z nim
„panszaftu''. A okazji do picia
nie brakowało.
A może mu wcale nie chodziło o mnie? Może chciał z
Bogdą w nieskoI'iczoność
pić
owe „bruderszafty" i „panszaf-

EUGENIUSZ
IWANICKI

No, dobrze -

mam

Dziś, po latach,
trudno mi
dokładnie ustalić ile było wów-

twarzą.

-

bo

lubię.

W całej
zwłasuza

Teresa Je1z11kowsk11

Koprowski

9

Dąbrowskiego.

Wbrew prawu
Parkinsona

Jan
- Znamy się parę dziesiątków
lat i ta znajomośe
osmlela
mnie, · by zwraca-O si~ do pana
per panie Janie. Proszę zatem
panie Janie powiedzieć, co dała :panu praca w „Odgłosach"?
- Przede wszystkim należy
zacząć od tego, że mnie ·zawsze ciągnęło do prasy,
gdyt
zawsze mi zależało na bezpośrednim kontakcie z czytelnikami. Nie wyobrażam
sobie
swojego życia, a patrzę 'ut na
nle z dość dużej perspektywy
lat, bez tego stałego, codziennego, a przynajmniej tygodniowego kontaktu z czytelnikami.
W moim przypadku ten kontakt wyrażał si• poprzez pisanie felietonów przez pięć
lat - w „Dzilenniku Lódzkim" a jeszcze wcześniej w „Kronice",
potem w „Odgłosach". Z Lodzi pisałem także do „Dziennika Polskiego" w Krakowie „List z Lodzi"„. Słowem te moje kontakty
z prasą manifestowały się_ w sposób trwały I ~.ość róż~orodn.y.
I kiedy zaproponowano mi pracę w „Odgłosach , zgodziłem 111:.
Najpierw pracowałem jako kierownik' działu. literackiego, a potem już jako redaktor naczelny. Bardzo mile wspominam ten
okres.
- Przyszedł pan do „Odgłosów" w doś„ krytyczn1m momencie dla pisma: nakład był chyba wtedy najnlżSZJ w całeJ historii „Odgłosów". Co pan robil, aby to pismo uratowaćT
- Za mojej kadencji nakład się podniósł. Ja od nlepaml~flllych
czasów hołduję zasadzie, którą wyrazil gló"W-ny bohater sztuki
Sartre'a Niekrasow: gazety się nie robi, gazetę 1lę tańczy. A
w:ięc w gazecie nie może być ciężkich „kobył:'. aąmistych artykulasów, nasyconych trudnym do zrozumienia językiem. Robiłem wszystko, co możliwe, aby ludzie pisali teksty względnie
krótkie i względnie komunikatywne. Dewizą moją. było l to, że
by jak najwięcej było różnych rzeczy, by dla kazdego znalazło
się coś odpowiedniego i napisane w sposób strawny, a także w
miarę możności w sposób dowcipny. Przypomnę, eo mówił pr<>fesor Tatarkiewicz w fundamentalnej „Historii fllozotll": Kftidy człowiek mówiący, wykładający czy piszący ma do wyboru dwie możliwości. Jedna - przerzucić cały clębr zrozumienia
tego, oo ma do powiedzenia. na czytelnika, druga zrobić
maksymalny wysiłek, aby tak wyłO'iyć swoje pogllldy, żeby czytelnik mógł w sposób pełny I jednomaezny je Pob1e przyswoić. Zawsze bylem wwolennikiem tej
órugiej
metody,
której
makoml.t ym
wcieleniem byl sam profesor Tatarkiewicz. I to

sporo zabawnych i niebanalnych zdarzeń, w których uczestniczyłem lub których byłem
świadkiem. Ograniczę się jednak do jednego, mającego dla
mnie, próbującego dziennikarstwa, istotne znaczenie.
Pod koniec lat sze~ćdziesią
tych ówczesny kierownik literacki „Odgłosów" Jan Koprowski
zaproponował ml
współpracę.
Przychodziłem więc do redakcji,
coś tam przynosiłem,
co pan
Jan czytał z t.yczllwym uśmie
chem - któż nie zna uśmie
chu Jana Koprowskiego! - i
:z:e słowami: - ależ to genialne!
- wyrzucał rzecz do kosza lub
też ruszał wąsem, poważniał i
mówił: dobrze, puszczę to.
Przychodziła też do redakcji
młodziutka i śliczna obiekt
westchnień i umizgów męskiej
połowy zespołu „Odgłosów" Bogda Madej.
Byliśmy z Bogdą
„wolnymi
atrzelcami", mimo to w redakcji traktowano nu życzliwie,
a nawet przyjacielsko. Były to
czasy, kiedy postawienie koniaku komuś z bonzów redakcyjnych, uwa:l:ałem za wielkie dla
siebie wyróżnienie i honor. Jeśli
redaktor wyrażał chęć wypicia
na mój koszt paru kieliszków
„Pliski", można było domniemywać,
że mnie lubi i moje
teksty nie będą w nim wywoły
wać odrazy t niechęci.
I oto któregoś dnia, zastępca
redaktora naczelnego Włodzi
mierz Stokowski zaproponował
mnie i Bogdzie byśmy popołud
nie spędzil1 w kawiarni 'l'eatru

Wielkiego. To był jui szczyt
szczytów, zdarzenie, o którym
nie ·folłem nawet w najbardziej
odważnych snach. Było lato, upał, a my szliśmy w słonecz
nym skwarze pieszo na plac

Ja:nus:1 Kozlotiiski

pra.s.ie krajowej, a „Pn:y<lać Łod~ poezji i urow tygodn:lkach, ob- ku" - artylruł ten nie ukazał
aerwu3emy wieikfi ferment u- s.ę w całooci, natomiast jego
mysłowy. Podejmuje 1ię dyskufra~menit
znalazł
się na ła
mach „Lodzi Llitera.c.k.iej" jako
sje w sprawa-eh doty.chczaa stapodp.isainego
rannie
przemiaczanyich, 1ię.ga oz.eść artykułu
po te.maty, których dotydi.czas pni.cz kogoś zupełnie innego, o
nikit n.ie dostrzegał. Ten, ja•kże znanym wówC'tal nazwisku.
Z „Od.g)osami" nie z;i.arzyło
oz-y·wca.y nurt, nie ominął nauych „Odgłosów". Łamy pisma się nigdy nk podobnego, zdanabrały
nowych rumieńców, rzały się natomiast
wypaidki
zyskały na a traltcyjności, :cdoniedopuszczenia felietonu do
byly W'ielu nowych c:zytel~k~w druiku.
DowiadY'wałem się o
i ~obywają ich nada.I, natkład tym zawsze ex post i pr.u1waż
rośnie. Molin.a by rz.ec, 1Je w
ni• domyślałem •it!I motywów,
odnie&ie'lll!u d-o „Odgła1ów", za- chociaż nigdy ich ni• rozumiaWie\S.zenll\1 uJegło d121iiałaniie jed- łem. Kiiedy pa'ze,d wiew laitY
ne.go a Q«'aJW słynnego Park.i nuka,z.al& się na rynku :mako1ona.
„ W organiźmie bardzo nlita pow:eść Knuta Hamsuna
akt11wn11m - pisał
Parkinson - „Głód", za;pytywałem naiw- zuilaszcza bezpośrednio po je- nie: dlaczegóż to można wydać
go powstaniu, wsz11sc11 są barksiążkę autora, znanego :t jaiwdzo dynamiezni, pełni inicja- nej i zagorzałej kolaboracji z
t11w11, nikt nie ma czasu myś
Hitlerem, maniifestującego raleć o ozdobach. Największe dziedość z powodu podbicia dzikiej
ła dokonane
zostaty w poPolski prze.z kulturalne. dzie tmie&zczeniach
przypadkowych, ne pulki hitlerowców, a nie moż
dapiero J>Otem, kiedy pierwszy
na wydać p:elmych wierszy
zapał
minął, ludzie zaczynają
Lechonia, Wierzyńskiego, Wittrozglądać
1ię
dokola liebie".
lina i iamych cennyich dziel.
Inaczej mówiąc, kiedy jakieś poiwstał)"ch na emie;racj•i., kt.óbiuro, wydawnictwo, redakcja ry-ch auto«'zy z. żadnym wroczy urz14d po wielu latach tu- giem o/c.zyizny nie kolabotrowałania 11ię po oficynach,
bara- li? Kiedy ln<lzdej. w jakdmś !111kach, provvb:orycznych pawilo- nym feHe~onń.e, zacytowałem
nach, doczeka się komfortowe- Antoniego Słon,irnS!kiego, który
10 lokalu, wypooażonego we
a1kurat zm.ajdował stlę na „J.iś
wszelkie 110wocz.esne udogodcle proskrypcyjnej" i wspomnienia, zapewniającego optymal- nieć o nim zn.al(,-zyło tyJe, co
ne warunki pracy, można są zachować f'ię ni~rzyzwoide
dzić, te dni tej
Instytucji są
pr.zy oblfedziie.
Juzcze i.nnym
policzone.
ra:zem WsP<>ll'lalia?em &ta;ro·żyt
Ten paradoks 1prawdzil się nY oby.czaj kara'l'llia
śmiercią
na naszych oczach jui nie raz. posłów.
kitór~y· przynosili cle
Z „Odgłosami"
nie sprawdza w.ieśd. Klie<ly pisałem te slosi~ absolutnie, mamy tu raczej
wa. oały nas.z kraj pogrążony
do czynienia
;i
odwrotnokią
by'ł po uszy w sukcesie i ktoś,
croteskowego
prawa Parkin- kto pnY111<>sH: nde:zbyt entuzjassona. Mogę to powiedzieć ~mia tJ"C1Jlle s,p.raw~danie lub jeszcze
ło, bo przetyłem jut trzy róż
gorzej - wiadomoścd o poraż
ne Iokale redakcyjne tygodni- ka-eh i błędach, nie byiwał. ,wpraka, a takte czterech naczelnych wdzie skazyWany na
śmierć,
rlidailct«6iw i bardzo wiel•
ale na wszelkrie .spOS<>by odbiennian w 1kładr.ie redakcji.
rano m'U głos. Dzisiaj te kairyPierwsz1 mój felieton, pod- ka turalne błę<ly w ipoldtyce 1.npisany pseudonimem „Cwiek"
formaq}nej są już b~<lź naznalazł alę w rubryce pod typrawione, bądź w stadium natułem ,,Lewym okiem" w „Odprawy. Mam n.a.d1i.ieję, że mój
głosach" 1 19 lipca
19tl4 rok'.u. wnuk b~ie miał j'l.cl do crr.yOd tej pory pojawia się uparcie n.ienia J iupełn!e lnnyrnd bledaaż do dzU
co tydzień, z nie- ml l wypaczeniami. bo - że
wielkimi przerwami na stany nie napo.tika n& taclne, 1111• wie_ chorobowe I wojenne. A więc rzę.
zacząłem
w kolejnym numerze
C!Ła&!m,
ehoć
~dikJc> •.ittoś
S33: !Pl811lA. PnecMem mipó~ pooctz;Uł
SI!• UTarony 'a.k,im.4
cowałem 1 nim
sporadycznie, moim 111POS1ne:ieniem ezy. kotak jak wcześniej 1 popn:ed- meinlta~m.
Wiieloleflllia. pnikn4.~
„Odgłosów" ,.Kroni- ty!ka troch~ mni• na te l!IPI'ak-", a jeac%<I ~ej - s wy zn.ie.ozuHła, zawue zr~
„Łod!Zl11 Ll'*aclt•"·
Za.warcde pamj~łem jwletr.J\ mabymę
l!lnajomośc( I
tym
pl~ym
p!!'!Z~ennego
1atJir:vb
i
łódmkim. tygodin.Mdem lrulituralbeij.'!roplsana JuHaina E~mcmda:
n.ym lat powojenny<eh ni• okaZl!lło 111• :rb:rt foriuftne. Ztoty„Ohod obmzl6 n4bgo ~1 nie
łem

w

reda~

~

~

11e.tmerzam,

gndewają się nożyczki, kiedy w
stó~ uderzam".

Pamiętam
żydu felieton,

mój pierwszy w
gdy miałem 18
lat, opublikowany w młodzie
żowym
p,1sm1e „Młody Las",
którego nawet bylem redaktorem. Feliefon ów nosił
cytuł
„Kultura na. pokaz", a w drukairni włamano tuż obok karykaburę jedneiro z naszych profesorów,
wytiwo.rnego łarinni
ka. Nast~nego dnia po ukaianh1 się numeru zostaJPm wezwany do dyrektora na trud1t1ą
rozmowę: Czy u.wa.żasz, że
pan prof.esor taki a taki jest
chodzqcq ilu.stracjq ku.itu.ry na
pokaz?

Od c:r.asu do czasu,
oprócz
cotygodniowych felietonów, oferowałem „Odgłosom"
imle Wj'it'oby mego rękod-z,ieła,
przeróżnego kalibru:
artykuły wspomnieniowe,
historyczne
i inne, humoreski, drobiazgi
rymowane,
a nawet krótką
powieść
satyryczną w oddnkach. Prawie wsr.ystkie te· rzeczy, po koniec.znym d,!a :idrowia
od>CJZeka.niu, ukazywały się dtrukiem, czasem nawet bez skrótów.
Tak więc przywiązałem się d~
Tygodnika Społeczno-Kultural
nego „Odgłosy", nie tylko jako
współpracownik, ale także czytelnik. Mam nadzieję, że 1 w
je<lneJ, :I w drugiej roli pozostanę ju:! dożywotnio.
W każ
dym ra.z.ie :r:a·01.yn.am przezoirnie już teraz
przygotowywać
materiał do zasadniczego, sąż
nistego artykułu, przeznaczonego na następny jubUeusz „Odstałych,

głosów".

WtoDZIMIERZ
KRZEMm"SKI
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1ze, bo nasze Laury przestały
odpowiadać na listy, a my lirycznie cierpieliśmy. Więc znów
do redakcji. Tym razem przyjął nas sam Redaktor Naczelny, czyli Wacław B!J1ńskl. Ten
do Jana
przeciwieństwie
w
Koprowskiego nie dopuścił nas
do głosu i sam wygłosił dość
jednoznaczne oświadczenie.

Jak nie zostałem poetą
'
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• •
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Od dnia, w którym po ru
pierwszy przestąpiłE!m redakcyj..
minęło
ne progi „Odgłosów"
już tyle lat, i:t bez: :tadnej stylizacji mogę rozpocząć to senwspomnienie sło
tymentalne
wami: dawno, dawno temu ...
Zatem, dawno, dawno temu,
jak każdy młody i zakochany
polonista zacząłem pisać wiersze. Najpierw była to liryka peł
na intymnych uniesiei1 przeznaczona wyłącznie dla prześlicznej
brunetki o zielonych oczach. Poodważyłem się wystąpić
tem
wraz z podobnymi mi debiutantami na wieczorze poetycP0nieważ organizatorzy
kim.
złotych
zapłacili mi dwieście
za te westchnienia do Ewy pomyślałem sobie, iż warto teraz
A gdzie
zadbać o publikację.
iwo.ie gemoże opublikować
nialne teksty dobrze zapowiadający się poeta łódzki? Oczy·
wiście w „Odgłosach".
przyjął mnie 1
W redakcji
paru jeszcze marzycieli o poetyckich laurach sam Jan KoZ nieodłącznym uprowski.
krzaczastym
pod
•miechem
długo !
nas
w~aem słuchał
łyczliw!e. A potem zapytał n!
a~d ni zowąd:
A eo panowie 14dzicle o
tt.o6rczo§ci Mariana Piechala?

Piechalalll Jeden przez druoburzaliśmy gię na tę
giego
poezj.. A to, te staroświecka,
:te artystyczne
że tradycyjna,
dno (młodość zawsze jest buń
Zaczuczna i futurystyczna}.
sępił się pan Jan:

tvm

roNo, bo tola.fnle 10
uczcić jubileuu
ehcieliśm11
popiohi."
„Garści
autora
urodzin t
udćdziuięcfotecia

-

ku

czterdrteatolecia pracy literackiej. Pom.11ślalem sobie, że mote kt6r11' .i panów zechcialbu
napi&a<! o Piechalu wtęku11
ere;.„
Choć marzyliśmy o jakiejkolwiek publikacji, nikomu :r. na~

Roztopiły się
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Wiesław

Jażdżyński!

był

szefem tego interesu pod naz„Odglos:v". Jak chłop śred
dwie dusze:
miał
niorolny
chciał robić gazetę dla Czyteldoświadczeń
pomny
nika,
a jednocześnie
„Kroniki"
robić pismo względni"
chciał
ambitne. Troche się ze sobą te
dwie rzec~· kł6ci?y. Tak wię-c
na if'dnPi kolumnie prof. Henrvk Anders prowadził „wykladv" o sztuce współczesnej - a
na sąsiednie.i czytali~my sen~a
c-vinf' onowieści .. Białego kapitana". Mariaż jednak po latach
najgnrszv. bookazał się nie
wiem ów eklektyzm tematów !
poziomu do dziś nietle „Odglo-

wą

smn"

służy.

Pamietam jak wsz,..~cv ciesie. kiedv ,.Odglos:v"
r>n raz pierwszv 20
•en•arlrukując

szvli~mv
Mi::>i?nełv
tv~ . P!!7

t"Vi"'\;:i nrn,:iró~ 'l':i-ieuąza P::io!f'1\7:i<rr'J;:i1""'" w nncv". Któ~
rll

"'tf'<h•

mó1tł

pr7''PUS:>:('ZaĆ ,

:i:<>

mamy na

pęczki.

te izafy,
Widzicie
wszystkie wypelnione są od góry do dołu wierszami łódzkich
poetów. Nam, to jest redakcji,
chodzi o reportaż. Dobru, odważn11 i z literackim zacięciem.
.Jeśii

teksty,

będziecie przynosić
wydrukuję każdy.

zumiemy

nie drgnęła powieka: o Piechalu nigdy!
Na pożegnanie i na odczepnego Jan Koprowski obdzielił naa
które akujakimiś książkami,
rat leżały na biurku i poprosił
o krótkie recenzje. O wierszach już więcej nie było mowy. Mnie przypadła powieść
dla licealistek Haliny Snopkie„Paladyni"
v.'1cz pod tytułem
- innym też dzieła podobnego
rodzaju. Recenzje napi~a!iśmy
tygodni
i potem przez par~
ł11pczy·wie

wertowaliśmy

każrly

„Odgłosów".
numer
nowy
Wreszcie · recenzje znalei!iśmy.
ku
także Al'! znaleźliśmy
naszemu ogromnemu zdziwieniu
- bardzo pochlebny esej o
poezji Mariana Piechala . .Jeden
z nas dał si~ namówić! A kto?
Ciekawym polecam prz!'jrzenie
„Odgłosów" r. roku
rocznika

1965.
parę miesi~cy
minęło
a „Odgłosy'' śniły ~ie n:im pn
nocach, bo przecie! wciąt pisa-

Znów

liśmy

: .. ~~

„"

_;-

-

~

;··.
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Ro-

powiedzieć.

Nawet jakiś napisałem o tym,
że studenci są biedni i mają za
niskie stypendia. Nie muszę dodawać, że nigdy się nie ukazał.
recenzje. A tu
Żeby chociaż
reportaż. Przecież niP cl,rieliś
my być dziennikarzami. Na nas
czekała Wielka Literaturn!
Czas płynął. Przestaliśmy pisać wiersze. Pożeniliśmy się i
zaczęliśmy nanczyć dzieci. Proza zaczęła górować nad poezją.
Ale „Odgłosy'' czytaliśmy nadal.
Wybrzydzaliśmy

oczywiście

Grażyna

Olechnowicz

i

krytkowali na potęgę:
- Widziale§ co oni tam wypisują?!

Łatwiej opowiadać anegd0ty
sprzed lat. Te z czasów, kied~·
stałą współpracę z
podjąłem
zaczą
„Odgłosami", a potem
urzęd>Jwanie w
łem etatowe
dziale literackim muszą się ucukrować i uleżeć. Prz.yjd;:ie na
nie czas p0dczas fety pięćdzie
siecioleci::i lóctzkiegn tygorlnika.
ku
razie
każdym
W
żalowi., kt.óry rlo ctziś
mojemu
S:łmopoczucie,
mroczy
dnia
nigdy nie udało mi się opublikow<ić w „Oddns:lch" ż:ulnego
mojego autorstwa.
i wierszy
Zresztą gdzie ich t1>raz 5zukać?
I tak właśnie nie zostałem
dobrym łódzkim poetą.

GRZEGORZ
GAZDA

•

Henryk Pustlcowski

Janusz Szymai1sk1-Glan.c

czasu na publikację naszych
wierszy, o których J azdżyuski
niezmiennie powiad.al, ze ich
kompletnie nie rozumie, ale jak
tu odmówić tak. sympatycz.:nym
J aiOczywi.kie
chłop'akom.
dżynski rozumiał doskonale nasze wiersze - a co ważniejsze
rozumiał nu młodych.
Nasz środkowy pokój w redakcji na trzecim piętrze przy
Piotrkowskiej 96 wykleiliśmy
do sufitu kolorowymi plakatami, na których każdy, komu
przyszła na to ochota, wypisywał fraszki i złośliwości pod
o
adresem współkolegów i
.zgr020 l - pod adresem łócll
kich pisar-zy. Kiedy Jan Koswoj14
opublikował
prowski
,,Strumień życia",
książkę pt.
n.a plakacie pojawiła się frJl.37r
ka:
,,PłY'ldt! tycia Twego 1lir'umle1\
Rumień 1lę wdęc Janie,
rumień".

Na. szczęście Jan Koprowski
ma wyjątkowe poczu<:!e humoru, więc śmiał się z tego najgłośniej, a Po laitach, kiedy został naczelnym „Odgłosów" na-

Pawei Tomaszetvski

sl•
ukladał.a
współpraca
Mogę zresztą pato on wyokreował
wi~eć,
mnie na felietonistę, cho6 pierwszą .talą rubrykę "cleka'W'O-

sza

makom!cle.
si~
będzie
w 70
sprzedawać

pi!mo

bel

t:ruou

tysiącach

egzemplarzy?
do
przyciUJ11łł
Jażdżyński
zdol„młod1oh
współpracy
nych". I'~ie wiem jak ze zdolale trzydzieści lat
n~ciami,
temu miody bylem bez wąt
pienia. Wkrótce więc powstała
w „Odgłosach" nieformalna (bez
et.atów i ryczałtów} „silna grupa" w składzie: Marek Wawrzkiewicz, Włodzimierz Luszczykiewicz, Jerzy Dębski, Marceli
Kazimierski i piszący te sło
wa. Dębski i Kaz!mier&ki :zro-

bili solidne kariery in:!;ynlersk!e
i po skończeniu politechniki
przestali się bawić w pisanie.
Trochę szikoda, bo były to niezłe pióra I ba!l"dzo inteligentne
umysły. Myślę zreszitą, :te jeśli
dziś wyróżnia.Ją się oni w swoich za wodach, to także dlatego,
że przeszli ten ~obHwy stat w
„Odgłosach".
Wiesław Jażdżyń,kl dał nam
do dyspozycji jedną kolumnę
i jeden pokój. Podkreślam &w
pokój. bo WÓWCZM „Odgłosy"
mieśc:ily się w trzech pokojach
Potem łazienkę
z łazienką.

przebudowano na archiwum
Na naszej kolumnie robiliśmy
co dusza zapragnie I T.agadki
literackie, parodie, mlnlfelletony, frasrlti, notki polemiczne„. A ponieważ kolumna to
mało, be~el
bvło dla bas u
nle wchodziliśmy do cale~ numeru .•Teździliśmy M ~portau.
pisaliśm:v recenzje l fellt'!tony
literackie, publicystykę kultusłowem p\sall~mv dur;1lną :l:n i <'hetnle w zamia.in M e('!
P"z"·alano nam ~ eui.ni do
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stek ku:lturalnych" d06talem od
a drugi stały
Ja:bdżyńskiego,
kądk „wydarzeń kulturalnych"
od Wacława Bilińskiego, który
objął redakcję po Ja:!:dżyńsklm.
Nie chcę, żeby ta klrótka notka wspomnieniowa zamieniła
w „lis~ lokatorów"
Silę
przez „OdgłO!!y" przewinęło si•
ponad pól eetkl etatowych
z koniecm~ci
d~len·ni·~arzy nMpominę więksroś6
Dod&m ty.Fko, te 9t()8Ut\kowo wezti.n.le wenM na stał-a
do hieraroh!I pisma: Brycht,

więc

wlś.

Makowiecki, FrejdJ!eh, Włod
kowski... Były to plęlme C7Mrf,
bo my byliśmy „piękni I mło
dzi" - nie dr~zyły nu n•leanginy
krąte-nia,
wydolnoścl
pectorls, fobie I nałogi. I eh~
pótnlej różnie byw~ - „jak
to w środowisku twórczym" nie potrafię do tamtych czasów przyłożyć innej miary jeik
tylko tę sentymentalną. Połowę
mojego zawodowego fyola spę
dziłem w pokojach „Odgłosów"
I na lamach „Odgłosów". Kiedy dz.iś uświadomiłem sobie, że
to właśnie minęło 30 lat - robi mi się gorzko i smutno. RMtopiły się te lata czy stwardNie
niały w ołów l"7,oiooek?
wiem.

jest cała sztuka: ciemne rozjaśniać. A u nas jest wielka tradycja, aby pisać skomplikowanie, zaciemniać jasność.
- Pamiętam, 'te l!an bardzo tępił wszelki bełkot.
- Do dziś to czynię, choć nie zawsze z powodzeniem. Wie
pan, wśród pewnrtj części młodych piszących panuje przekonanie, że jeśli on napisze coś prosto i zrozumiale, to jest to nie
niewarte. Był w Lodzi aktor Stanisław Lapiński, zwany potocznie „Lapą·•. Otóż kiedyś powiedział on do mnie rzecz kapitalną: Panie. coś niedobrze z moją głową: czytam to, co pan
pisze i wszystko rozumiem! By! to dla mnie największy komplement.
- Nlewątpllwie pańską za.sługą jest także i to, że przyciągnął
pan do „Odgłosów" sporą grupę młodych. która została albo w
dziennikarstwie, albo sprawdziła się w litera.turze.
- Uważam, że każda redakcja winna grupować dużo ludzi.
Prowadzić coś w rodzaju, używając terminologii dziewiętnasto·
wiecznej, salonu literackiego .•Jak pan zapewne sobie przypomina, w owym czasie w redakcji byt ożywiony ruch. Zjawiali się
nawet lud : de, którzy nie pisali, ale czuli potrzebę dyskusji, w y miany myśli. To bardzo ważne.
Należ;v także wspomnieć i o tym, że za mojej kadencji. Jako redaktora naczelnego, wie!u pisat·zy 7ac7ęło zamieszczać swoje teksty w „Odgłosach " , czego nie rzynilo przedtem.
- Sądzę, że spra.wila to pańska osobowość, paiiski optymizm
i żyozliwość dla ludzi.
- Pi·zyznam się, że zależało mi na ściągnięciu pisarzy, 'bowiem
!ódzk'e środowisko literackie narzekało na złe stosunki 'l prasą. że się ich pomija, nie dostrzega ich dorobku . Uznawał0m te
zarzuty I żale i starałem się dać p1sar7.0m satysfakcję.
- :\-limo to nie był pan w swoich poczynanla~h redal(torskich
rewolucjonistą.

Zgroza!! A te wiersze!!

wiersze. I to nawet lC'p-

te lata.„

takie

się?

Reportaż! Łatwo

Wl.aśnie przygotowywałem się

do matury, kiedy w kioska~h
„Ruchu" pojawiła się swego
rodzaju fotografia „Odgłosów"
czyli „Lódź Literacka". WkróU:.
po tym na rynku czasopiśmien
niczym Lotlzi znalazł się dwutygodnik „Kronika '. Wtedy bylem JUŻ studentem polomstyk1,
tzw. początkującym poetll i nawet udalo mi się opublikować
w „Kronice" parę wierszy.
„Kronice" jednak z.marlo się
po niespełna trzęch latach, bo
choc ją wszyscy bardzo chwalili, to mato kto chciał ją ku.pować. Wiosną 1958 roku zaczęły
aię ukazywać „Odgllosy". Dziś
mało kto pamięta, ż.e początko
wo bylo to coś na kształt niedzielnego magazynu gazety codziennej. W pierwszych numerach był nawet... komiks pt.
„Pustynne szcz,ury", czy coś w
w tym rodzaju, w każdym razie główną troską redak~ji było: skokietować Czytelnika.
W zespole było początkowo
dwóch pisarzy - Wiesław Ja!dżyński i Tadeusz Papier oraz
Zbigdwóch dziennikarzy niew Chyliński i Zbig·niew Nowicki. Po latach pierwszy m-oblł karierę jako korespondent
zagranic:miy polskiej prasy drugi natomiast po przybraniu
pseudonimu „Nienacki" 1.asły
nął najpie~w kryminałami typu .. Laseczka i tajemnica", potem serią „Pana Samochodzika", a wreszcie powieściami
„Raz w roku w Skirolawkach".
„·Wielki las" oraz „Dagome Iudex".

Poetów to my

ze str. 8

louuitis Wroruko

sprawach
- Nie bylem i nie jestem. Uważam, że w tych
trzeba eksperymentować bardzo rozważnie. Gwałtov.rne zmiany w tygodnikach nie wychodzą na dobre. Ludzie się przyzwyczajają do tytułu, do pewnych rubryk. Ja bardzo dużo czytam
prasy zagranicznej. Kiedy biorę do ręki najstars1ą gazelę „Neue
Ztiriche Zeitung" ukaz.ującą się w Zurychu gd7.il'ś od 200 lat, bo
ja wiem. że zawsze na stronie 27 Jest dział literackj.
- Czy to jest recepta clla . „Odgłosów"?
- Nie wiem, ale po części dobrze byłoby przestrzegać sprawdzonych metod. D7. isiejsze „Odgłosy" mają też swoje stale rubryki i dobrze byłoby, aby tak ze.stało ze w z ględu na Czytelnika. On nie lubi. gdy mu się burzy ustalony obraz.
- Za C~'lów pańskiej kadencJI na lamach „Odgłosów" pojawiły się nazwiska ludzi sławnych l wielkich.
- Przecież zanim zostałem naczelnym „Odgłosów", byłem redaktorem naczelnym .,Kroniki", która ukazywała się niecałe trzy
lata. Nie wiem, cz~· pan pamięta. ale na jej tamach p isali
wspaniale artykuły Tadeusz Kotarbiński. Jan Szczepańsk'. !-1<" ·
ryk Katz. Później le ich artykuły zostały wydane jako oddzielne ks i ążki w tak zwanej „Bibliotece" „Po prostu". Te dobre
tradycje pragnąłem kontynuować w „Odgłosach" i częściowo mi
Zaczął pis:i,rwać Andrzej F. Grabski, profesor
s i ę to udawało
Henryk Anders, sporo plastyków„.
- Nie odpowiedział pan .iednal• na mo.le pierwsze pyta.nie: co
dała pa.nu praca w „Odgłos:.i.ch"?
- Dośv.;iadcze111ia nabyte w „Odgłosach" bardzo mi się przydały w pracy w redakcji „Literatury'', „Tu · i Teraz", w „Kulturze".
- Podkreśla pan swoje związki z Lodzlą, a przecież pan Jl\
•
opuścił.
- Dobrze, :!:e pan o tym wspomnial. Muszę raz jeszcze skorygować krążące .na ten temat opinie. Sam nigdy nie myślałem
o porzuceniu Lodzi. Ale, jak pan pamięta, w 1972 roku odbyl
s:ię w Lodzi walny zjazd Związku Literatów Polskich. Zostałem
na tym zjeździe wybrany na przewodniczącego kcmisji zagranicznej Zarządu Głównego. Nie moglem sterować tą komisją
mieszkając w Lod:zi. Wobec tego władze związkowe postanowiły przenieść mnie do Warszawy. Jednocześnie w tym samvm
czasie powstała „Literatura" i Jerzy Putrament zadecydował, że
zostanę jego zastępcą. Takie były fakty. Ale sam nigdy nie zabiegałem o to.
- Jestem przekonany, :!:e pozostał w pańskim sercu wielki
sentyment do miasta włóknia.rzy.
- Mam ten sentyment z bardzo lic1illych powodów. Po pierwsze: w Lodzl wychowali się mol trzej synowie. Jeden 1 nich,
jak pan wie, zmarl i jest pochowany w Lodzi! na cmentarzu
zarzewskim. Na okres łódzki przypadły moje najbardziej aktywne lata: bylem redaktorem „Kroniki", „Odgłosów", kierownikiem literackim w Teatrze Nowym, czyli jak się potocznie wówczas mówiło „u Dejmka", pisałem do prasy codziennej, napisałem i wydałem tam sporo książek„. Będąc w Lodzi bylem
Dlatego
przedstawicielem „Przeglądu Kulturalnego" na Lódź.
chętnie wracam pamię-cią do tych lat, a fizycznie wracam do
Lodzi, g<lyż tam mieszka jeden z moich synów, który też ma
syna, sześcioletniego Mateusza. A więc przyjeżdżam do syna I
v..-nuka.
- Panie Janie, jak pa.n ocenia dzisiejsze „Odgłosy"?
- Czytam je nie tylko zrl!\Sztą ze względu na sentyment. 0ciywiśoit nie ma takiego pisma, do którego byłoby się entuzjastycznie na.stawionym jako do całości. Podoba mi się w „Odgło
sach", szybka reakc:ja na wydarzenia teatralne, literackie. Podobają ml a!ę repcrtaże. W ogóle uważam, h• pismo współczesne
stoi reportażem, reportażem odkrywczym, ostrym, demaskatorskim.
- Daniel Pa.uent w rozmowie ze mną st.wierdzlł, :!:e reportat w Polsce umarł śmiercią naturalną.
- A czy powiedz'ial dlaczego? Otóż reportaż wymaga czasu
I środków. W reportaż trzeba zainwestować. Jeśli ma być dobry reporta:t, trzeba by ktoś pojechał w Polskę na dwa tygodnie.
A to kDl!z!:uje. Nie zav.nsze oismo ch<:e i nie z.awsze może sobie
na to pozwolić. A diiislaj możliwości opisania jakichś drastycznych rzeczy są większe ni:!: kiedykolwiek. Tak więc nie w
tym leży przyczyna, że nie można przekraczać pewnych barier, ale w tym, te reportaż staje się za drogi, za kosztowny.
- Nie tak dawno obchodził pan swoje 70 urodziny, co tełewl
•Ja przekazała na całą Polskę. Fakt ten nie tylko skłania do
złożenia panu rratułacjl i wyraz~w wszelkiej pomyślności na
kolejne 70 lat, ale upoważnia też do zadania następu,fącego pytania: co by pan - biorąc pod uw:agę wieloletnie pańskie dozmienił w "Odgłosach"?
tiwfAdczenłe dz.lennłkarskie - Uważam, :te „Odgłosy" są na dobrej drodze i mają dobry
program, Jeśli śmiałbym c~ powiedzie<!, to chyba tylko to, aby
te materiały były pisane :z: wlększym ogniem, bardziej dowcipnie, bardziej komunikatywnie. Niestety - stwie:Ddzam to z :talem - na wasze łamy wkrada się pseudoscjentytizm.
- A nie wie pan, dlaczego byłl naczelni redaktorzy „Odgło·
16w" nie chCI\ z tym pismem współpracować?
- Nie wiem. Ja wyznaję starochińską zasadę: gdzie clę pro~ - przychodź rzadko, gdzie nie proszą - nie przychod:t wcale. Jak mnie kiedyś Lucjusz Włodkowski poprosił o napisanie
recenzji - napisałem. A jak mnie nie prosicie, to sam si' nie
będ, pchał.

-

Na sakoómenle naszej rozmowy zadam

do~ć

PJianle: czego pan ŻYCSJ' dzisiejszym „Odgłosom"?

JERZV
WILMANSKI

•

1tereotypowe

- Oczywiście, aby wa11ze plamo pozyskiwało coras liczniejsze
grono ezytelnlków, teby ost11tecznle pnełamało opłotki regionalizmu, eh~ w tej ch"lll•lll jest ono czytane w całej Polsce I aby
jednocześnie nie traoiło 11Wiązku ze środowiskiem 1lsarskim LoMcsmn ~droJtWsW
chi.
•avma1bkł-6la,..,e
1t111.
- !1ezt pana długłeb lał w zdrowiu I nowych kslątek, dzl~
1'oto: Glnegon GaltUł~bJR
kuję za rozmow"

Ja"""
/

ODGWSY9

Jerzy
Wawrzak

Ci,

W trsydzłeatolet.nl.eJ bis„Odglos6w" twoja kadencJa jako redaktora naoz.elnego
bJ'ła naJdluższa ..•
byiem na.crz.ell.nym
Talk,
pniem 1o lait, od 1972 d'O 19'82
:roku.
- Przypadło cl lderowaó reburzlidakcją w najbardziej
powojenwych latach naszej
nej hlstorll. myśli) o htacb
1980-1981.
- Swoją dziesięcioletnią kade111cję podziernbym na dwa okre&y: na 1972-1980 oraz na
iPam!ętne t>['awie 500 dni. Rzedwie
były to jakby
czyścle
róme "1Xl<ki. Os<Jlbilścrie ~tem
z tego za<lowQ.]ony, bo przeży•
łem .:różne, p~awie skrajne doświ.admen!a.
- I musiałeś w ciągu tych 500 dni roać watny egzamin.
. - Wszys.:y_ zdawaliśmy wówaz?.s egzamiin. Powiedziałbym ta1k:
nfa wielu osob wyda.:rze!li·a sie·n;miowe roku 1980 byly ogrr-omI <lila zespołu redakcyjDym zaSikoczeniem, swkiem. Dla mnie
11.ego .takż~ chodaż mniejszym, bo byliśmy lepiej poinformowani, więcej wiedzieliśmy, lepiej zrozumieliśmy co staje się z partll\
ilioć na ogót nie mogliśmy o tym pisać. Byliśmy wię~ n!ejaik:o
p.sych!Jcmle pirrzygotowani na nadejście 1lllllan. NajJ.ep.uy dowód
Łe na.M decyden!Cd krY'ty11.torwali n.at w latach 1978-1980, że iprze.a1tawiam1 ~YW'l•tość w J:byt czarnych ba.rwach. Byt& to p.r2e1ada. be owa kt'ytyka była :macmie o~anlcz.ona, aC2Jkolw.lek uzwłaS2lCZa w okoU.caoeh VIII
taizało lłię na łamach „O<ligłosów" sporo artyikułów .nie ma.jący.ch nic wspóil.nego
~ja1Jdu PZPR l propagandą 1uQ!:icesu.
Kie.dy dziś patrzę na ta.mttecn okra'!, to my~, że moją po.rtawę me>Żna z perspektywy czasu ZiI"ozumleć 1 obronić. ByLiśm:f
ludzi, która proces odnowy potra!ktowała baNiz
ł:r.upą
błędów i zwy /
sa;>oro
też
serio. Oczywiście, popełniliśmy
była taka, że częsrto emocje
czajnyich głwpstw, ale sY'tuacja
przeważały. Naitomiast :r.akońiczeinle owych 500 d1111I, co łąC!Zy się
teł li zakończeniem mojej kadeinoejl. Janto reda1mtora nacizeilnego
„Od!głosów'' byio tak-ie, jak być mualało.
lttóra dla wlęk
Nastał lltan wojemny, weryf:!1k!a.cjia ze3,pohl,
Zlnaczna
no.łci kolegów z reda!kcji skończyia 1ię dnmafycmnie.
grupa mło8ych, zdolnych, wykształconych ludzi musiała odejjć a
uwodu. Nad tym bairdl7.() bolałem. Rozumiem tu peWl!lą „h!storycamą" konieczność takiej qperacji, je<linak uwa.żam, i•t w warunkaC'h łódalkikh ta siprawa ~zta za d·a!leko. Nie doty>czy to
mojej oooby, bo z reguły w przypadkach jalkiegoś przesi1len.la
szef musi o<lejść.
- Czy nle wydaje cl się, łe „Odgłosy", które ty redagowałeś, a .,Odgłosy'; dzisiejsze. to dwa różne pisma?
- ~7Jtałt pisma nadaje ooobowość jego redaiktoo:a n.a~lne
go. Ten fakt jest deoeydujący. PII"'Zeolei i Wacław Bioliński rob.ił
inne pismo, i Jan Koprowslk:1, a jes:>JCze inne Wiesław Jażdżyń
ski. Ja też robiłem i•nne, co wcale Illie oznacza, te lep.!ze lulb
Ja byłem p:sagorstZe. Także inne robi Lucjusz Włodkowslm.
jest dizienniikarzem i już samo to powodiuje
rzem, Włodkowski
różne konsekwencje. Poza tym cq;asy się zmieniają i wymagają
zupełlllie innego języka porozumlienia z czytelnikami. Czytam obecnie "Od·glosy" z wieJkjm zadekawieniem i uznaniem dlla s.zerokiego grona au\oo:ów z redalkoejli I s·poza niej, oo jest balrdzo

al

wiedzą

-

toru

W sekretariacie
Zofia Gf"l/I..

na

(IÓf'Zł

od lewej:

Bogumiła J'aatudzłn

Czeslawa Klas, na dol• od lewej: Marek Borowski, Katarz11·ru1

Bąk ł

cenne.

Jak ooeniasz dzisiejsze „Odgłosy''T
Zostawmy tę .oce111ę czyte1nikom, powiem tyl:k:o z pewną
zall'Jdrością, że udało wam sję to, oo mnie ni~y się nie udało.
Przy tam.tej formule „Odigłosy" byqy raczej pismem nl·sikonlllkladowym., natomias:t w tej chw:ili jesteście obecl!ll na ryDlku C%Ytelniczym w regiOIIlie, w kraju. Jest to ogromny sukces. A więc
ce,l - jaiki zaipewne został przerz was założo111y - został osiąg
nięty. Ludzie was czytają, jesteście potrzebni. A w przeszłości
był dtla nas ciągle żywy problem: jak osiągnąć 19 tys. nakład.u,
22 tysiące Itp. To było powodem moich cią~łych frustracji.
- Jesteś pisarzem, najdłużej sprawowałeś funkcję naczelnero „Odglos6w", uprawiałeś dziennikarstwo, ale Jako§ nie kwapisz się z pisaniem tekstów dla nas. Dlaczego?
- Nie zajmuję się drzlennikai:rstwem. jeste.m wyidawcą. a przede wsizy&tklim ·autorem. Przez oSltaitnle dwa lata pra~owałem bard,zo \ntensywnie.
- Prawdą jest, Iż zostawszy wyda.wCl\ przeuztałclleł mal~
firmę drukującą J>lakaty w znacz.ącą firmę wydawniczą, czego eł
nigdy nie zapomni środowisko literackie. · I nagle odszedleł •
.
Łodzi...
- Dla mnie jest to rood1z!ał zamlk1niięty, choć bogaty w d~
wiad<:zenia zawocl&we i ży<:iowe. O tyle byan 51ę tu zgodził z
środowi.sika
tobą, że mieszkając w Łod·zi oracowałem na rzecz
pisai:rskiego. Nie łączę tego tylk,o z funikcją wyda~Y. ale przez
kilka kadeincjd byłem prezesem oddziału Związ,ku Lloteratów POilpracowałem w
sk:kh, dość aiktywnym działaczem kulturalnym,
zesipole filmowym, pełniłem ważne funkcje SJ)()lłe-OZ?le. I to także
jest już llP'l"awa zamknięta. Ale pa;tmąc z perrspeiktywy naauwa
się czasem taka refleksja: czy było waa->to? Można było pneclet
włacnycb
więcej czasu poświęcić na piisanle, na publikowanie
książek. Mim.o to chyba nie trzeba nkzego żałować. bo należa
ło wszys1ko przeżyć tak, jalk się przeżyło. _Zren.tą nile wyobrażam sobie, ż.e w owych laitach mó~byan postępować lna~j nł~
-

Korektorki od leweJ: Jolanta Sawluk ł Mariol4 Knao11.

Od letDeJ: metrampa.t Tadeusz Stachowicz I brygadzista Zdzislau
Gondorek.

Od lewej: kalandrzysta Tadeuu Radosiewłcz, Tadeusz Stachowicz
.
i .re.!laktor tl!;ht'iczpv J~.nuu Kozlowski. . .

Prz1111otowuje plvt11 w 1tereot11płi Zdzislaw Hartman.

l;

postę-powałem.

Ale tak napra.wdę to C'1lY będąc naczelnym „Oc1rlos6w"' •117
dyrektorem łódzkiego oddziału Krajowej Agencji Wydaw·
niczej ogawsze pozostawałeś pisarzem.
- Tak, to prawda W tej chwili także mam wy powirieł u
wydawców: „Gorziki wiek" - saga rodq;in111a obejmująca sto la.t
polskie) historii - jest w WydalWnictwie Uid~klm, „Cicht!! dni"
- książka o grudniiu 1981 roku - w łód'Zlkdm oddiziale KAW,
trzecia - to ksi~a naiplsana na duży, og6lillopolskd lronik.ur1,
więc ruiewiele mogę o niej powiedzieć. Zdradzę tyllko, t.e akcjt
rozgrywa slię w latach 1945-1947. Przy tej okazji chciatbyan pojeS'teAmy teTaz w
d'Zielić się z Czytelnikami pewną refleksją:
bardzo trudnym ckresle I wydawniczym, i pisarskim. By wyj§c!
z tej kryzysowej sytuacji!. musizą zmienić sie taltże p!sa.rze. Nie
znaczy to. że należy zrezygnować z ambd-cji, trzeba jeod1nak znaleźć taką formę wyiratZJU, poprzez któ!t'ą trafi aię do czytelnika.
Prawa ryn.~u zmus7.11 plszącyich do bard'Z<> os,t!rej walki o CfZ,'ftelnlik:a. Niektórzy pisane, tu w Łodzi, jaikby wicześlndej jiuił to
Alftdirzej Ma!kowledd,
zro2lumieild, choćby Wacław Bdillńsk:I 07.y
któn:y łąC2ą wame s,prawy z atrakcyjną, no-4ną formą. Dzlll nijakość I przecięitnooć nie mają tadnyich sz.am.
młenbn w
- Interesuje mnie jesZCIZe łona wrawa: ot6ł
Łodzi, a pracujesz w Warszawie. Czy nie będ.11le to kolejna ucieczka do stolicy? Tylu umyniło to przed tob!ł, te Amlem Podejrzewa6, iż wkr6too zmienisz barwy klubowe.
- Myślę, te nile. Nle2alet:nie jak ta moje. przygoda wanzaiw*a
się zaill:ońozy, Wtidrzę siebie w orbicie łódzkiej. Jestem 1wi"zany
z Łodizią emocjonalnie, wrosłem w to miasto. Zaipewndam cię, t.e
nie tirallę na listę ko1ejnyoh emtgrantóiw z tego. m i-asta.
- Czy człowiek typu Jerzy Wawrzak, a więc pisarz. edJ'i9r,
redaktor ma jesz~e jakle§ pragnienia, które chciałby zrealbo-

teł

kłerownOc

Jaft Mróz, Dariu.u Gorlato-

WojcłecTa

Pr%tJ maszynie rotacyjnej od lewej: Waldemar Slabt1
OleJntczak, Darius.r: Jakubiak i Jan Pietraszczyk.

'

0

wać?

Można był-0by mówić raczej o zamierzeniach. Jeśli takie •"9
zwląmne z liiteira.turą. Pamiętasz, że moja diroga do niej byI nagle pisa~.
ła nietypowa:· inżynier, pra<:OW'111iik przem~łu -

-

to

Moje mairzenia idą w kierunku znalezienia jaill:iegoś ładu w tyciu, który pozwoliłby m.i być społecmle użyteCT;nym na co d~eń,
jedtnoaeśnie chchłbym wię.cej czasu poświ~I~ pisaimtiwu.

Rozmawiał:

EUGENIUSZ IWANICKI

10 ODGLOSY

•

Sprnd11j4 ""' młędsv łfttłvmł panot0t.1
1J>TUda.t11 304 na ulłctl Lutomłerskłe' li.

K. 1edH1łskł • puftktu sprzedatv 11J na ulicv Rojnej H ł Marek Kolodziejezv'lc • punkt•
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trmłeehnął s1ę 'Wtedy, a!e byt zadcwo!ony :1
tej oharar~terystyki: chciał, żeby ai.ę go ban.o.
Zofia, łagodna, wrażliwa,
dbała
o niego,
. prawdę mówiąc, była to !1ajwiększa .miłość jego tycia. Skłaniała się k'll eseTom, ale ni.g dy nie
spierała się z nim, swoich poglądów mu nie
narzucała, przeciwnie, unikała sporów politycznych, widziała, że wszelk1 sprzeciw go drażni.
Jednak ich związ&.k skończył się ... Zmarła na

Iltycznym, to nle mmna mu ufa~ - zadanła
polityczne mogą się z.mit>nlać. Nawet na aympaitli o&oblstel nie nałe:!;y polegać: M sympatii
do antyi)ati! jest tylko jeden krok.
Członek
ochrony powinien być oddany swojemu panu
j<i:k pies - oto co roaczy być członkien.'\ ochrony. Tak:! wie tylko jedno: za najmniejsze wykroczenl.e, :za najbłahsze niedopatrzenie ~traci
życie razem ze W'SŻys1kiml dobrami 1 przywilejami. Oto jak powinna b'yć dob ler~na jego
·ocllrona. A t<0warzysz Enu·kidza
triyma jako
komendanta Kremla Petersona byłego dowódcę
pociągu Trockiego, crło'Wie<ka Trookiego. Zamyślają :r:robić pmewr6t pałacowy?! Enukldu jest
21 n fm 1, wynika to z Jego nę:dznej bToszurki,
ona go r,demaskowała! ,
1
Tę podłą prowokacyjną broszU!rę nale!y roznieść na stl'Zępy. Abel, rzecz j~a, zac1...nie ~ię
zarzekać, pla1kać, kajać się, a k a j a ląc y s l ę
czl.owiek - to człowiek poHtyc7mie skończoo.v.
Czy po tym jesz~ze iiSt:nieJe frzyomi:le - to już
nikogo · nie interesu·je, prócz ' rodziny. Rodz.i„1a
jakoś to przeżyje.
Komu porucz:r-ć napisanie repliki na tę bro1:zurę? Najlepi.e j komu\Ś ze starych bakijczyków. Ale kto ze starych bakijczyków pozostał?
Ordżoniikidze w Baku
bywał, pracował
w
d1łelnd>ey bałachinińskiej na polach naftowych
Szamsl Asadułajewa - jako felczer miał ubinet w niewiel:ltiim 'domku na peryferiach Re.manow. ON dobrze pamięta ten domek: dwa
pokoje, w jednym &J.rgo mies~kat w dru17.im
Nz~v-jmowal To było d<Ybre miej~ do !l'POl!kań
konspi.ra.cyjnych, ..,.rygodne, a bo to mało ludzi
chodzi do felczera. Przepra-cowa·ł ta;m S-er~o~
pewnie z rok, potem byiw!l'ł w B1:1ku przej;rndem. Wia!'Y'godny świadek, dobry ~wladek, 11.Je

eruillcę.

Pewnie, on nie jest otriepjewem, ani ona
Mniszech. Ale jednak tera:i przytiuszoza, że pierwsze śtymulują~ go motywy były
wywołane właśnie tymi obrazami, drzemiący
mi g<lzieś w oddalonych z11-kamarlkach mózgu;
pols:ka arystokratka i nieznany, niedQkończony
kapłan, konspirator, 1 jeszcze nie aiirecywwanymi, ale daleiko Ldącymi plana·mi.
We wrześniu
na
cmentarzu .Szycho~vs<klm
chowali Chan!ara Sa!aralljewa, r~botnika-naf
ciarza, zabitego przez c:zarnosedńc6w. Odbyła
się wielka manifestacja, wyły syreny fabryczne, w kondukcie szedł ON, szli
Szau.mian,
Enu1dd1!e, Azizibekow, Ordżonikidze, Dża.paridze,
Fioletow. ON wygło:s!t mowę, była też Sonia.
:A :aa pół roku ją też pochowano na tym samym cmentarzu. Nie było manifestacji, nie wyły •YTeny fabryczne. Szły u
trumnl\ sąsiadki,
::roajom! Polacy. Opuścili do
doiu, zasypali
ziemią I pogzlf. A o.n został, m chciał wracać
z niez.najomymi: ludtm1, nie miał o czym z nimi
mówić. Został, przy•siadł koło świeżego pagórka.
·
Skalisty przylądek Szychowo wchodził daleko
w morze, wzn-0sU się na'<i Bi'bi-Ejbatem, zastawionym niezlicronymt wieżami
wiertniczymi.
Nie było widać kolo nkh :robotników, a'le koromysła chodziły w górę 1 w dół, pomp-0wały
ropę naftową.
Wiosna dopiero się zaczynała„
a.le słońce jut mocno grzafo, siedział S~M na
skalistym przy.Jądku SzycMwo, na brzegu Morza Kaspijskiego, patrzył na zatokę, na niezliczone wieże wiertnietTA. Pochował Sonię, jedyną kobietę, którą cenił, ale jego gorycz nie była wszechogarniająca. Pneszedł więzienia
- i
batumskie, i kutaiskie - i zesłanie do Wschodniej Syberii, i ucieczkę z zesłania, już odeszli
jegf.l towarzysze z ,Muaml-Dasi", zginął w wię
zieniu Kecchowe'H, umarł Cułukidze. Wszyscy
odchodzą I ws~yscy Qdejdą, życie ludzkie jes1
tylko mgnieniem w tym kołowrocie. Jest tylko
DZISIAJ - także mgnienie, ale dla rewolucjonisty mgnJenie prawmiwego życla. Tylko rewolucjonista I tylk<0, w?tdoa rozumie mał~ć I nł
rość ludzkiego żyda, ale tylk<0 władca ma prawo oszczędzać siebie. Wła&ne tycie nie nie j~
warte, dopóki walczysz o władzę, ale gdy zagarniesz władzę, wtedy życie jut nagrodą dla
zwycięzcy. Teraz ON jest zwyci~:«:ą, on potrafi zachować życie, dlatego że potrafi zachować
Maryną

do ~. slecfal nie w rządowe1 loty, a n11 PM'terze -- do tego demokrata! Z&wsze chc!al wyglądać na lnteliig~ta, w młodości brał ud~i·a1 w
studenckich przedstawienJ.ach amator&kich, chociaż uczył się tylko w s~kole Brzemys!owej.
Gdzieś , wiićJ.zi.ał jego młodzieńczą fotografię, czy •
to u Sergo, ezy to u sll!meg-0 Kirowa w domu,
jego żona, Markus, jak jej tam, Maria Lwowna, pokazywała: chłopaczeik w kurtce mun<luro\vej z guzikami, w mundurowej furażerce re
zm.wzkiem, na ma'C1Jku sk:rnyżoiwany młotek !
kluez na.stawny - emblemat Szkoły Pnemyslowej. Ale dla la.lików wygląda to jak mun.du~
,gimnazj!!Jlny, a nawet stu:denckrl.
A joonaik nie chce przyjechaćt Wymarwial 11ię
chorob~.
lekarze rekomendują
Min!erailinyje
WOO.y. Co cl jest? Zgaga ... Kogo zgaga nie mę
czy, c:o to w ogóle za choroba - ,.,gaga. przyje~dżaj, zarraz cię. wyleczymy, 1'1?Prai<;~.i~sz z nami. „Czy to ja s11: ?.;nam na h1sł0irn... - „A
my czy sdę znamy? No ale pracuj<emy~ popracuj z nami".
Nięch tu pomieszka, niech po\<Jędzde przed <>('zyma, wlaści,wie
ni>gdy nie bywaili
Ta>z.em,
Przed rewolucją nioe st)nkali się wcale, d·wa ezy
trzy razy «1Nmęli się podczas wojny do•m owej.
Bliższy kontakt nawiązali, gdy Kirow stan~!
na czele azerbejdżańskiej orga'!1irzacji .partyjne<:!.
przyjeidzal do Mosk'-"-Y i;ia zjazdy partii. na posiedzet1ia KC, albo po prostu w jakichś sprawach. Spra1wial k-0~tme wra~enie, Ordżoniiki
dzę m~ał o nlm dobre zdani~. za giranieą nie
bywał. nie z emi,gra•n tów, funkcyjny dzia?s.cz
partyjny, nieugięty przedwnilk Trookikgo, Zinowiewa, Kamieiniewa, Bucha1·ina. chocia?:
z
tym os1alni.m nawet pod:trzy·my-\val pi:zyjacielskie kontakty. To ON go awanSO'Vlal. Na Pzie-
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ANATOLIJ RYBAKOW

więc okradają ludność.

Dzieci Arbatu

władzę.

Wszyscy rewolucjoniści ryzykuJą życiem. On
też ryzykował, a1e był <Ostrożny. Przyjeżdżał do
Baku, szedł do Baładżarach i dalej do miasta
piesro, brzegiem morza,
wzdłuż wi&i: wiertniczych A k1edy się męcz.ył, przysiadł na ścież
ce i tak samo jak teraz wystawiał twarz do
słońca, patrzył w dół
na drogę, na wieże, _na
morze.
Co kieruje

rewolucjonistą, co kieruje go na
ciernistą arogę? Idea? Idee °'panowują wielu, ale
czyż wszyscy st.ają się rewolucjonistami? Mi-

,

łość

do ludzi? Miłość do ludzi - to sprawa
mazgajów, baiptystów i tołstojowców. Nie! Idea
jest tylko pretekstem dla rewo,luejonisty. SZ'czę
ście dla wszystkich, równość i braterstwo, nowe
społeczeństwo, socjalizm, komunizm
- to hasła. podrywają.ce masy do walki. Rewolucjonista - to charakter, to pro·test przeciw własne
mu p<:>niżeniu, poiwierdzenie własnej osobo:woś
ci. Pięć razy był aresztowany, zesłany, uciekał
z zesłania. ukrywał się, nie d<>ja.dał, nie dosypiał - w imię czego? Dla chłopów, których nic
nie interesuje oprócz włas11e11.o nosa? Dla „proletariatu" tych roboli? W Baku często nocował
w robotniczych barakach Rothschilda na· Banowie, napatrzył się na „klasę rnbotniczą"
W
tamtym bakijskim okresie ,był już znan:l:'m
działaczem partyjnym, był Liderem bolszewizmu w Baku. Wszelkie próby podania tego w
wątpliwość to nie.g odziwe próby.
Potrafi
akońezyć z takimi próbami. Stalin wstał z fotela;gdzleś nad głową latała pszczoła, bzy<:zała
i bzyczała nad samym uchem, stalin oganiał
się od niej, odleciała, usiadła na stole, popełzła
do popieliniczkl, przygniótł ją tomem Kluczewskiego.
- Podł ość! - powiedział po gruziń!Sku
podłość! znowu
sadf.lwiąc się w fotelu
i
wracając do myśli o tamtych czasach, o p{)·
dłei bro:;:rurze Abla. Enukidze.
W tej broszune Enukidze wymyślił sobie nagle wspominanie konspiracyjueJ drukai;ni, która
istniała w Baku pad pseudonimem „Nina".
Drukarnia podlegała Lenin-0wi, koresponde.n eja szła prze'z Krupską, ' drukarnią k~erowali
Krasin. Enukidze ! Kechoweli. Nikt więcej, jak
pisze Abel. o niej nie wiedział,
zatem nie
wiedz.lal i ON Stalin, JEMU, Stalinowi, na•w et
n niej nie mówiono. Krasina, tego inżyniera
-elektryka na służbie u 'Rothschildów i Mant11.szow6w, można zrozumieć: Lenin nakazał mu
przestrzeganie zasad ścisłej konspiracji. Nie ma
do niego pretensji:
Krasin dawno umarł. l
Kccchoweli umarł. I nie ta maleńka drukarnia zaważyła na losach rewolucji. Tak sprawa
pr zedstawiała się wczoraj.
Inaczej sprawa przedstawia się dzisiaj. ON
nit> ooinebuje laurów bakijskich, tyl\I.iskir.h,
zalrnukaskich, JEMU potrzebna jest prawdziwa
historia oartii. a prawdziwą historią partii jest
. tylko ta,, która służy Interesom i autorytet<0wi
jej kierownictwa
Jeśli ON nie wiedział o istnieniu w Baku.
pod samym jego nosem, konspiracyjnej drukarni, to jak można te·r az twierdzić. że kierował partią w Hosji? Jeśli ON kierował partią,
znaczy, nie móg .! nie wiedzieć o tstnieniu drukarni. Zaprzeczać temu - to zaprzeczać jego roli jako pierwszego pomoernika Lenina. Czyż nie rozumie tego t-Owarzysz Abel
Enukidze? Nie może nie rozumieć.
.:Olaoz.ego
więc wydał broszurę, w której jest czarno na
białym. że towarzysz Stalin nie miał żadnego
zwiazku z drukarnią „Nina"? Dlaczego tak się
soodohało towarzyszowi Enukidze? Z jakiego
p~wodu nagle zaj.ął się historią? I temu czło
wiekowi on powierzył Kreml, powierzył swoje
tycie' Dlaczeg{) w dowództwie Kremla jest tylu starych członków partii? Czy to według takiej zasady należy dobierać ochronę? Jeśli ala
członka ochrony taż ochr<tl'la jest zadaniem po-
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~. od p1et w~ ~!a 'hrtM ~ ,
mle11lone. Więc o czym m~lał? Tak! Mytlal
wcroraj o romnowl~ z ogrodńiiltiem - Estoń
nyikiem Arwooem rwanowiczem. Na daczę rią
dÓwą ' wzięli Arwona Iwainowicza z sanato!rhim
lm1~nia Woroszylowa, to człowiek z m!ejsco\vych i jak mu za.rneldmvano; człowiek doklad·
ni-e s~rawdzony, żonaty z . Rosjanką, całe życi e
mieszka w Soczi. uchodzi za najlepszego ogrodni,k a. Stali.n na Kaukazie nie zetknął si ę z Estończykami, chociaż wiedzial, · że na początku
wi~ku z terenów nadbałtyckich prresiedllło się
do oJm-ęgu suchumskiego kiillmoot ~ńczyków
! na \•.:ybrzeżu czarnomorskim pojawity się trzy
czy cztery wsie estońskie, EstoI'lczycy zajmowa•
li się tym samym, co 1 tutejsi; ogrodin.ictwem,
sadownictwem, hodowlą, tylko ich by<l!o było
W<ięksre od miejscowego, Jedl!la!k o tym, że Estończycy osi.edlUi się w Soczi,, nie więd,z ~ał. Arwo lwanovr1cz miał na oko pięćdziesiąt
lat,
przY'SaidzN;ty, o wystają~ych kośoi.ach policzkowych, <> jasnobrązowyich włosach i jar,mych oczach, chodził, jak i wszyscy Estończycy,
w
kamizelce i kuirtce, ale spodnie wkladał ao
czuwiaków na sposób lraukasiki. Po rosyjsJrn
mówił z akcentem, nieraz śm iesZ111i<e kalecząc
słowa. Wczoraj przycinal kwiaty. Stallin o.bsei:wowal jeg-0 p.rac~ sam lubił kwiaty. Arwo 1wariowk:ti co.ś mamrotał l911iewnie I Stali111 s.p1tal:, z czego je&t niezaidowolony. Arwo Iwanowi.cz oo-rzekł, ż.e jego żonę oszukano na wadze
w sklepi:e i- w dooatikiu je&zcze oStZukano l)l:zy
kasie. Stalin pow,iedzial w,i eczorem do dowódcy
ochirO'Ily: żonę Ar-wona Iwooowicza w sklepie
oszukano na wadze i przy kasie. Prz-ekażcie
sekretarzowi kom~ietu miej~iego: wiirmyich
surowo ukarać.
K·u piee rosyjski zB!wsze był oozw.tem i dzisiejszy i;.prredawca taki·m samym os1JUStem pozostał. Po w.prow&dzeniu
w życie mtawy a
siódmego sierpnia boj!\ 11!-ę okradać państwo.

li•

wymówi
nawałem pracy, prz:r tym j . t
przyjacielem Abla Enu~ -w,tpHwe. żeby
staną! świ.a<lczyć przee,iwko przyjacielowi.
WY'&Zyński? Skońcwn:r łaijdak. .C ti4 żyol•_był
mieńszew1tltiem, jasne, u mleńazewlików można
nic nie rob.!ć, tylko zajmować się pWltosł-Owi•m.
W 1908 roku na Bałachanach w Domu Ludowyn1 przeprowadzili sąd nad ba!kijskimi :wbatowcarni - Szendrikowym!. Kto wystąpił w Ich
obronie? Wyszyński. W 01<ągu wiec1.oou pięć ra·
zy występował, tak si• upajał swoj• ~tuką
krasomówcz~ dema·aoe,
un~M I L&tena lll•·
demnutego był w ~oskwl• komeadantiem milicji arb,acltiej, porozwieuaił aa 9cianacll
li1ty
gończe za Leninem, I jes~ twój podpis, lu•·
tyn, umieścil: „A. WJ"SZyńskl". Po rewolucJi
październ.ikowej uz;rskał u NIEGO
audiację.
kajał się, plaik:ał. Ale ani słowem nie napomknął, że dz,ielił aię 1 nim pac.złtamJ w wlięzieni u
baiłowskim, gdzie sieCizieli razem w jednej celi. Rozumiał, z kim rozmawi•a, rooumiaJ:,
ie
takiego przypomnienia nigdy by mu ·nie przebaczył, że w zamian za te nędzine paczki dosta~e życie. W 1920 roku
to ON pomógł mu
wstąpić do partii, .w 1925 Z06tać rekit-O!rem
UniJwersytetu Moskiewski~go, w 1931 prokwatorem RFSRR, teraz Wygzyńekl j . t u.stępcą prokunitora generalnego ZSRR, 11le nie
nadaje ~1ę na świa<l>ka w sprawa.eh bakiJeklch
- w parlii nim gl!JI'dz1t.
PozQl!taje K!row. Przed rewolucją nie bywał
w Baku, ale po rewolucji przez pięć lM
byl
gospodarzem Azerbejcli:ainu, mial d-0stęi> do
wszystkich arehJ.wów, dobrz~ przestudiował hi·
storię bakijskiej organizacji partyjnej, cz.ło
wiek fachowy, skrupula!flny. On rnógłby odpowiedzieć na broszookę En'lllkldze, oo mógtby
swoim autorytetem obalić niepotr7A!bną partii
wersję i odwrotmie, podtrzymać wereję, umacniającą autorytet kierovimiclwa partyj!l'lego. W
piękinych słówkach wyin.0;11 pad nlebloea towarzysza Stll'lina - ale słowa to za mato. Dlat.go właśnie w~wał Ki>rowa do Soc%!, nie Popracuje pod bO'kiem, niech pokat.e, jw! jest t .
raz. We trójkę stworzą doborowe towsirzystwo:
Na przykład wsey9(!'! trzej lubi• muzyikę: ON
Po prOf;tu lulbl, Żdanow na:wet ~ n« fortepianie, Kirow prawi• jest melomMtem, chod7'1

aiittym z1~· Dwunutym -

-~

cdooei: KC, w

edoo.lka

ltc, u.

~!estym ro-

ku wprowadził cło BkJca Polłtye'.lllłeg<>, To ON
1kl«owail li> do I..tnlincradu, jemu powierzył
dama.nie i.J Wi«!:lll'lej o.stoi frond~ buty !
opo:iyc;tl. N1e ~ł pok:ładan,.ch w nim. ns.dzl.i. Nie zlamlił mi~ta. aJ.e lll"Z«:l·w nie, stanął
na jego czei., .oob:rł tani- poipu1lamość, tera.z
dąty do pppulamośct
w eafym Zw1111Jkiu, w
pllleeiiwieńlltW\ie tio ~1U* StaJiina chce wyglą;dd na umiWltowanego, dobr>e«O. wielkoóuszneco, W)'Wtwc>wał aa Bi'llftlll Pollitycmym
p?He'iiW . _ _,Ilu R1~JINI, P<*l1l pr:riecliw lllkaimw Smlmowa, Tobnaolowa, Ejsrnon·ta. I inn,- członków B!wa pooiun-1 aa eob1'. Na.wet
Mołotow I Woroaql-Ow alt wahali.
Tylko ·Laur był ~ędnie u routrzelaniem.
Wielkodusmotić wobec pokonanego •
Dlebezpiecma: wróg nigdy nie uwiJ.erzy w twoją
wi,.J,kodUlłZność, będzie
uważał to za manewr
poUtycmy i przy pierwszej okuji nm uderzy.
Ty1k-0 czlowiek nal<"Wny morż.e uważać inaczej.
K1row to nieb@pieczny ldea.Ullta., domaga się
dóbr maiterialnyd\ dla ~luy robotn,fczej,
n.le
r~umi„ te c;iiłowlA :sabopiecr.ony mBlt.erlaln ie, ni<a jert :lldolnJ do otic, do entmjazrnu.
1t.:i. el• tlil:imem, •I~. TY'lko
pleni.a wyzwalaj, nia~, potencję 1udu, mo.tna pokierować ni- i • tai.s«ae, I na twol"Z«ll•. Ci•rpieriie crl<Ywieka prowadr.ml do Bofia
- na tys:n lłówn:yn po@'tlulacie reldgl1 ohneści·
j<ańsk!ej lud wychowywał 1lię przez cale wieki,
weezło mu ło w lcirew I w oltło, powinno
bY'\f wykonyat.ne taikże PrrAJZ nae. SocjaHml t-o sieimld r_,, bMdzlej pool~adący Mt mlityw.
ny ł1f:I w lllebl!O'Sat!h. chociłlll: 9Jby do ni...
doj'U, tlllkte Mlety prze~ pniez eierpleniia. Ale
lud, OOITWl~ po!Wlitlltlll b~ pr&elk<loanT, :Ile
e:l«ipletlioa jeto 9' pnejM!iowe, •hd:ll oelwn1.wielikiego celu, nllj'W'}'tne włt1.iche -ma1 ą J4CO
potr.leby, ~Il 1ię o niep, br<ln~, IO lll'llM
b!ur~rMantl, jalklekolWll.ek aajmowailllby st.-owi'!!ika. Władza najwył,e11a Jest WSZECHWl„
DZĄCA, WSZECHWLADN.A t WSZECUMOGĄ·

-

el•·

'°

Lud I.o wid'bi, al• niczego zcabić nie może.,
Znaczy, ON to powinien , u-Olbić za lud. ON nie
chodzi po s.klepaeh, ale dotbrze :zma potrzeby l
krzywdy. SWOJEGO ludu. Stailin wstał i z w1111'andy pr:zesze(ll do polw}u, Tam za wieliki•m.
kancelaryjnym &tolem siedzd,81 Tawśtu<:ha.
to
ON wziiął go do Soc.z.i. Pł'acują turtaj uczeni~hi1t-0rycy przyda im się inteligent Towstucha.
zastępca dy·raktoca IM-L, ma histori~ i rozumie, ja®iej bistorii potirzebuje terari partia. C<l
5i.ę tyczy zaś apraw bieżących w nieh leż
się Towstuc-tia O'I'ientuje przez wiele
lat
prarował u niego jako sekretarz. W
dodat1m
jest chory na gruzlicę, niech się pogrzeje na
sl-Oń-eu, no proszę, jaki jest mi-remy, przygari,iony, pokasłuje, patrzy spod oka,
lekarne
meldowali - długo nie pocląg.nie.
S:uko:la,
wierny człoWi•ek !
- Przygotujcie projekt' uchwały KC - powiedzial Stalin - o walce z oezukiwainlem na
wadze i mierz.e klientów„. Nie... nabywców„
I o oszukiwaniu przy kasie.„ Raczej, tak: nieprzestrzeganie cen detalicznych w han<llu.
Trzeba wyszU!kać falkty, pokazać, że przeczy tQ
trosce partil o. masowego nabywcę. Za te fakty wymierzyć karę komi~arzowi
ludowemu
handlu Mikojanow.i, przewodniczącemu Centroaoj.uza
Zieleńskiemu,
przewodniczącemu
WCRZZ Szwiernikowi - związki zawodowe też
powinny pHnować, zeby nie oszuki•w ano. nie
krzywdzono ludz,i pmcy. Niech Centrnlny Komitet Wyikonawczy wyda · rozporządzenie:
za
os.zukiiwa.nie na wadze i przy kasie - dziesięć
lat!
- Dobór faktów zajmie pewien czas.
- Więc naipi<Szcle po prostu: do KC 'llg!osz.o..
no.„ Nie! KC dysponuje . i111formaojami o faktach. Taik napis.zcie.
Stalin wrócił na werandę 1 znowu usadowlił
się w fotelu, wystawi.wszy twarz do
ałońca,
znowu zamyślil się o Kiirowie. Naizywają go na.stępeą. A przecież ON jest starszy oo :K;i-rowa
-zaledwie o siedem lat, o jakim następs,bwi-e mote być mowa'? Nie wiadomo, kto wcześniej u~
mr.z~. lumie z Kau1
kazu żyją długo. Znacnr,
chodzi o następstwo nie po ilmierci, lee.z przed
śmiercią. Nie doc;r..ekają się. Kon·went, który po,.
słał na gilot:Y1l1ę Robespierre'a, nie jest mu potrzebny. Robes.pierre popellnil faitalny błąd, zachowawszy Konwent. Napoleon rozgonl·ł Konwent i postąpi~ s1us.z nie, dlat.ego Napoleon jest
wie1ktm ezł<YWiekiem, a Robespierre, mimo całego •wojego o'k!rucierustwa, nie jet nikim wię
oej, jak garlul• adwokatem.
Jakoś tak podczas j-ednego 1 pobyitów Kirowa
w Moskiwde zehra.l! się u Ordżoin.l~idw. Był ON,
Se1:1go, Kił'aw, Woroszyłow, Ml•kojm, Kaganowiicz teź był, chociaż Sergo nle zaiprastał go.
Nie mosil. Ale ON powiedział: cho<lźmy, Laztt, Sergo zaprasza na kolację. Nie pamięta, w
zwl~u s m:ym Kill"OW opowla.dal, że IU!bf.l matematyik~

ffrzyikę,

· P~yslft·,

chemię,

sikończył

Sci(o!ę

odznaczeniem, potem po,szedł na
kuny przyogotowaWC?A przy Totnsik!m ln!Jtytuci• Techn<>log!cmy·m , zamlerz1łl zostać fn:!:ynler«n.. A pr>O'p(llll, ezy to nl>e tam poznał Iwana
Bud!ag:!na? Budlagin ta: cllodzll na te kuny,
stąd. u.pewne, bierze sifł !cb przyj~ń.
Ki!t'Ow tG człowiek chociaż z nloewielklim, ll!le
teohnlcmym. wykształceniem,
zainteresowany
teehniikl\, no kl p!'ękn!e, niech kieruje pn:emysłem. I niech porozdziela przemysł na m aszynawy, chemiczny, budov.nnictwo itd. Trzeba cały ~ais rO'Z'bijać powstałe struMurry kadrowe.
te kręgi z~my;ch ludzi, tasować, tlll!ować, ta~
110Wać. Ta1kim O't{) pn:emY'słem n1!ec'h kieruje
toweirzysz Klirow jaJko człunek Blu~a PO'l:iityeznego I sekretarz KC. Nl~go uwłaiczają.cego w
tym ttie ma: na ei11ipl9 uprzemysłow!en.J·a kraju
klerowa.nle głównym ogniwem «ost>odarki
pnei;nJ"&łem - . nie jeist uwłaczające. No a jeśli
~arzym Kll!'ow s1~ nie !lgQd:zl, nle zechce
1'!'2eni~~ 11Ję do Mo&kwy, mli<C'T.y, eh~ l)ozosłać
n·lealle!ny, autonomiemy, ehce kootynuow~
1

~włam- lin!~
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ODGM>SY 11·

/
ądacte krwi Buchant&a1 Wiedzcte, ff •ł• ctamw '""'
powiedział Józef Statln w ltońoowJm

Z

Jeao krwi/ -

f>ł'2;emówlenlv

na l.jetdzle WKP(b) w 19211 roku.
- Wwt1m11 towar111ue. idrouńt Nt1ł.olajo Buchari-114/ Wsz111cu QO n14m11 I kochamv, a adubu lctol ..chctal ID'l!Pmni11,ać 1tare, to mech mu 1cz111c odi>adntel
- takli toa.&t WY'dolS'lł Józef St.allm na bankiecie w r. 1935 a okazji ukońezeni.a akaidemiJ wotsikO'WYch unez koleina ltt'U!Pe ab&olwentów.
LSitem 1918 r. N11wła1 Bucliarln orzebrwał w Ber111nie. De-le«owano io tam dfa Pr-LV~otowania dokumentów zwiazanvch a u/kła
dem pokojowym, Ja:kl miał byc! zaiwairt.r w Brześciu. W Berlinie
usłyszał o nadzwvcza1ne1 wróżce orzeoowlada1ac.e1 orzntl~d. Z
ciekawości. razem z G. SokCJo1ni1rowem. odwiedził 1•·
- Zostanie J><ln atraccmu w awotm kraju - POWiedzlała v.iró!-

ka.

NiikołaJ

Bu<:-har.!Jn

osłuo!al.

- Sądzi i>ant. że wladza radzieck.o upadnłe7
- Nte mogę i>owtedzieć. za Jakiej władzu t>ti1' zainie, al• M
pewno bedZ'!e to w Rost!..~

Historia kocha paradoksył Józef Stalin przekazuje
wyznania Anny Łariny Nikołajowi Bucharinowt

miłosne

s1e w rodzinie rewolucjon.iistmr.
Gd.zie ;est mama i tata? - t>vtał.a dziadka.

,

Twoi rodzice la soc1aldemokratamł f 10014 ałedzieć t0 uneuciekać i>rzed aresztem n arimtee. a nie .tedziec! • łobG
' warzuć oi kasze - oopcmiedzlal iel ze złością..
WsoóLne życie z rodzi<:aimi zaczeło •le DO rewolueti łutmre1.
-

stemu,

ied.Y pawrócil! z

eml~aicit

Mama bardzo mi aft JPQdobała - wsoomlma Anna Larina
hula ładna, zaralma, mtaia dute SZM• ocz11, okotone dluałmf
puszYstymł
rzesami. Uznalam. te aocjaldemokra.ct 'łi• 14 wcale
taC11 iH.
-

-

•o

Spot'kaai.1e z o}cem było da:'amatb'ezne. Gdy
zobaczyła - 'DITAsie. Lama ohodzac. wYrZUCał nold do ~rzodu. wyma.-

straszyła

Nikołaj

w Alk.ademL! Naiuk ZSRR, kt6re1 był ezłonklem ~
BY'W, ało nlera11. te ~ł o!enlł!dze od ~ ~. M.
Kblkowa.

Jak •tary Ałtajczyk poszukiwał Nikołaja Bucharłna.
Nikołai Bucham orzel>Y'Wal na Ałta:hl ud tezicnm Ta.teck!m. Pew.n~ razu. l(}dy romiaw1al z diwom& UOIOft.'Ylfti • 411'1Dl·
tol®i. n1eoczekiiwain1e otworzyły sio drzwi i do ookota wnedt
atary Abtajezyk. Uważnie li• r<>?lllladal. us1hl1ac l'OZD()!llR&d rir6d
oboonY'Clh Nilkołaja. BUIChadala. U'bTany był w oolatan• tufa1'lice.
na no1tach mW stlrzeoy obUIWlia.. w 1edne1 ~ tzrmrmał nied•
ty worek. zalł rw dr\tldej - 1ald&4 zawtniatko.
- Czego pa.n 1obi1 i'J1C%117 - za'OYtal 1eden a oml~ocdw.
- Moja i>rzuszlc. J)4W2lf!c! iioon - 'OOWlledzial Ałta1cuk. macają<:- .sie do omitoloita w czarn-ym. oilAn.iowym kat0ehmlu o d1ł
fyoh brz~aoh. oo było ohyiba 'Pl'ZY1CZY11Ul l><>Mdzetnia ~ o ~ te
:!est Bucharllil.em. Wy<J1brad:ał 1<>bie BU<:'hariin.a tvl'ko w ka'l)eluszu.
- Tak. Twoja i>atrzed - 'DOWtórzv'ł Ałt.a~ M>Qldada1M na
ormitolol!(ów. - Ja alvsziala. OTl4 "1'%111echal4 ł mieszka
tej

'°

kb~.

Urodził.a

-

„Bucharln

tlłinnaftte, ftl• ~ Nełluneł wtt8tlłant Pcmu",
nigdy nie mial tadnycb OhC'Zędnokl . Honorarlum za awoje oraee llJt.eracki• Dl'USYłał Da tundwa .,..W.. Od.mówił Po'bleram.l.a pena1i redaMora „I'2JW1.U1" Pen.14 cloltawal

ptiicmfcl

No, •koro „nooJti" HWZd. to Ja me łntem „on&' - 1)0W!e..
omitolo.g. śmie1ae sie. - Zaadmj, adzi• „ona" tnt7
- Nłe ona7 - :ridzi<wil aie t\J!bylec. Nti oor6cs oimiJtoloo. nie
miał karpelusza 1 to całkowicie ~ zdeitonowalo. Chlwilt 'DOID7spojimał w .tron• Nlace«O fa11k• drwń~ om!toloa ł
WSkariał na n1eizo.
- Z11-0tDH m. ..ona" - DO!Wied'Zlal. imlełac ce. ta w a:o..
tuszu i umal. te trzeba 'DOll!.6c 1n.iby'l-oowi w 1'07JD02JDani'łl Nikolaija Buchar.I.na. Pozostalo 1~ tnech m~ w bm dwóob
a ochrooy.
- To *tmt-1 - Omitotc« w boe'l!Ulml a1clnał atowa w ..._
M Bueharlm..
- To ona7 - łldztwU 1k A~C!Zl'IL - !'wola tn6toł prawd1P
-

dział

•1a1wazy.

Niedawno w ZSRR oficjalnie zrehabilitowano Nikołaja Bucharina. F. Miedwiediew wysłuchał
Anny Lariny i na łamach tygodnika „ Ogoniok'' opowiedział o tym, jakim człowiekiem
Bucharin.

wspomnień
był Nikołaj

AnD7 lArłll1':
- Jlo#R4pn, .... tvdl JN>aion.t ,,_,.,

Czy można pokoehaC zadżumionego?
chują.c
wlazła

-

imzy

re'kal1lL

tym nienartn.llralni•

ood ka.natie.

zaczeła olak.ać

d

Ania s

orzeratenła

krzyczeć.

JQtórvm mieszkal.
Wielokrotnie spot11kalam 1' NłkolaJa StaltM. Pe~ ran. 11
byk> to tD roku 1925, J>od wvhfl.Dem impulsu, napisałam do Bucharina wierszowanu lid i. zia rada ojca. wlożulam ao do kc'Derty. na której on na.msal: „Od J. Larina" Zdecudowalam, że pójdę, zadzwonię do drzwi, oddam kot>erte i od ra%U uctekne. Stalo się ;enak inaczej. Gdu zeulam i><> 1chodach z druQieao 'Pffł
tra na pierwsze, nieoczekiwanie sootkalam Józefa Stalina. Bu14
dla mnie oczywiste, że. idzie do Bucharina. Niewiele m11śląc, i>Oprosilam ao o i>nekazanie listu. na oo rie zaodzłl. W ten .ri><>sób,
przez Stalina (co za złowieszcza ironia losu!) i>rzek.ozalam Bucharinowi 1WOJe J>ienv1ze, dztecieee W11%11anie miłości.
W r . 1927, na iycze'lllie StaU.-na Nikol.aj Buchari1' i>nnióal lłc
n.a KTeml. Dale; ;edn.ak czestt> nas odwtedzal. a b11tDal11 okresv,
że nieomal codziennie vrZ11ieżd.ial na nasza daczt w Subrnum
Borze. Mama żartowa'ta sobie troche z naszuch uczul!, ni• łt'Gk
tując ich poważnie, oictec zaś milczal i nie wtracał sit.
Pierwszą mo;a reakc1a na ieao ośwtadczunu b11l plac%. Na!łe
pnego dnia Tano ojciec, któru łak tuż wspmnniala.m. niadu ~. tO
nasze stosunki nie wtraccil, nieoczekiwmiie zaczal rozmawiać "
mna na. ten temat:

- Musisz się dobrze zMtanow1c! - powiedział - nad powag"
twego uczucia. Nikoła1 bar.im cie kocha. a to delikatny, emocjona!Jny czlawiek i ieśl.1 tiwo1e uezuoie nie iest 1>0'Wtdm•. oowinnaś zerwać, l(dyż dla nieto może się to tle &kończ.vet
- J eao slowa zimłepokoilu. a nawet '1>1'Zestriuzvłt1 M1'łe. Z .lfł.
kolajem Bucharinem 1i>Ot11kałam się w daluvm citiau. Chodztlil-

mu do teatru, wroólnie czutali.§mu. Przeczutal mł kieduA tra•
oment powieści Hamsuna „Wiktoria", kończ4Cfl lic alawami:

„Żródlem wszvstkies!o oo ziemme I 'WładcZYllli• ws:zystkiel{o co
ziemskie stała sie miłość, al1! cala jej dt'OJiGa usłana ieat klwiaitaml
krwią

-

kwiatami i klrwią!"
Dlaczego krwia?

- Chciałabv§. aby bV'łT t.vJlko kwiab'T Nie bY'W& tak w belu.
J e.śli miłość nie ooolmnuie flrudinoścł. m• 21WYclet.a. łio ni• ieet tio
miłość orawdziwa
I naole, patrzac M m.nw .mutnvml ł ~zonumi oaiamł. •i>utaz:

-

Mo.e;laby$ ookochac! zadrumioneJtOT

Sr.ieszylam sie„.

-

Dlaczei:i:o milc:zy.sz. dl&cze!l<> ni• odpowiadaaT

Wzruszona. naiwnie 1ak dziecko. •a.i>vtałam:
- Koao 'Pokochać - ciebid

-

Mnie,

oczywiście.

mnie -

1>0wiedział oe'W'Jlłe.

I 1uż miałam od-powiedziec!, t• łeao ttłe moałabtlM oo7toc:P&ad.
bo ao tuż kochałam. 1Gied11 0011ro.rił.

- Nie trzeba. nie trzeba. nie odoowiada1 I BoJe ałe odwwiecbU

Nieraz. w czasie dluałch la.t mte%M'td. i>r%Vl>Omnia1,o 1M ałc to
fatalne putanie:

-

Czy

Czv

rtioi:i:łabvś

można uszyć

oo'kochac! zadtumionetl!OT

garnitur bez miaryf

Nikoł a j BucharLn miał chara.kiter skomo11kowan:r. niadY nłe
bvlo dokładnie wiadomo, czeioro można bvło od nieao oczekiwać.
A ; on sam też nie zawsze orzewidywał swoje zachowanie. Jldol-

nv bvł do Ćzvnów nie orzemvślalilvch
Pewnei:i:o razu rozmawia1ac z Nikołajem Bucharltnem o Jeiao
wvie"dzie do Parvża Józef St.alin zauważvl:
- Wytarty ma..<tz aarnitur, Nikola1u. niezrecmłe tu.t łechac!.
trzeh11

bt1ć

dobrze ubranum.„

W tvm sa.mvm dniu zad7Wonił krawiec z ltomisatilatu SwalW'
Ząer •nicznvch którv chciał 1.ak na1szvbcie1 wziać miat"t. Nikołaj Bul'harln ooorosił. abv U1Szrto mu e:arnitur bez orz.vm!arld i
usiłował tłumaczvć krawcowi. iak bardzo iest zalety.
- Jak to. bez urzumiarki? - zdziwił s!e krawiec. - Z1110łera

cie mo1em.u

doświadczeniu

towarzt1szu BuchariA. ładn fsrzcu
kraw;ec nie szul aanituru bez miaru.
.
- Niech wiec uan szt11e ze stareao garntturu - unroooaiował

Nikoł~i 7aoomniał iednak. że 1edvnv atarv @imitur miał na
sobie W końC'1J znal a zł chwlle na odwiedzenie krawca. Uszyli mu
nowv E!arnitull' oo1echal w nim do Parrt.a. -a pó:lmie:I aresztowano l?o w nim.
Dwa miesiace oo are~aniu meta Amina LariM ruem s W-nem ; okem Nikolaia Buchairtna wstali orzeniesieni z Kremla do
rzadowel!o domu orzv Moście Kamien.nvm. 1ut wtedv na 1>61
i>ustee:o Przvsłano Im raclmnek za mies?Jkanie. Nie bvło czym
J)facić. a oonieważ dom bvł w rtestii CKW. Ainna LM!ina naolsała do iee:o szefa, MkhaUa Kalinina mal:v liścik:
,,Pa.me Michatlet Wuuńad fuz11stow11cł 1IH *bał • :tł114'M41
iwo;eao nałmitv. Niko'ła.1« BucharłM. wie ma.ta .n.. możlitoold

12 ODGLOS'!'.

~o/

w butach, &POl'tiowe1 ku!rtce. czaoc• zamiut

WYWarł

na tub.vlcu oozekiwanel!o wrażenia.
Pnecteż Bucharin 1est duta, ładna. a co?
Rozle2ł ai.e Oitłu'S.Zajacy śmiech. a najdłutei imiali
C!I dwał
11 ochrony. W końcu Ni'k:ola i Bucha:rln odezwał sio.
- Po oo wzuszedle§ mnie obejrzeć, nie 1estem i>nectri J)QmM&
na wudaniu. a w dodatku. 1ak wid.zin. niteduż11 i , nieladnv. oał
-

Chce do dziadka/

Matilta kiiem wv~oniła 1a S'DOd kainai>Y i nostalw'!ła t>rzed zaczerwieni-OIIlym i w7lr'USW11vm ojcem. Do wieczora zdoi.al iednak
z.dobyć jej zaufa.nie i iuł na eałe b'eie t>OZOStali orzyjaeiółmi.
- Biu:harin zna.l mo:Jeao ojca 1eucu z okresu emtaradi w,s-pomina Anna Lari.na. - Po raz J>terwsz11 n>otloali !if w. Wło
uech w 1913 roku a od lata 1915 do lata 1916 młes~kaH tD.łJlól
nie w Szwecji. Od roku 1918 do i>orowv roku 1927 mieazkalilmy w ,,MetfCJ1POlu" w Moskwie. Bard2'0 łie smuctl4m. adv w11chodzil od nas t oora.i cześciej 1ama bieaalam do J>o1oo1U 205, t0

I

Nikoł.ad Bucłulrln

ka:pelw;;za. inie

ce

kowitu zawód..•
Ałtajczyk nie wiedzial,
zrozumiał.

oo to

łakieito

•.a.wód". ale o nan.e-

czo.nei

Moja nie trzeba narzeczona. mola mied ba.ba. OM Vlridllcl
• Dodał BuehairlinoWil iniedruie zawtniatko. w którym
· omazały ste być 1>lacld upieozone s oi•rw-szorzedinej maki DSZen.nej i, d<><ia~ trzeba. U1Pieczone 1>0 mi.stnwwsltu. Nikoła..1 r.ao:ał
-

eł i>iacek -

czestowa.ć

nimi wszvstldch obeonvcll. co

Ałta1cz:v'ka ubodło.

-

Moja baba t11lko tobie Mezen.ta ul)icrkm. maio maki.
Za co mnie l'l>Otkal taki honor1 - PIDY'tał Bucharla.
- Co? Moja nie ~iala.
.
- Putam, dlaczeao twoja baba ttt?ko cłl4 mnte U1lielcł4 ,,-!aclcłP
- Mo1a pow~dzial: ui>iem i>rezen.ta Bucharina aa to. ż• ona
kocha ludzi.

- Lud - zauwatył cmnito~.
- Lud. lud. TaJc-ta1c-t41c - 'DO'twierdzil Ałtaj~
- No, ja.Je 10a.m .te teru t11j1 10 lcol.ch~? - ~yit.ał B\łcharln
- Powilfdzialbvm et. .ie tutaj du.to łU<bte.
- -!\łów. mów. nie bój sic - ooor~il Bueharln.
- Mo1a wszustko i>owiedztała i taJc moja rorumcfł, fa1c h1emu. Mówie. dużo lud.zie. 11,ie można rJowiedzieć.
Zast>Okoiwsz.v swoja ciekawość, Ałtakzv«t ooazedł do wrlkla
Wszv~cy t>OS"LI:i odwowadzić wzy:byaza do
ieziora. na któreJCo
brzegu była iee:o łódka. dłubanka. wvkonana z odoiłowane.!!o kawałka .n-ube.!!o onia drzewa. Ałtaiezvk Dl'ZY'Wiazał worek ~
do oleców i. 'l>O'i~iwszy -1• tylko a Buoharinem. odbU od brz„

...
-

m•

Bll(U ~ tnoerl4 lłobrd

Kolejny fortel Józefa Stalina
Gdy ~ d!D1a UiZetY ooillllformow,a ly Gb.vł tio ko1e1d1Y fOl"'
tel Józefa Stalim.a). te mriawa Ni:lrołaia Buoharin.a została tm.erwana, Buchatrin dostał telegram z gratulacjami od Roma!n Rollanda i ]jst z &r.ailiula'Ojaml od BOl'YU Paatemakc. BaT'd'ZO ~ to
~ło. Zd t>6źnie1. ~Y vr dru~e1 oolowie stycznia roku 1937
z •ueb' „Izwiestia" ~ oodlDl9 redakitora odoawiedrmalneiro
Nilkoła1.a Bucltari.na ł stało sio ba!l"dzie1 nirJ: iune. !e nt-uacja
jego fest zu.oebnie zła, Elom Pasternak 1)0lflOwaM DEU'&J'łał do
Buchadna krótki lt'llt. kt.6ruo, 1ak by to nie brzmiało dsi-.mie,
ni• zatłlrzmwlo. Pisał w liki•. łt •..ładftc rilv !de ,ldolaJ4 wuleoMć mnie o pańskiej 21tłrad%ie", a sacbodaaee w klra1u vrYdarzenia niepolk.otły llo. Ni1koła1 Bucham oo otJrzymaarlu takiellO listu brl 'VNtrzdnifty mesbwem ooet7. ale jedillooześnle bardu> satrotlmny o iello dals:ae Jen.

Gd)rh)"Dl mócł to pruwłtblef..c
W mą. 1118 ,, Jfllrolat lłuchańa wróclZ a b.1' •
Paryta,
Idzi• llBilowat 'DlesteW bezs1uatecsnle. kuoid dla Zwłłł7.IN Ra.
dsledde1e> archi"N'Um Kuola Mairba ł Inne ddkum.eM:.J. które Dt

dojłeiu Adolf.a Hitlera do właicby. aiemiecc.J' IOCi&ldernolrraGł ,..,.._
at.asw!Li na mrzedał.
- Nie przejmuj ac NłJcołaj - 'OOCłesul • JłaA!tt. lbdlm
llwpłmy archiwum, oni vst41>l4.
Nikołaj Buehańn 'P1'800W&t w ndftoJ1 "11rwi.tl.t", w Abd•
mii NaUk ZSRR, W2YIOtow}'Wal
..staliinowaklL" kODatyiuoje.
W J)OCZlllflka.eh 1ieronJ.a d<l\!tal UrOOo ł ~ał
llÓl'.f Pamiru na rolowa.nie. Zinala.zł li• w osteoacl\. do lvt.ón<:-h ni• doc!.erał.a taooa wiadomMć.
19 sierr.mia 1936 roik.u 1>01awib -1• nieoczekiwane I tt>ralllme
wlad<Jlllloścl. Ansna Lama mzec.zvtala o wm w o.zetach, ld:óre
in.formo0wały o ooczą.tku orocesu „Zjednoczoneao Cenitrum TTOOloistowskieao". o tym, :t.e wielu 1ello uczeetnillków o.tkairtało Ki!kolaja Buchairhna. W\lm"ótce oolawll sie komunilka.t nrokur&tun o
l'<ll2lPOCZęciu eledztwa w 111)r81Wie OlllÓb wy.mlenion.ycll na woceaie.
w tym I N~kola1& BucharlnL Na zebraniach oode1mowano newne rezolucie:

now„

„Posad2'1.ć

na

łMołe

„

oskartonvch.„ „

CM Nikołaja Bucharhna nie było wtadomokł. W lrot\cu dowi•
dziawszv sie Pl'ZY'1>8dtkiem o śmiertelnym nlebe:noieozeńsbwie. takie naid nim zawi&ło, orzvleciał samolotem_ z Taszkientu. Niepokolt sl.e. że zaares?Jtuja llo od ra.zu na lotni.Sku. Gdy ~bacz:rl
żoine. WYkrzvkinał:

-

6d11bum móaZ to ~ewfd.słe4. vełek?bvnr. eid .Wbłe ,.. ....
armatni/
Dokąd 1edziemv2' - aDY't&ł ~iem nofw. Bucham

lłncll

-

:zastainawiał sie.

skad by tu bezoo&rednio zad11Wonil! do Stalina.
Niech sie dz!eie co chce! - zdecydował i oo1eeh.ał do mienkainia na Kremlu. Ochroniars. 1ak 1tdvbv niisrov ni<i. oddał MmorY członkowi Centralineito Komitetu WYk<JII18wczel!o.
Ze swo1esto 1tabi111etu zadzwonił ooŚl1iesam.ie do Jłtzel.a StadLna„
Nleznainy li!!łos odroowledziat:
-

'l'ot0a'l"Z11!.I Stałifł jał

w ...._

T Jlftopada 1131 w. otrąmlll • redakcj1 zaproszenie na uroa,..
1togei 19 l'OC2111.lcy Patdz1ernika. Na Plaou Czerwonym mieli mleł
*'-„ niedaleko Mauzoleum i Jór.ef Stalin IS)Otltnegt Nikoła'a Bu.O
charina. Nagle Anna Larina aauwatyła, te w Ich kiC!'r'Unku mńoe
rza wartownik i bardzo 1ię llłlilliepokoiła. S14dziła, te idzie, •b1
aresztowad Bucharina_ Warto"Mltl'k jednak zasalutował l po~
dmal, • towarzyn Stalin pl'Oli towarzysza Bucharlna, ab7 te:a
wszedł na Mauzoleum. gdyt tam jest jego miejsce. Nikołaj Bucharin wszedł na Mauzoleum, ale nie udało mu 1i• porozmawia4 a
Józefem Stalinem.
MietillC, kt61'7 po ł)'m nastlu>fl ll'ltlulł .,,. wsględn7ftl spokoju.
Na P<>CZl\tku 1r11dnda 19811 r. swołano Plenum KC WXP(b). O
fOr&ądku obrad go nie poinformowano. Gdy wr6cłł, powiedział d•
~

..,,.orreta

ł

Nowr nef 1Q[WJ) lfikolaj lełmf • ~ a11lł l'UIUlł na ~
thartna, oekariaj~ IO o organizacj• spisku l • udz:lał w 111b6J·
1twie Siergieja Kirowa.
- Zamilczcie/ - wylaą1t1u\l Ktkołaj l!ucharlll. WDJ'ICf 11.4
odwrócili, ale ntkt ni• wymówił nawet 1lowa.
Józef Stalin powiedział, te z wyrokiem nie trzeba li• spieszy!!, lecz •Iedztwo tr1Jeba kontynuować. Nikołaj ~ucharin podsze'.ił
do Stalina i powiedział, !e naletaloby 1kontrolowad prac•
NKWD, gdyt nie można wierzyć tak spotwarzającym zeznaniom
.JÓ'Z~f Stalin odpowiedzi.al, te minionych zasług nikt Bucharinowt
nie odbiera, następnie odszedł na bok.
Trzy kolejne męczące miesiące Nikołaj Bucharin ~dził w by..
łeJ sypialni Józefa Stalina, s którym - na Jego prośbę - zamie·
nil się mieszkaniami. W mieszkaniu tym zastrzeliła się Nadle!da
Allilujewa - tona Józefa Stalina.
Nikołaj Bucharin wysłał do Józef.a stalma kilka listów. „I>rogł
Koba• - piaal, bo taki w młodości pseudonim miał Józef Stalin,
dowodz14c 1wojej nlewtnnoścl I obalał oszczerstwa, Anna Larinll
cały czas była prq mętu, za wyjątkiem tych minut, kiedy WT·
chodziła do dziecka. Pewnego dnia zobaczyła w jeg? ręku plstolel
Zacz~a krzyczec!.
- Nłc bój się,
bł• pomy~lalem, te

me

Sergo

mogłem

-

powiedział

Bucharin -

Ja~

,,..

zobaczvsa mni• marttoego.„

Ordżoni'kidze zachęca

do

wytrwało.4d.

Pewnego razu Lar:lns wynla n• ul~ aby łyJmąd •wtetego powietrza I zderzyła 91• s Sergo Ord!onłldtbe . Ten li• zatrzymał,
popatrzył na ni" oczami pełnymi takiej boleści. Do dzła\aj !rlt
mote zapom'l\le~ tego spojrzenia. Potem uścisn14l 3~l ręk• i powi...
dział dwa słowa:
- Bqdłcie lłlttłt
Wsiadł do samochodu ł odjechaL
Dzwonek u drzwi. Przynieśli wiadomo§t! o zwołaniu Plenum
KC' WKP(b) - „lutowo-marcowego" Porządek dnia: sprawa NikJ.
laja Bucharlna i Aleksieja Rykowa. Buchar!n decyduje się nie
Iść na Plenum KC WKP(b) i ogłasza głodówk.,.
W li~ele do Biura PoUtyeznego pisze:
,,Prote•tu/qe pnectwko niesl11chant1M ••brtslłło-nł ogłan1im
fłodóuikf ..!
Dzwonek • drswl. Trzech mę!CZJ'ZD przynosi l'OIEkas opusz~
... ltremla.
'fe'lefo.n od .16zefa stanna:
- Co w eiebłe, Nikołaju, slyeh~?
-

Przt11zit tol4!nłe iovałedltć mnie • K't'emla.;.
To pa§Uj łcJl do 'łDSZ111tkich cliablóto„.

18 lute10 193T roku Nikołaj Bucharin potegnal łf• z ojcem,
ze awoj1' plerwszlł tona, Nadidd~ równiet pómte:I represjonowan'Naplsała do Józef.a Stalina liet, te nle chce b~ czlcnkiem partlt w csułe, gdy stawiaj, Nikołajowi Buchar!nowt tak potworne, nieuzuadnione zarzuty i odt!l'lłała J6Hfowi Stalinowi lelfty.
mację partyjni\.
&ergo Ordłotrlktd• popełnft .amobdjatwo. Plenum przesunł9to. Potem - nowy porządek dnia s kwestii\ antypartyjnego po•
1tępowanla Nikołaja Bucharina w związku z oglcs:roną przeze!\
głodówk-. Decyduje, te na Plenum pójdzie, ale głodówki
przerwie.
- Przldv Mttł„ Nfftołaju, oglolłłd ffodówkf, prreclwko K:J
JHł"ffł7
Plemim o pnebaczenłe - mówi Józi;.f Stalin.
- Po eo, i•flł ma~ lltl17lia1' to11kluczt1ć mnie • partiU
- lfł'lct ałe btdzie eit • partłł to11klucrac!.
.., 'rn JroleJn1 Nikołaj Bucharln uwierzył „Xobłf.)" i poprosił
Plenum KO WKP(b) o przebaczeni„

ru'

Pro•

IT luteto roku 193'1 wieczorem zadzwonił sekretarz Józefa Sta•
lina Poskrieb~w i o4wiadczył, te Nikołaj Bucharin ma pojawid
się na Plenum KC WKP(b).
- NikolaJ B1.icharl" upadl pncrde m114 "" kolaM - wspomiM
Anna Larina - ł n łzamt w oczach pro.riZ, 11bym mu wt1bac%1fl\I
to, ft zmarnowcil mł t11cł1. Prorił, abym S1fM wychowal11 na bol•
szewika. - Koniecznie na bolszewika - powt61-zyl. Proril. abfl"'
walozyla o Jego uniewinnienie i abym nfe zapomniala na.wet liniJkł z jego listu-testamentu. - Sytuacja się zmieni na pewno ~.
zmieni - powtarzał - jestd młoda. dotyjesz Przysięgnij, t.e
rdołasz zachowad w Pft!Dft:cl mój list! - Przt1aicglam.
Wltal z podl~ł. objął m1'łe, pacalowal ł drżącym głoaem pa.
wiedział: Uwdaj, Anlutka, nie zdlij się, bywaj~ w hlst.orłt
prz:rJrre błędy, ale prawda zatriumfuje! Wszystko we mnie d,..
gotalo.
Liet ,,Do przyszłego pokolenia przywódców parlłł" Nikołaj Bucharin napisał na kilka dni przed aresztowaniem. do któ~
jak t-et I do nieuchronnej •miercł był ducho~o przygotowany
Całkowicie ltracił jut nadzieję na uniewinnienie l zdecydował,
2e oświadczy potomkom, i! z przestępstwem nie imał nłc wspólnego I prosi o przywrócenie praw członka partU.
- Mialam wtedt1 13 lat11 ł Bucharift bvl przekonany, n clottrlf
dnia, kil'dv. będf mogla przekarać jego Hst KC - wspomina d•lej Anna Larlna. - .ęyl przekonanv, je to trakcie re>włzjł Hat zostalbv zttale.lfonv ł paddano bv mnie ·represjom, proałl włfe, cibJll'lł
Mucztlła rif go 714 p11młęc!. (!;dv Po tołelu próbach upeumil słt,
te do1konale

pamłttam

treU

lf.łtu, :tniHCZ1/ł rękoptf.

Swoje ostatnie słowa do partii p!Mł n& niedużym lłOlHra, nA
którym letały Usty pi!lane do niego przez Włodzimierza Lenina.
Przez tie wszystkie ostatni!• dni IZ)'tał je Po wielekrod„.

Opracował:

HENRYK B. ftMINSIQ

lfa kołunmłe ..Polemiki, nsty, epłnle" imblłkuJemy łJłko Ikty potłpłsane tntłenłem I nazwłskfem, • podaniem ~ Adret I nuwłsb na łJ ozenie satnteresowanoa-o utrzymujemy do wtac!omo~eł reZastrzegamy sobie możliwość 1lq·ótów„

bkcjł.

:· p0len1iki · Hsty · opinie · polemi,ki · liStJ~~:..: OPi'1ie -~
.

.
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KIEDY MOŻNA NIE ODPOWIADAC NA
KRYTYKĘ PRASOWĄ?
nazwa111 v
kome.ntar.z W1to~da Bo,rowego,
pr~ niego refleksjami do odPowied.zi. rzeczni.ka p.rasowego ,.Koi{(„Odgłosy" nr 6 z
tura w Koninie IP· Ha.liny Ku1rzawińskiej
6 lutego 1988 r.). Z nota,tlki W. Borowego wy111ika., że dobrze zna
,.Prawo ?rasowe". Jedinalde przyitacz.ają<: jego an:tykuły s.tara się
udowod.rnć, ża p. Hal1111.a Kunaiwlńska nie dQipebniła swych ób<>na:Wet w wą,tpliwość
wlą-nków jako rzecznik prasowy. Podaje
jej kwalifiikacje.
Br~k mi _jednakże je.dnej informacji w wywociach W. Borowego
- m1anow1cie crz.y zgodnie :.i: ,.Prawem prasowym" kryty<:zny ara:iH·~atowi.
t;)-·~~ł został przez re<lakcję „Odglooów" przckazan~·
JesJJ ta•k było, wina krytykowanego prze<lsiębiorstwa jest ewidentna. Jednakże wczytując się w tekst komentarza moina przvpus~czać, ze teikst t.aikowy chyba przesłany nie został, bo zawJrposzukiwała . ')::lta Jest w nim pretoosja, Iż p. rzec.mik nie
glosów" w ,,Ru'Clhu", a tak.że nie wie o tym, że ok!reślona ilość
tygod.nl,ka znajduje się na terenie województwa.
Mt. 6 u&t. 2 p.rawa prasowego stanowi, że organa paf~stwowe
ł d!l'lll.• państwowe jedno.stkl orgainlzacyj.ne obow.iązane są do uprasową bez
d1z.leJen!a od!PQIWledzl na przekauną Im krytY'kę
miesiąca. W
11będnej %Włoki, nie póllniej jednak niż w ciągu
przeiplsie tym jelrl mowa o „ipirzekazanej" kryty.ce.
przywiąmją dużą wagę
Do odpowi~zl na krytykę prasową
eentraJine 1 te-renowe organy admin!st.racj! państwowej . .Je::l-nakże
podĄtireśla s:ę, że apełnione winny być wymogi z obu stron. kryty'lnijących I krytykowany-eh. Wae:ę pog!ądu p7'aWn€go na poNajwyż.~,zee:o z 19 si€rpnla
S1<lu
wyższy tema't ma u-chwała
1987 r. Oto jej treść:
7Jbul~e.rrował mnie

„Bru odpowiedzi Dl\ krytykę pra„ową przewidzianą w &rt. 8
otawy • dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, mimo upływu
mie1dęmme10 terminu od przekaza.ob. jej !Miresatowi prze• redaktora DĄCM!lnege • ią.da.nl~m u1to8unkowanfa się, jed - w row-.
mlenlu art.. ł ust. 3 - r6wnoz!lMl'ZDy s <tdrilową udzielenia Informacji, na kt6rą stuły skarga do Naezelnego Sądu AdminlstracyJneg-o••.

Jak jetrt więc z przekazywaniem krytyki prasowej adr~satowi?
Brak spełniania tego wymogu przez w1ększość redakcji jest z!awlskiem powszechnym. W ocen e Biura Prasowego Rządu zaledwie 5 proc. krytyczny-eh artykułów trafi• z redakcji do adr"aatów.
Byłbym wdzięozny, gdyby list mój został o;:iubli'kowany wraz
z odipowiedzią na moie pytanie.
Łą,cz.ę pozdrowienia.
mgr PAWEŁ PIOTROWSKI
(llzecmilk prasowy preZYdenta m. Łodzl)

Ponlewat Ust byl adresowa.ny bezpośrednio do mnie, czuję sit.
w obowiązku nie tylko list ten opublikować, a.le też odpowiedzieć na postawionP t.am pJ-ta•tic. Rozumiem. że Pawłowi Piotrowskiemu chodzi nie tyle o ogólną zasadę, co o konkretną.
praktykę.

Zasada jest prosta. 1 autor li tu Ją przyi>0mina, powołując się
na art. 6, ust. 2 „Prawa prasowego", gdzie mówi się wyraźnie,
że obowiązek odpowiedzi dotyciy tylko „przekazanej im krytyki prasowej". I dotyczy to również terminu miesiąca., w Jakim
ta odpowiedź powinna wpłynąć.
przyA jak to jest w praktyce? I jak było w konkretnym
padku krytykowanego „Kontura" .,. Konina?
Otóż Witold Borowy puypomnlal jedynie, że można było połraktować odpowiedź llaliny Kurza.wińskiej z koniń1kiego ,,Kontura" formalnie i uznać ją za niebyłą, gdyż nadeszła z dużym
opóźnieniem. Oczywiście redakcja „Odgłosów" nie miała prawa
felietonu Witolda
domagać się tej odpowied:ił w terminie, gdyż
Borowego pt. „Gospodarz - to znaczy kto?" nie przesłała do
Konina. I gdyby okoliczności tej sprawy sprowadzały się tylko
do tego, nie miałaby ona ciągu dalszego na. lamach pisma.
Rzecz od początku wyglądała Lna.czej. Przedsiębiorstwo turysUnle,Jów.
tynne „Kontur" działa na terenie miasta i gminy
wyręczając
Władze lokalne poczuły się w obowiązku przesłania tym redakcję - pełnego tekstu felletonu do Konina, do wiadomości „Kontura". Urząd l\'lia.sta i Gminy w Uniejowie systematycznie przesyłał odpisy korespondencji do wiadomości redakejl
- posiadamy ją całą w redakcyjnym archiwum. Jeśli wlęo Wirozumowania l
told Borowy krytycznie skomentował sposób
Haliny Kurzaargumentację rzecznika prasowego „Kontura",
wińskiej, to występował nie tyle w obronie prawa redakcji do
krytyki, ile w obronie Urzędu Miasta i Gminy Uniejów, który
to Urząd był systematycznie lekoew&żony prze'I konińskiego
„Kontura". Poza tym Witold Borowy nie mógł pogodzić się s
lekceważącym i ironicznym tonem pisma podpisanego przez Halinę Kurzawińi'\ką, z czym trudno się nie zgodzić I mieć mu to
za złe. Podkreślić chciałbym przy tym, że ten lekceważący toi\
do
odnosił się nie tyle do naszego pi~ma i autora felietonu czego .icsldmy przyzwyczajeni i na oo jesteśmy też uodp°'rnieobo\Vil!izków prMlOWJtlni - ile do sumiennie wykonywa.nych
ków Urzędu Miasta i Gminy Uniejów.
wy11ylanta.
Wiem, że wiele redakcji nie dopełnia. obowlą.zku
materiałów krytycznych. Dlarzego? Otóż nie dysponują one nłe
nie posiadają
zbęrlnymi do tego możliwo:folami. Po pierwsze działów listów i interwencji powołanych do tego rodzaju pracy. Po dl'ugie - ie w-i.ględów oszczędnościowych nie mają tylu
wolnyeh egzemplarzy pisma, aby katdemu krytykowa.nemu moł
na było je wysiać, co miałoby też znaczenie reklamowe. Po tn;ecle . - nie z.nvsze mają łatwy dostęp do kser9gra.fów, aby morly
robić potrzebne odbltl i krytycznych materiałów pra.soWYch.
W prakbce „Odgłosów" dorobiliśmy się takiej sytuacji, że wiei~ instytucji czyta. pismo I przysyła. oclpowiedzi na naszą krytyPewną iasłnll'ę
kę bez wysylani.t im materiałów krytycznych.
ma w tym również rzecznik p1·asowy prezydenta m. Lodzi.
Na spotkaniu z przedstawicielem Biura Prasowego Rządu. jakie niegdyś miało miejsce w „Ozicnniku Łódzkim", podn05iłem
pra.~owego",
kwestię małej pr:r.yilatnoścl art. 6, u~t. 2 „Prawa
wychodząc z założenia. że skoro niemal już wszystkie Instytucje
prasowych, to czytanie gazet i wyma.ja. swoich neczników
szukiwani!! materia.łów, krytycznych powinno być ich obowiąz
kiem llshsza!E•m w(n~:czas, ie nie mogą tego czynić z tego samego powodu, z ja.kiego my nie możemy dokładnie wykonywać
nllożo ne~o na nas obowiązku, a mianowicie z h·raku pieniędzy.
Nit' •tać Ich uo prnstu na k11pno pt'a5:V lub zaprenumerowanie
wycinków w „Globie". No I tak znaleźliśmy aię w miejscu sta.1tu.
My wiemy. ie trzelJa, wy wiecie, że trzeba, oni wiedzą, te
trzeba, a.le nie wszyscy mogą. Czasem wygodniej udawać, że się
danego numeru gazety lub pisma nie czytało, skoro redakcja. nie
dopełniła obowiązku i nie nadesłała krytycznego materia.lu. Oł l
wszvstko, <"hoć trudno się z tym zgodzić.
„Odgłosy" myślą o tym, aby w najbliższym czasie, jeśli powstaną t:ikie moiliwości, powołać coś w rodzaju działu listów i
ln!erwenrjl. Czytelnicy kolumny „Polemiki - Listy - Opinie"
widzą. a korespondenci wiedzą, hk długo czasem trzeba C'llekać
na opuhlikowanie listu, a i tak nie wszystkie mogą !tę ukazać.
,i:J.k namlutka dzbllu H~
Połr:ecba. powołania czegoś takiego tów i interwencji - Istnieje, choć przy1Jnam się, fe jeszcze nłe
wiem, jak to rozwiątemy.
LUCJUSZ WŁODKOWSKI
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KTO

PO.MOŻE

KOBIECIE?

Zwracam się z prośbą o pomoc w otrzymaniu eksmisji dla
bytego mę-ża Ryszarda Cuch zam. w Lodzi, przy ul. Zielnej 7
m 32/33. Na realizację eksmisji czekam piąty rok. Mam syna
w wieku 12 lat, który chodzi do piątej klasy. Muszę syna leczyć
ponieważ ma nerwicę serca, a co będzie dalej, jak będziemy
mieszkać z pijakiem i awanturnikiem?
~ieszkamy w. pokoju z kuchni!\. na poddaszu, byty mąż z~j
muJ.e pokój, a Ja z synem ku<:hmę, ponieważ muszę korzystać
z pieca. Syn śpi na podtodze na materacu, ponieważ mamy tak
ciasno, że nie mam mu gdzie rozłożyć jego spania. Poza t"m
tatuś pijak i awanturnik robi, co mu się podoba, twierdząc,· ze
0'1 ma większe prawo ode mnie i od syna, bo on te.ż tu mieszka.

Bar?zo. gorąco p~osiłabym o pomoc, ponieważ na liczne moje
podama 1 odwołama do Wydziału Spraw Lokalowych Lódź na
Bałuty otrzymuję negatywne odpowiedzi i że mam czekać
następny rok. Sąd dał eksmisję rozwodową chyba tylko na papierze, bo nie można jej w ogóle otrzymać, wię<: jak długo moczłowiekiem.
zna mieszkać pod jednym dachem z obcym już
Bar<l:zo bym prosiła o pomoc, bo sama już nie wiem, co mam
daleJ w tej sprawie robić i gdzie ll'Zukać pomocy.
Urząd
~odaję swój numer sprawy: ILK-8174/180-W-277/83,
Dzielmcovv·y Lódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47, Wydział Spraw
Lokalowy.eh.

MALGORZATA CUCH

OD REDAKCJI: Unikamy wszelkiego mieszania

się

w spra-

wy mieszkaniowe, choć od cza.su do ezaau drukujemy listy DA

niejako prośby naszych Czytelników odwlad1..om, które Il\ jedynie władne coś Im pomóe.
Niekiedy bowiem wydobycie sprawy ·trudnej, ale pllneJ w zała
twianiu, na światło dzienne zmusza niektórych urzc;dnlków do
jej należytego załatwienia. Dokonuje się to bowil'm poił !IP<Jleprzekazując

ten temat,

J,lowłednim

cz;ną kontrolą.

Tak postępujemy I w tej sprawie. Mamy nadzil'ję, ie zainteresuje się nią naczelnik Bałut I prześle redakcji swoje w tej
sprawie stanowisko. Czekamy i z góry dzięku,jemy !

KSIĄŻKI

m

POSZUIUWANE I NIE CHCIANE

-

Nawiązując do listu Józefa Janke z Wrocławia, zatytułowane
go: Dlaczego tylko fragmenty „Dagome iudex", opublikowane2 :,Odgtosów'", pragnę również podzielić ,;„ ~,•·ymi spogo w.
,
strzezemam1.

nr:

które
książek.
Jednoczesnie rozumiem irytację Józefa Janke
który z góry już wie, że książki tej w księgarni nie dostanie'.
w
Wydawnictwo wydrukuje „Dag-0me iudex" prawdopodobnie
takim nakładzie, że w księgarniach książka ·będzie sprzedawana
SPQd. lady. Podobnie przecież było z poprzednią książką z. Niena<:k1ego „Raz w roku w Skiroławkach".
U:wafam za s!uszne p..ibti!n>wanie fragmentów

ma;ą się

.

„

~

.

~

Wiadomo,

że

na calym

świecie,

w tym

również w

Polsce

w

ró~yc~ okre~ach panuje mo<la na określony rodzaj książek.' Aż

dziw bierze, ze w okresie reformy gospodarczej księgarze i wydawcy nie są zainteresowani potrzebami rynku. Dziwne że nie
~ledzą, które pozycje znikają prosto z zaple-cza i nie w~nawiają
ich.
Podsumowując powyższe ośmielam się zgłosić pod rozwagę
„Odgłosów" następujące propozycje:

re-

dakcji

1. Rozpatrzyć możliwość rozpisania wśród czy~lnlków Odgło
aów" ankiety, jakle tytuły książek widzieliby w swojej bibl!ot&c:zce.
2. WY!llikl takiej ankiety przed.;taw!c! na łamach Odgłosów"
"
oraz zainteresować nimi wydawców.
3.. Dokona~ oce~y, na ile wydawnietwa k.!lążkowe utrrl!ly ze
swoimi zamierzeniami wydawniczym! na bieżący rok w gusty
czytelników. Najlepsze pod tym względem wydawnictwo wyroonić w Imieniu czytelników na lamach „Odgłosów".
Uważam. że powyt.sze rozeznanie życzeń potencjalnych nabywców książek mogłoby być dobrym dtogowskazem dla układania
planów wydawn!ezyoh w przyszłości.

LECH RUTKOWSKI
(01trowlec1 Swiętoknyskl)
OD REDAKCJI. Propozycja Lecha Rutkowskiego wydaje 1'lę
Rodzi 1łę tylko Jedna wą,tpllwość 1 - dlaczego poznawaniem rynku mają zajmowaó 11ię „Odgłosy" akoro księcarze
powinni posiadać wyspecJallzowane do tego Instytucje. Wydawcy, o Ue wiemy, nim ustalą nakład, pytają o zdanle księgarzy
Skąd wlęo nie trafiono ksiątkl? Część 1 nich pochodzi nlew~łplł-·
wie z da.wniej8Zych lat, kiedy to wszystko ludzie kupowali.
Zastanówmy 1łę jednak nad propozycją Lecha Rutkowskiego,
gdyt - naszym zdaniem - warto byłoby ustalić zestaw ksią
tek, które katdy 1 n114 chclałbJ mleć I które powlnn1 b76 Jednak w cl;włeJ aprzeda~y w kaięrarnlach.
interesuJącL

CZY KARA ZA

INTERWENCJĘ?

W .7:Wiązku z ukazaniem a.i• llatu pod powyższym tytułem w
„Odgłosaie-_h'.' ~ 4 z 1~88.0~.23 ośwl•ad<:zam, i:i loty emeryta, któ-

remu złośliwie wy<l!uza 11ę termin 1ai1nstaJ01Wania . telefonu w
mlesaJkani'll nie jest odosobniony. Obawy autora aą ipraiwdr.r;lw• 1
słuszne! Mój przytPadek jest ldenity-c~y!
Jestem również kilieintem U~ędl\1 Teleikomuinllkiae~ Ł6d:t„Pób:loc
u'1. Zawiszy 8/10. Mnie równie·i obiecano w111stał0wanie ~li.eten~
w roku 1980. Kiedy w 1986 roku przY1Pomnlałem się i wlmnłem zwolni0!11y nume-r w nastfP!lej 1>09e.sji tnr 51-49-07) •lrut~
ni~ oJdamy"Yano mnie, te numeir ten ni• zo.ttani• nf.1toimu 1Jl"%.T•
dz1e·loiny. Minl\ł rok, po którym dyr. Bolesław Dzi~gielewfil odpisał ml, u telefoo ten ro8tanle p;rzydoZlelony rod!Zinie, klt6ra o-krewnł
trzymała to mieszkan•e jako lokal za.stepczy, tdr* "
byłego a.oone111tL Al• rok wc?.ełniej ni• wie<liEla!, 't.e j4Mll t. rodzina.
w ~j 1ytua<:Jl moc• podejr~ ~ omnrianr numer zoetal

l

„

:. .

. ;'

' '

•p.rzed.any. Odpowiedzi dyr. Bolesława Dzięgie1ewS1kiego na moj~
pismo były nie na temat a Vv'l"ęcz lek-cewa·żą.ce.
Lnterwen.cje w jednostkach nadrzędnych a nawet w Komite-ci•
Łódiz.kim PZPR nie -Oały spo<liziewanego rezultatu. W efe~cie minie
również wydłużono termin do 1993 r. Cza\l"no widzę przyszłość.
Nadmieniam, iż dolączone zaswiadczenie mojej chorej psychkznie ma.tki w wieku lat 75 nie wzrusza nikogo. Tym bardziej, że
w omawianej por.esji zamieszkuje 12 rodzin, w większości osoby
starsze, samotne, a dwie ukończyły BO. rok życia. Mam uzasadnione powody, aby twierdzić, że waźinieisze są jedmak ,.ple.cy"
lub pieniądze niż s.prawiedliwość. I tym razem nie wierzę w
skutecz.ność mojej koresipondencji.
Wyra.żarn zgodę na opubli'koiwanie mojego listu. ŁC!<:zę pozckowienia.
Łódź, 21.01.1988 r.
KAZI:\HERZ STA:SISLAW GU~U:<;SKI

nawiązaniu do notatki z 1988.01.23 „Czy kara za interwenUrząd Telekomunikacyjny Łódź-Północ uprzejmie wyjaśnia:
ub. Marian Sl~robisoz złożył wniosek o zainstalowanie telefonu 1977.02.03. ina ul. Giewont 40, w roiku 1982 zmienił miejsce
Instaloiamies.l'Jkania na ul. Tuzełęcz 14. W rejo·nie tym były
wane telefony na podstawie pr.ze.0.plat wysyłanych w .roku 1976.
Wykonanie insta·lacji wyczerpało te.chniczne możliwości instala,cj!

W

cję"

telefonów.
Ob. M. Skrobisz pisze o bezdusznej pracy Urzęd'll Telekomunitelefonu
kacji Łócź-Pól.noc, w którym czeka na zinstalo•wame
od roku 1977, choć sam doskona !e wie, ie UT-Północ pn..eją! jego wniosek wraz z przejęciem rejo:iu w roku 1935.
Jednoczesn;e wyjaśniamy, że w swoi.eh informadacl) podajemy terminy ro2lpat,rywania wnios·ków z daa·1ego rejonu, a nie
terminy wyk0nania Instalacji. Zmtany wynikają ze zmian terminów rea!iz.acjt Inwestycji w danym rejCYnie, np. rozbud~wa centrail! I 'ie<:1 1 w rejonie i:amies7Jka111.La Ob. M. Skrobisza %ostała
przesunięta na lata 1988-93.
dyrekto.r.a UT
u
Obywatel M. Skrobisz byl na interwemcjl
1986.08.28 I został przyjęły poza kolejnością, na.tomiast w dniach
3, 6 ! 8.10.1986 próbował rozmawiać z dyrekto'l'em bez umawiania
s·ę. Rozmowa nie dos7Ja do skutku z powodu o·dbywajlj,c~h się
n;irad i posi~dzel1 kom:sji do spraw przyznawania telefonów. Dyrektor UT stara się przyjmować pracowników resortu poza kolejnością, jednak nie zawsze jest to możliwe. gdyż praca U~zed.u
nie ogrnnicza się jedynie do przydzielania telefonów. Urzą<l Telekomunikacyjny, pomimo mylącej nazwy, jest jednostką gospodar-czą wykonującą różnego rod~aju usługi telekomunikacyjne.
Je·d1nocze5nie wyjaśniamy, że po ka~dej skardze Obywatela Marlana Sk.robisza były dokładnie sprawdzane możliwośd techniczne. W związku ze zwolnieniem się I pary w kablach w rejonie
zamieszkania Ol:)ywatela Siprawa wstała skierowana 1988.01.10 do
telefonów. Kozaopiniowania p~zez komisję ds. przy·znawania
misja na swym pierwszym oosiedzeniu wyda opinię czy zwo1n1oną parę w kablu przezna~zyć d·la Obywatela Skrobisza czy
d'a inwall.dy 1 grupy, również oczekującego w tym rejonie.
Posiedzenie komisji odbędzie się w II półrncr-u 1988 roku. O
de:~-.zji powia.domimy redakcję i Obywatela Mariana Skrobisza.

ukazać.

Brak ~apieru, !>rak mocy przerobowych, nikogo obecnie nie
przekonuJe, gdy słyszy się, jakie to olbrzymie ilości niechodliwych" książek przewiduje się do przemiału oraz gd'y widzi
się. V: księgarniach duże ilości przez nikogo nie kupowanych
zadanie stwarzanie
.,ks1ązek dyżurnych", mających· jedynie u
pozoru, że w księgarni jest dużo Książek.

.

BOLESŁAW DZIĘGJEJ.,,EWSKI
(Dyrektor UT Łódź-Północ)

INFORMUJEMY O KONKURSIE
KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY ANNO DOMINI 1988
Choć wokół ludziom nie do śmiechu, na przekór rzeczywistoś
ci Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu I tygo<ll!'lik „Nad Wartą" ogłaszają IJI konkurs na rysunek satyryczny pod nie zobomają
wiązującym tytułem „Anno Domimi 1988". Organi.zator:zy
nadzieję, iż plon konkursu będ1Lie zbiorowym sa.tyrycznym portretem naszych przywar i codziennych problemów.
Na konkun należy nadesłać zestaw 5 prac wykonanych czarnym tuszem na białym tle, opatrując ·każdą z ni<:h godłem. W
zamkoniętej kopercie (QIJattrzonej tym samym godłem) należy ponumer telefonu. W
dać dane autora z aidoresem I ewentualnie
ko.nkursie wezmą udział prace nadeslane pod adresem redaknji
„Nad Wartą" (!18-200 Sieradz, ul. Armll Czerwonej 15) - do 20
marca 1988 i

Ogólna suma nagród u!umdowanych przez
Kultury wyn~i 40 tys. zl.

Wojewód'llki Dorn

Poza konkursem zostanie przyznana na.groda r~Qktora na<:T.elnego tygodnika „Nad Wartą" za najdekawszy rysunek poświ~
eony środikoan masowego przekazu.

REDAKCJA-CZYTELNICY
MARIA DZIĘCIOŁ, ARTUR STACHECKI, Tomaszów Mazowiecki. Z.a liaty cla;lękujemy. Bohda.n Gadomski w awoich planach ma
&Poro dekarwych J;>["opozycji. W miarę !eh realizacji będziemy publiikowali przeprowadzane przez niego wywiady.
MIECZYSLAW KOZAK. Lódź. Zgadzamy się. że flagi narodowe
truba 1za.nować. Dawny szacunek, ja1ki ludzie pamiętają z ubiegpaństwo
łych lat, przemi1nąl chyba bezipowrotnie. Dziś flagami
wymi wywija się na stadionach. li.le to nie powód, aby dozorcy
wywieszali w święta państwowe flagi jak szmaty wyszarpnięte
psu z gardła. Ta1k być nie powinno. Kfoś musi zadbać o to, a•bY
·
tak nie by'l<> i wymusić porządek. A.l e kto?

SPROSTOWANIE
W mych artykułach o Stalinie i jego córce Swietłanie, zamieszczonych w poprzednim numerze „Odgłosów", czyte!nicy wychwycili pewne błędy w chronologii wypadków.
Więc ustalmy, Stalin ukazał się publicznie po raz ostatni 28 lut~go 1953 r., a nie 28 kwietnia. Swietłanę, córkę Stalina, wezwano
z lekcji francuskiego do łoża umierającego ojca nie 5 lecz 3 marca. Tyle dla ścisłości. Te dwie omyłki, w porę nie wyłapane
wkradły 11ię do druku. Mea culpa.
JAN BĄBINSKI
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LODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACJI SANITARNYCH
I ELEl\:TRYCZNYCH
w Lodzi, ul. Sienkiewicza 85/87
ORGANIZUJE

Na twój telefon czekają redaktorzy:

3 marca 10-16

RYSZARD BINKOWSKI

10 marca -BOGDA MADEJ -

-

godz. 10-16

O trwającym jut kilka lat konflikcie między mieszkańcam:
1egmentów a B~łchatowską Spółdzielnią M1eszkaniOWll zawiadomll
nas pan Ratus-inik z Rełchatowa. Generalnie - chodzi o niewła
śc ! we rozliczenia i chę~ obciążenia mieszkańców "niE -tylko tymi
koi.ztaml, które powinni pon'eść. Sprawa trafiła już do sądu , I warto zapoznać 11, z nią bardziej szczegółowo, chc~by ku przestrodze Innych.

Wzro1t cen tywnojci

musiał pocił\gnlll! za sobll takte podwytkę
- alw czy takie podwytkę opłat za szatnię? Pytało o to kilku emerytów, korzystaj!\cych z obladó'" abonamentc,wych w jadłodajni Relw. Obecnie mu!!Zll oni płacić za 1zatn . ę
dwukrotnie drotej, tj. 10 zł. Co prawda, pytając o wyjdnienie w
Zarządzie Restauracji I Kawiaml dowiedzieli się.
te podwytka
opłat za szatnię nie dotyczy emerytów, posiadających abonamen11. ale„. w ja'.fłodajnf wyjdnlono im, te nie ma jeszcze w tej
aprawie odpowlednizh zarz1tdza\.

w

GIELDĘ MATERIALOWĄ

godz.

Czy nie dość przed!uków o Stalinie z prasy radzieckiej I z
k~lążek pytał w czaliie ostatniego naszego dyżuru przy telefonie pan A.R. (nazwisko znane redakcji). Dlaczego nie ukazujll "lę
:tadne teksty, omawiające okre'a stalinizmu w Polscf tak, jakby
nas to nie dotyczyło? Czytelnik dysponuje interei!uJącyml materiałami na ten temat i obiecał udostępnić je redakcji. .

• w „ lek'nie"
apon1a

·~

Oferujemy do
wymienione

niżej

sprzedaży

pełnowartościowe

materiały:

/

#

wentylatory, armatura sieci domowej
elektryczne
ił hutnicze
ł: żeliwo i PCV kanał. (rury
kształtki)
żeliwo wodociągowe (rury + kształtki)
kamionka (rury + kształtki)
• łączniki, armatura przemysłowa.

*
*
*

+

Wyprzedaż

rozpocznie

się

od dnia 15.03.88

w Lodzi przy ul. Demokratycznej 117 w godz.
9-14, tel. 84-22-89, przedsiębiorstwom pań
stwowym i uspołecznionym oraz osobom prywatnym.

jadłodajniach

lwoaa Lisleeka, 1tudentka farmacji opowiedziała o przykrej
1prawle, w wyniku której nie uzy1kała 1typendlum Warunkiem
jego uzyskania było m in. oddanie w dziekanaoie indeksu do 211
""rześnla z zalkzeniem praktyk. Tym.~asem studentka, za zgorl..,i dziekanatu. odbywała praktyki trwające do 30 · września i dopiero po tym termlniP. zdała Indeks. Nie pomogły tłumaczenia.
nie pomogła również interwencja w rektoracie, ~dzie poradzono
1tudentce doch~dzić SWl•ich ewentualnych strat· zakładając sprRw 1ądzie.

ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
603/k

„_a

. 1°~1
iill~
•

Pani B.P. (nazw11ko mime red.akcji) - proponuje, aby mle , zkania w spółdzielni otrzymywały w plerw1Zej kole1nośol te oeoby, które jeszcze Ich .,, ogóle nie mają, cl członkowie, którzy ubiegają się o poprawę warunków I zamianę mieszkania na wlę"'
ksze mogą przecież dłużej poczekać, a tymczasem Im właśnie
przypada spora część nowych mieszkań.

*

~'f

**
*
**
***

IR

Lódź

wszelkie usługi obejmujące
wykonawshvo w zakresie:

***

„

' PP „SZTUKA POLSKA"
Oddział w Lodzi
ul. Piotrkowska 86
90-950

O F E R U

w'

Nie o wlame dziecko mi ehodzl, len o problem - 1twierdził
pan M. Trołlcłankowskł. Sprawa dotyczy zapisów na pływalnllf
w MDK. S1t one prowadzone dwa razy do roku, w czasie gdy
•1lęk11zość dzieci nde zna jeazcze planu zaj~ w szkołach. Potem
- wielu rodziców chce zmienić godziny pływania '>: rannych Il:\
popołudniowe, lub odwrotnie tadne tego typu prośby nie są
uwzględniane. Nie ma równie! ~liwoki zapisania dziecka w terminie późniejszym, eh~ z praktyki wiadomo, że w grupach, li·
crących na poczlltku około 12 dzieci, zostaje po k1 !ku tygodniach
nie więcej nilt polowa - pozostałe rezygnuj" z zaj~. Warto by
- przy tak dutej l.iczble chętnych, lepiej zorganizować adm~ni1tracyJn1t pra~ na pływalni.

Z

E

J

projektowanie

i

l

malarstwa
rzeźby i płaskorzeźby
metaloplastyki
tkaniny
architektury wnętrz
meblarstwa artystycznegei
wystawiennictwa
dekoracji okolicznościowych
scenografii filmowej i teatralnej
foto grafii
grafiki użytkowej
konserwacji zabytków
wzornictwa przemysłowego

Dysponujemy własnym zakładem poligraficznym, pracownią kowalstwa, pracownią ceramiczną.

TERESA JERZYKOWSKA

UDlłA

I

.„.

F

I

UWAGA!

•
• •

CENY KONKURENCYJNE!

Wszelkie informacje w dziale usług artystycznych, ul. Piotrkowska 86, tel. 33-26-88,
33-33-95.
Przyjmujemy

każde

zlecenie

związane

~

z

\ 'IN1ll1AIHION

Jf
- ~.
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w Zakładach Specjalnych
Totalizatora Sportowego
z okazji Dnia Kobiet

Przedsiębiorstwo

Handlu Zagraniczneco
TRANSPOL
w L>ai1

Z A T R U D N I
do

PrzeznactJa 1lę dodatkowe, ałrakąJne W71nft• rzecmwe1
~ 5 samochodów OllOboWJ'cb „Wartbal'I La:ir"
9 1amochod6w 0110bowycla „Zaporoteo•
Ili> US samochod6w O!lłlbOWJcb „Trabaał"'
~ I minlkompałer6w ATARl-111 XI• mapetefenamł XT 11 TllrM
Wszystkie ku'POllJ blor' acblal w t1odatkOW79 loeowanła 'W711'&DJCll ,....,w1e1L
Skreślamy

li • łS.

„

Kolektury Pl"IYJmuJ- kupony cło I Ili ar e a ltll
Mlllonowycb w71r&117cb I noW)'rb 1amocboc16w ł7CS7
Tołallsator 8portoWT

•

ł•J

olruJl Pmlom

obsługi

technicznej firmy zagranicznej

•„„.....
.........„....,.

.

.W.WMIJ - (apeejalnoU

wykształcenie wyuze,
niemieckiego, 10-letni
poniżej 4~ lat.

Zgłoszenia

znajomość języka
staż

pracy, wiek

do dnia 7 marca br., tel. 86-70-87

Lódt.

„ „ ...„. ..„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„••
if:laa„1111•U„Jlllll„.R.R„.Ll„„JRU„.„.„„....„„.....„.•,„•••„.„„„„...••••
w
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Pne-4 p&n1 dniami, gdy przechcxniłem u1. Plntrkow~lcą, Pftł1
sbiep ul. żwirki wzrok mój u.trzymał ti• na wyata'WM apteki
i wówau doznałem jakb7 ol.hlenla. Tak to. tutaj i rdwno 50 IM
temu! .Jall: MB CU• szybko pn.eleeiał! X:sluamf„ JO której me
ma •Iad'1, pam.iętam jak d:rU I
lmlęgamt.
To h1taj 4ld początku naszego ttulecla midcłła
ł ant1'kwarlat pana Percyka. W okret1ie ml~eywojennym 1łynna
była na całll Lód:t I okolicę, a obroty mltia du~ większe 4ld
snajduj~j •l• t.d Pl"Z7 Piotrkowskiej, ale w sam1D' eentrum,
renornownn~j księ~m· f'!"my Gebethine!' l Wolff. Na tym ro(u
dawnle' ul. Karola i Piotrkowskiej majdował się jednopiętrowy
budyne-k, jego parter zajmowała księgarnia. Często tu przychodziłem, Podobnie ~k cała łódzka młodzlet. I to s dwóch powo-

epttwn!e i
postawiłit

jak się

Jak na Piotrkowskiej
Kuropatwa atakował tabędzia
Nie ma llę oo dziwić, że firma Percyk ! Ska była so~ w oku
szkolnych Lodzi. Raz po raz nasyłano kontrole, a najgroź
niejsza była z wyduału oswiaty starostwa grodzkiego. Pan Percyk godnie się wtedy zachował i z.łożył takie oświadczenie:
- Szanowna wladzo, ja bardzo kocham młodzież i chcialbvm
bardzo jej pomóc. Pan naczelnik ma syna? Tak? No wlaśnie, to
sam pan widzi, jak on się męczy już vo szkole, w demu! Proszę
władz

bardzo, oto obowiązkowe do czytania trzy książki pana Sienkiewicza, „z ogniem i z mieczem", .,Pan Wladyjowski" i „Powódź",
przepraszam „Poiop". To jest dużo ponad tysiąc stron! Kiedy tetł
młody człowiek ma cz<is to przeczytać? On powinien grać w pilkę, oglądać filmy kowbojskie. nawet iść na deptak na Piotrkowską. Ja rozumii>m, pan Sienkiewicz by? dobry jak byliśmy w
niewoli, ale teraz? Co kogo obchodzą te bijatyki szlachtv z Kozakami? U mnie za zlotypięćdziesiąt to uczeń t-0 wszystko wie,
bez zmarnowanego czasu. A pan myślisz, że tylko młodzież kupujP te pomoce? Dam panu taki przykład. Nie dalej jak w ubiegłym t'Ugodniu przyjechalo kilku eleganckich panów ze Zduńskiej
dla klat
Woli. Wzięli rozwiązania zadań z algebrv i z fizyki
Gimnazjum dzisiaj drogo koszt11je,
czwartych. MqdrzP zrobili.
Jakie
a jak .•ię chlopak nie uczy to go zostawią na drugi rok.
koszty? A tu tatuś za zlotówkę może sprawdzić, ,?ak jego svn
Przecid
rozwiązuje zadan;a domowe z matematyki i z fizyki.
tatuś w życiu by nie rozwiq.zal tych rebusów, a tak to bierze :reszyt. przegląda i mówi: - Synu. chyba pomylileś się w oblie%e•
niach. bo ja to rozwiqzalPm i mr>m inny wynik. Synek sprawdz•
i rzeczywi.frie. Czy pan naczelnik sobie wyobraża jaki to budzł
podziw syna, żony. n,;e mówiąc już o teściowej! A na zakończe
ni!' to ?a pana pow;em. że w naszej wolnej Ojczyźnie jest. t.oołto teksty pornograficZM,
71()ŚĆ druku. Czy te pom-0ce naukowe CZ'!J antypańsfwornP? 'Ribula komunistyczna też nie, a wręcz pr:recłwnie. to o co chodzi'!

Z punktu widzPnia prawnego trudno było pociągnąć do odpoopana Percyka Jednak spokoju nie zal.Dał I do.szło
do przykrego incydentu. W 1938 roku uczęszczałem (dawniej módo gimnazjum
wiło się uczęszczałem, a nie jak dziś cho<lzilem)
·im. Władysława Reymonta w Lodzi, mieszczącym się w oficynie
W tym gimnazjum hlsto.rli,
domu przy ul Piotrkowskiej 114.
a czasem, w zastępstwie, polskiego uczył pan profesor Tadeusz
Kuropatwa . Był to dobry pedagog. lubiany przez młodzie:!, ale
straszny raptus . Należał do endecji, co w opisanym przypadku
miało swój dodatkowy wydźwięk. Na jednej z klasówek z języka
polskiei?o. jak p~miętam. włafoie z powieści „Nad Niemnem",
złaoał kilku „7.awodn ików" niPst;oty i mnie (dlatego tak ml to
utkwiło w pamięci) n'l. korz~·<taniu z „bryków". Tak się tym ro:i:„źlił, że po dzwonku '':padł do pokoju nauczvcif'lc;kiPgo, złapał
laske i wyb i PE(ł. Wpadł iak bomha do k~ię;?arni Percyk'l. SzPfa
akurat nie bYło. doskoczył w i ~c do pana Arka Labędz.ia I z okrzyk.iem:
podniósł do góry lask•·
- Wydać mi wszystki.e „bryki" Pan Arf'k zdążył jPdnak uprzedzić cios, przesko.czył prr.et; lad•
i uciekał z okrzykiem: - Policja, gwalt, mordują! - Za nim
rozindyczony profesor Kuropatwa. Zrobilo się zbiegowisko. Znalazł się natychmiast policjant, który spisał protokół.
Następn('go dn i a w łódzkiej popołudniówce .,Ech<>" na pł<!nr
szej stronie ukazlłła się wiadomość p<>cl tytułem, a raczej pod
dwoma tytularni Nad linią mniejszą czcionką: „Nie w ZOO, ale
na Piotrkowskiej", a większą czcionką: „Kuropatwa atakuje lA-

lagle
zastępstwo
t( '-

.
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Czy Pola~
potrafi?
a

~ r.rozumiałyeh
także w wyniku

względów,

u.mówlEnia
redakcji ten felieton powinien
być jubileusi:ovvy. I tu aię zaczyna kłopot: absolutnie nie
potrafię pisać teks-tów uroczystych, godnych i duueszczipatielnyeh. Kojarzą mi s lę 1 pogrzebamL
Poprzestać m~zę za tern na
złożeniu najle,pszych życzeń naszym drogim, najwytrwalszym
Czytelnikom i wszyst)dm szaz redaknowanym Kolegom
cji. A felieton ~dzie zupełnie
o czym innym._
kraj'tl od
Trwaj~ w nasz;ym
pewnego cza.1u spory na te.mat:
buoować czy nie budować elektirovvnię atomową? Zwolennicy budowy przypominają, ie
na tradycyjnych środkach i ui1obach energetycznych daleko
zajedziemy, przeciwnicy
nie
przypominają Czernobyl i boją
si~ katastrofy. Ja mam do t~o
stosunek ambiwale-ntny - uwykorzystanie energii
ważam
historycmą I gojądrowej za
a boję
spodarczą konie-cimo~ć
się„. budov.rniczyeh elektrowni!
Po pierwsze, mamy podobno
tych spraw •.
jakiś instytut do
ale o sukcesach tego± jakoś nie
te
mówią,
Złośliwi
słychać.
prace są tam tak zaawansowane, te za glupie parę lat
imtytut t~n będzie w stanie
taka bombe, jazmajstrować
ką ?.rzucono na Bikini.
Po drugte: jeśli za tę budowli
wezmą się nasi z.nakomiri fachmani, których oglądamy na
i których
różnych _ budowach
dzieła podziwiamy choćby tylko we własnych M-4. to ja ! ię
na to zgodzić nie mogę!
W końcu elektrownia atomowa to nie jakH kurnik. który
można zbudować po pijanemu.
krzywo i :! byle czego, bo -głu
pie kury I tak s!ę w tym ni•
połapią, będą sobie tam mienkać i J~tc7'tt zno~ić jaj&.

wiedzialności

bedzia !".

szkole mieliśmv duży ubaw! Ale, że młodzie! bywa okrutna,
więc przez tydzi eń w czasi e dużej przerwy, wytypowany przez
nas kolega biegł do pobliskiej kawiarni i dzwonił do pokoju
na 11czvcielskiego prosząc pana profesora. Kuropatwę. Gdy się zgła

·w

szał, słyszał:

- Czy Kuropatwa I? Tu lAbędź, pif-paf, pan jestd zastrzelon.11,
czas ochronny m i nq,l!
Zanosiło c;ię na rozprawę sądowi\ I nowi\ aferę chyba polityczną . •Ted na k pan Percyk okazał klasę. Zmusił swego zięcia do
7,foż<>nia oświadczenia. 7e nic się nie stało, tylko była wymiana
7.dań na tPmat literatury. może trochę nerwowa, ale t.o była tyl-

ko dyskusi~ . Pan prof. 'l'adf'usz Kuropatwa przekazał ~O zl aa
PCK. a pan Percyk zdiął .,pomoce naukowe" z wystawy. Sprzedawał 1e nadal, ale już '<Pod !adv dollcuijąc sobie u utrudnienie
10 groszy od sztuki Dziś ze wzruszeniem wspominam owe ,,bryki" pana Percyka. jego ksi~garnię i prof. Tadeusz.a Kuropatwę.
To moja stara Lódź, która bezpowrotnie o<leszła.

ADAI\I BIEŃKOWSKI
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le!li p. budc"" ele-ktto'Wll.i
a.tomowej wetmle ·~ pan majster, kt6ł'y budui• blolt na
mojej w!cy 1 Jeco brygada,
która ok~l• wciął poblJ.ki
1ltlel) :r. piw.m, te ta -1elc:trown1a w życiu ni• powstaru.1 Albo - oo gorsza powstani• i
nijak ni• cb. aię uruch<>mić.
dopw16m:r wariant
Wreazcie
da Ilię ma
optyml.ltyczn:r urucllo.mić, orckry do.staną wykonawcy i projektanci, mini"Wt.r prZAl<hnl• w~ę L. łubudu,
wazystk„ 1i411 efektowni• r<>4J.ec1. Wariant optymi1tyc.my jest
t~ s.atem racz.ej pe1ymi1tycz.ny,
a mote na-t trai1c:my.
Mam :r..atem pro~ozyc~: niech
ko:i;bu.Quj~
eleld.rown~
tę
niecm.ie jacyl Rocjanie, i:r.weNiemcy. Ktokolwiek
d~ cą
:.reutą. tylko nie Polacy. Tra.ha.tła
wvtując man. nie1d7j
wylcr%)"kln~:

Polm

n~

potrafi! Tymc-..em. Miarowa
ll:aaa pwta, i do budowy jut
li• wz!4lt . nut_. Trudno, al•
ooł jeazcu mo'tna uratował mote ~uacić do t-co lnter•ru jak~.t s.półk4 s obcym kapipolonijną T
tałem, mote finn4
A IDOM choclu prr-tn1ch
nMnitilnikówT

„

A.B.

Inżynieryjno

~
c. Jlli ... *Je,
lile oe w -..,,ich kilku latach
pcM1t.awiOM ,.. kraj9 tąbko,

u.

elek-

za.ras rót-

ne Woln• Europy itp. l:'O?IPOC'Znl\ wrzaslr. h elektrownia ~
lipa, te junta woj1tkowa pod
płaszczykiem buduje wyrzutnie
dla rakiet •rednlego zasięgu I
przygotowuje argesję na Stany Zjedno.czone l wszystkich
ich sojuszników z NATO. A
wszystko po to, żeby uealiz.omarzenia
mocarstwowe
wać
premiera Messnera, a tak7.e rozstrzelać eo do jednego wszystkich bankierów na Zachodzie,
którym jesteśm;Y winnl forsę!
Egzekucjami będzie kierował
osobiście mlintS1t~ 'Bazyli -samojlik„.
Wróćmy jednak i grząskiego
gruntu polityk! międzynaro<l-0wej do smutnego świata budownictwa ! budowlańców naszych ukochanych. Apeluję do
wszystkich. któny są w tych
decydentami: elek~prawach
trownia jadrowa to nie przelew'ld. Jeśli z.apałki w rękach
dziecka to poż::ir. to bu<lowa
elektrowni w rękach naszf'~o
to
hudownictwa
r.asłużone!!o
prawdziwa katastrofa! Chyba,
w końl"U rużeby jaklś <'Ud da to tet nMza n~rod<Jtl'.-19 rnecjaln<>~ć.„

ANDRZEJ
KAROL

~
k!wtenlem, m1anowicl.e
mozolnie w głębokiej . wodzie
1wej dWiadomoścl l wyobraznl
piękne PQlnty, •wiet.ne rymy, in·
tryli, akcj„ dramaty, er.y teł
odwrotnie - !1<>wcipy. Idąc za
wzorem w~dkarzy . należałoby
każdemu członkowi Związku Literatów Polskich ~ręczyć gruby kratkowany brulion, w którym, oczywiście pnez kalkę, pl-

eo

dzień
wpisywałby
~arz
udało mu Ilię danego d la
s i ągnąć.

Lewym
okiem

Stosunek
kiełbi

do szczupaków

!'O

o.

porzut
pierwszy
Na
zaproponować
zwalam sobie
(naturalnie opróe7 danych podstawowych jak personalia, p?'l!ebyte choroby, kar-alność itd.) następujące rubryki· llość rymów
męskich I 1eńskic1', metafor nieudanych I porównań znakom:tych stopień zawiłości stylu. Iw tym
lość napisanych s?ów,
czasown ików. przyimków, słów
nieprzyzwoiobcoięzycznych
tych dail•j koniec / nie Ilość cudzysłowów. któryct stosowani'!
zastraszająco wzra~ta. Specjaln~
uw11gę należałoby pośw i ęcić te

matom, którymi danego dnia
zajął się autor. 1'1· trzeba by
zapewne przf'widzieć osobną
rubrykę „be?. tematu" oczywiacie c1.terokrotn ;e <izerszą od po·
zostalych.
Co dzień wieczorem każdy pi ·
sarz powinien odaać taką kartę w mi"!jscowym oddziale ZLP
Jakiż by to dało ogromny mater:ał do MP.lityc1nych sprawotdań i ~wietnych prac doktorskich! Juł '11'idzę oczami "'YObratni tytuły tych prac: „Stosunek rymów meskich -do ż~ń
sk!ch w maiu w '~·oj. bielsko-bialskim". „Ilośc.4 dowcipów wymyślonych

poniedziałki' ' .

w

„Srednia ilość lat poświęconych
na napisanie jedne_, noweli" itp.
Zamiast mó,•..-ić w kółko o po
pleran!u twórczośf'i, o mecenai o cenach
cf!l państwowym
pok~i~żPk, możemy przecież
święcić !ię ,umowaniu przecinków. mnoże"liU epitetó'l'I', dz;.!lemu włoska na czworo. Zamiast przywracać czystość naszym wodom. zakładać gospod11rstwa r:vbn~ f zarybiać wszy!tko co 111 ę da. możemy prz'!ci e:7 lk7.•,·~ ukle1ki które dotychczas n ie zdechłv w ście
kach. nos7.ących na mapach
wci::i7 jP.s'1'cze piękne nazwv neszvrh ~taryrh. kochany<'h · rzek.
Moż:omy to tn7.Vstko robić . Mot
mv orzer;leż tak dużo marnll,.,,an„go be:wż}'teczn i e czaim.„

WLODZIMIERZ
KRZEMIŃSKI

Polskli Związek Wędkarski ocłosil niedawn-0, że obywatel I ·
dący z wędki\ na ryby mWJi za
każdym razem zabierać ze sobą
apecjalną, porubrykowaną karte
1tatystyczn21. którą winien wypelniać odpowiednio pnez cały
czas pobytu nad tzw akwenem
czyli nad n:eką, atewem, jezbrem czy kałuż!\. Każda złapans
rybka musi być natychmiast od-·
wypełnioną
notowana, a tak
si~ nutępnde w
kartę oddaje
miejscowym oddziale PZW. W
humorystyczwielu kącikach
nych, a także na e~radach, pokwitowano to zarządzenie lekkimi I łatwo zrozumiałymi,
kpinkami. Wreszcie w radiu
pnemówiJ aam l!\rezes PZW.
który udzielił wywiadu radiowemu dziennikarzowi.
- To przecieł. ni• jest bd.na
blurokrac'Ja - mówił prezes wypełnia ai• tylko lmił. nazwisko. wiek. zawód, date. oitr.akwen. ""' którym sa.•la
lsinlalo łowienie ryb porę dnia,
pogod„ rodzaj przynęty ! ha·
ezyków, wt"eszcle złapane rybki 'lffdłu1 1atunk11, rodzaju,
długo•cl I przyblitone10 clęh·
ru. Jak widać - mówił dalej
pan prezes - wys i łek dla rybaka niewielki a 1akaż 1 tego
wielka korzyść dla Narodowe ·
go Gospodal'l!twa Można ustawiać 1praw01:dania I anali:i!ować zjawisko rybołówstwa we
wszelkich 1ego a.~pektach . Można !lumować złapane rybki według województw, gmin, paritfii, według tx>!'Y dnia. motna
obliczyć ilość złapanych okoni na 'łowe tonatego blondyna, stosunek małyrh kiełbików
do du:ł:ych 1z~upaków l odwrotnie, prze~ledzlć PM'Yn~t"Y ~080wane przez wędkuj._ce panie '
haczyki ulubione przez panów
Pl'ezes nie wy1aM1ił, co i<robić, żeby rybak nie wpisywal
wierutnych b2dur. jak sprawdzić. teby wszystk;e karty trafiły na właściwe biurka I jaką
drogi\ dostarcza<' je z upadłych
wl<>8ek I biwaków do oddziałów PZW. Mimo to dzlennlka!'Z
wydawał sle 1'!'ukonany.
zostałem
Co do mnie nie
wprawdzie J)rtekonany, ale jeteli akcja ta ma 1woje ogólUU!adnienle, to
nonaroaowe
chyba powllftna ulec czym prę
dzej tzw. wdrotenlt1 I amuowienłu. Istnieje ftł'. taki z....i,zet Literatów Polskich. Jego
członkowie r6wniet •jmujit się

•I•

moata

P ..S. A może się ooezwie k~ z kolegów -i gimnnjum I ltceum
fm. Wtadyslawa Reymonta 7 Z mojej IV klasy w 1988 r. a „pokolenia Kolumbów", a liczyła ona 32 uczniów. Jak wiem, pozost.ało
mieszka w mi@~la
przy życiu nas trzech, z tego •Efrem Kulik
Ifam'lton tl'.' Kanad7ie. W~·miP.niłf'm i!.O. bowiem Efrem Kulik najczęściej nękał telefonami prof. Kuropatwę. Pozdraw1aml

wojmoa

We-z.m.\
-techn~
tr<nivnię jądt~, 10

Ili•

.
46w.
Po pierwsze - sterty ksiąi.ek zalegały podłogę, lady I półki
w antykwariacie. Pan Percyk, w jarmułce na głowie, w czarnym
chał.acie z piękną długą siwi\ bro<ll\ I s okularami na ezubku
nosa, zawsze w pogodnym nastroju, nam, chłopako.m pozwalał
szperać w tych skarbach, wiedząc, że od nu wiele nie utarguje.
Tutaj tet zawsze kupowałem na początku roku szko.lnego używa
ne J)Odręcmlk:l. Były tańsze niż w 1nnyeh antykwariatach I co
wdne mało zniszczone. Pan Percyk mia! specjalnie dla siebie
zrobiony wysoki stołek z oparciem, co mu pozwalało, nie ruszając się, mieć na oku całą klientelę. W dniach dużego ruchu pomagał mu :r:ięć Aron Labędź. Na głowie też nosił jarmułkę, mi ał
pejsy i ła'<lne wąsiki, ale bez chałatu tylko w normalnym garniturze. Do niego :!':Wracaliśmy się per panie Arku.
Pan Arek - to byl drugi powód, dla którego tak chętnie odwle<:lzallśmy ten lokal. Był właścicielem małej drukarni, na której
robił kokosowe interesy. Drukował ,,pomoce naukowe", a my to
nal!':ywali~my .. bryki". Były to skróty obowiązujących lektur, tłu
maczenia czytanek z podręczników łaciny wszystkich klas, rozwią
nnia zadań z podręczników. fizyki i matematyki. oraz wiele Innych „cymesów". Ceny były przystępne, np. za bryk .. Nad Niemnem" E. Orzeszkowej zapłaciłem tylko 50 !J;roszy. Usiłowałem
j:;ko chłopiec, przeczytać tę ksiatkę. ale zasnąłem już pr::r.y pierwszym rozdziale. Ze skruchą przyznaję, że dopiero po !50 latach
Z'l.pozn;i.lem się z tym dziełem, oglądajac film „Nad Niemnem".
Wyszedłem z kina naprawdę oczarowany!

eo się tn:yme. kupy,
wojslro. No tak, ale

•
Sport

Wygrać

musi ktoś
Ucieszyłam się

dowiedziałam

Zajone,
H

nawet,

gdy

al" ie Miroslav

choć miał :a:łaman,

no-

I &ips wzi~ udsial w jllz-

gach sanep.ek. Przychodził na
start o kulach, a druglł pa.rę
kuli

miał

przygotowaną

na

Wprawdzie Mlroslav
mecie.
Zajone zmienia paszporty jak
ale tkwi w nim
rękawiczki,
wielka wola walki. Urodził się
w CSRS ! jako obywatel CSRS
zaezął swoją karierę nneakarza. W Lake Placid wyst~po
wal jut jako Kanadyjceyik, ._
w Calgary jako obywatel USA.
Wielu młodych ludzi zmienia obywatelstwo i pcinukuje
dla liebie lepszych warunków
treningu - to 1uż dzij nikogo
nie dziwi, ehoć si• s tym niekoniecznie trzeba godzić. Rozeszła sie niedawno pletka, te
Gnegorz Filipowski ma samlar zakoticzyć kari.,. f występować

w

amerykańskiej

te-

wid na lodzi•. Stanl.tawa Król
s Lodzi zad~onlła do k&towlckiego „Sportu" i wyroiła .w.je w tej mprawie obewr. Ale
im nii
,,Sport" odpowiedział.
nie wiadomo na Me temat.
Grzegon FiUpowwld wr,aca do
Roche5ter i pnygeł(nruje Ił•
do mistt-zo..stw łwfata w Bud...

„

- eteszylam '1t. Zupełnie jak
za czasów barona Pierre ds
Couberti:na, który pod koni ~
XIX wieku, vvskrzeszając oUmpiady, chcial, aby 1łużyly one
,;pielęgnow1JJ11iu klllltu honoru i
aby speł
bezinteresowności",
nienie tej Idei prowa<izilo poprzez rozwój fizyczny do rozwoju moralnego i społecznego
pokoju.
I oto nagle moja radotć zo..
stała brutalnie zmącona i zabita. Z telewizyjnego odbiornika popłynęły 11ł<YWa, które
mnie lekko zswkowały. Kona
menta tor biegu mężczym
50 km powleclzial, że biegną
cy zawodnik jest już tak zinę
czony, że chętnie odpiąłby narty i pieszo poszedł do domu.
Dlaczego więc tego nie zrobi?
i
sportu
Czyżby uprawianie
branle udziału w igrzyskach
tyle
było nie
olimpijskich
sprawą honoru i woli walki, a
sprawą przymusu?
I wtedy przypomniałam sobie, że my tu się zachv..-:;ca.my
jak
przepięknymi kolorami kto ma kolorowy telewizor kanadyjskich gór,
widokami
sztucznym śniegiem i ró żny mi
innymi dziwami , a olimpijska
Calgary wca le
rzeczywistość
nie jest taka piękna. Wioski
olimpijskie otoczone są żelaz
nymi plotami 3-metrowej wysokości. Bez przerwy ich teren
kamery telewizy•ne,
penetrują
są
tajni agenci poprzebierani
za sportowców. Wkolo pelno
Królewsłynnej Kanadyjskiej
skiej Policji Konnej. Specj alszukają,
p~y
nle tresowane
ezy jakiś terrorysta nie zostaładunku wybuchowił gdzieA
wego.
Igrzyska zimowe - j<rlt w
ogóle sport - stały alę znakomitym interesem. Ludzie robi!l
i przy
pieniądze na sporcie
USA
Ktoś z ekipy
11porcie.
wypuścił fałszywe karty wstę
pu na... parkingi. Telewizja
goozln mezażadala zmiany
czów hokejowych, aby spełnić
oczekiwania telewidzów. Telewizja płaci ! wymaga. Georg
King - szef agencji turystyczstanął
nej z Indianapolis
.p rzed sądem w Calgary za
aprzed~ż dwóch biletów na zawody łyżwiarskie p0 czarnorynkowych cenach. Matti Ny.
kaenen dostał za 1Woje., historyczne już, trzy złote medale w skokach 30 OOO dolarów.
tona.
do niego
Przyjechała
zabalował,
Nykaenen
Matti
gpóźnlł si• na skoki próbne.
U naszych byłyby stresy, la-'
panie się za głowę. niepokoje
i wszyscy byliby tym zaabsorbowani przez najbl!ż..~ ty~l.zieti. A Matti Nykaenen? Sta111\ł na :rozbiegu l.„ 1koczył 11!1
metrów. Skoczył p.o raz drug!
.1 było llf,5. To nazywa Irlę fa~
chowiec. Te 30 OOO dolarów dla
Matti Ny'kaenena - pr~zę ka.pltal111tów - to stanowczo za
mu. gdybym
mało. Dałabym
.miała, znacznie więcej tych dolar6w. Ale nie mam.
Nie wszyscy byli w Calgary
,,;ndnwolenl, nie wszyscy wyjeza<i<YWo1eni.
chali s Calgary
Niektót"Z7 długo jes-icze będl\
kaca".
przeżywali „moralnego
Im to do J~mbueha chi:tnle
Lukaeza
słowa
· wpl~ałabym
„Przeglądu
a
.Jedlewskiego
Sportowego":
„.„odradzałbym irrukanle tQtosteronu w p3sztet'ikach podanych podstępnie do barsrezu
na pn:yjęclu bąd:t w na>poju
wypitym w szatnl".
Winy trzeba szukad przede
wszystktm w 1<>ble. W sporcie
obowiązuje chyba zasada: ktoś
aby VJYgrad
musi pnegra~.
mógt k~t

BOGDA MADEJ

peaełe.

J.t w ludziach

~ wałli:l

ODGŁOSY

•
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Przecłm

-

Bam chcłatbym to wtedzie4.
~ unotowal.

-

Nie wte pan. Dobrr.e. A do togo

8ieriant

,.. ąm czes1e

w całołcl lub we fn:agmentaeh cas&zełoftf.

daent41111ł

odDOll

Ił• &o brądkle Iłowo T indagował zapatno.
1)1 w notes. Mieszka pn tu AID GT , _
DefWJ

~Mlzll donikąd.

W

~.

łyi:n ruchem podniósł flowę
Więc Jaltt

mad noteeu.

Br1p<>wy, plastyckoWT mikrofon od walkie-tallterczał mu prawie pod brod.1', kueta aparatu swl98la 1 pua u lpodii1 ~ kabury colta
ł niklowanej pętli! kajdanek. Gdyby aiparat był
l'lłl\CZOnY na „over'', komendant dzielnicowego
komisariatu ustyauaiby ka:!de słowo liertanta
Seania Hatfielda, gdyby za.ł nagnł Je nA Wmle,
miałby dowód z?oollwood M •trony obywatela
zakłócajl\(legO porządek. ,,Przysługuje panu prawo odmowy odpowiedzi - usłyszałby aledanita
nie dającego się gprowokowad do ulicznej burdy - ale wówczas będę musi!ał 1'lltbrad pana na
po!tterunek. Proszę się decydowad".
Ten slertant Hatfleld, to many w rmełcłe
pyakaea a Legtonu Gwtddzlstego Sztandaru,
Skala o n!m słyszał. Kto wie, pomydlał, a;y
przed komisariatem nie ezeka na mnie horda
dziennikarzy.
Ból w klatce pl-erslowej. Ska.la me miał pmy
tC>ble nltroglkeryny. Ból nie był silny, te teł
musiał odezwać 11i~ akurat ~razi
Czuł się psyehi~nie zmaltretowany. Adwokata! Nie powie ani. •łowe. więcej bez obeon-0\łcl
adwokata! Na tylnym sledzen+łµ
t>Olio,"jnego
C!Ontlnentala ldała ro~post1lrta płachta przedwczorajszego numeru . „Seattle'• Monitor", z niefortunnym zdjęciem Andy'ego. Ten napis na
ogrodzeniu. Ostentacyjny przyjazd pollqj:negG
W<>7JU na syrenie do wydarzenia. któN nie wymagał<> pośpiechu ani alarmu. Anonimowe telefony od os6b wyrażających swoje oburzenie a
powodu wychowania syna na zdrajcę narodu.
Grubymi szwami to wszystko było iny-te, ale jernu n·le wolno dać się sprowokowad.
- Protestuję przeciwko traktowaniu mnie jak
złoczyńcy - Skala starał się być opanowany. Informuję pana, sierżancie, ~ sprawę przekażę
d<> sądu Jeżeli pan obstaje przy swoim żądaniu,
pozwoli pan, :te wciągnę na siebie eo~ odpowledn lejszego niż ta bonżurk>a I domowe pantofie„.
O potrzebie lekar.s-twa nde wspomniał. Wstyd
mu było przed sąsiadami zajśei.a, wyraźnie zaaranżowanego przez jaki~ siły zbijające na nim
awój kapitał. Domyślał się Ich.
Nazwy organizacji puających
sawodowo
„patriotyzmem" nic nie mówi!" I tych ni• ma
się co czepiać, tak samo jak ludzi wymaehu1ą
aych na ulicy transparentami - taka była opinia Skalt Marionetki gotowe do katdego łwlń
stwa, jeśli tylko nadaje się do wciągnięcia u
rnaszt przy dtwiękach hymnu narodowego. Ludzie - tagle, bez w~atru - sflaczałe płachty.
Ale kiedy się w nie dmuchnie, prą ślepo przed
siebie wedle azymutu wytyczone.go przez niewidzialnego . sternika. A jak widać, mon być
grofoe.
N•itrogliceryna działała. Pneblerając &!ę Skala zażył lekarstwo. W zdenerwowanll\I mlut
wziąć pod język 1 ssać, połknął je, a poalewał
1 fiolki wysypały się dwie tabletki l były takie małe, połknął oble. Natychmiast usłynał
wskazanl a lekarza. Spróbował je wyplu.6, ale
splynęły do fołądka I pomimo wysiłków
aad
tlewem, tam ~ostały.
W skroniach waliło jak młotem. Dwa au.mutowane ładunki tlenowego dynamitu n.airaz urz14dzałv sobie w jego wąskich na zakrętach na«;Ynlach wieńcowych serca bezkolizyjne arterie
!'rzelotowe. Uspokoił przerażoną jego wyglądem
Cindy. - Zakrztusiłem się śllną - powiedział
swojej czarnej słu:!:ąc-ej. - Nic ml ni~ jest. Polilcjanc! chcą spisać w komlsarlacłe protokół. Ja-

ltl•

li•

..... ,..... .

Clll podr6ł

do lk6'7, Dioab pa ni• •pocńl
,....i ll'71 wnystkO jnł
bfpołlł'Ą wniollkiem, a nie &~IO tródla. A maci• aa tłol doD11"ałóW' nie Jeał zaRune, • eąm miał nleprsrj~d przekon.ad 114
aam piaydetd,. Do Perkinsa W pan at. lllliMe

u,
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LEONARD
4t • Wmi. n.ledlUCG wi:óct, .A.Ml Diie aHa4 M
~ M jnja4p-ro, Ja.ie m&m apet.yi\&.
łi:ie aqazal ~tarą ppiów p~~
ądli ait ~\Io IUe apojrzal Da dom,y 14\aiadów. Pu.at& iortff.a Jackaonów bTla meutr&lisowana ~' Cilendt. J'r~ &impaon jeał
w pra&:y. Al ComlollT, ~ I lewej, też. PoIDQ6tawaq ich Diepracuj~• ix>DT, które takiej
aratld ~bi• - pewno nie darowaQ'i me zamierzał dawaó lm aat;y.takcjl aw.DMm.
Cathi t.elefcmowala w noą a l.ond.yzua. Poą

liła róm1oe CUM&I umiuł odJ-4 Gal.Ul łodzi.o,
dodała, i WJciUll„ IO I lóika. Te1Alfonowa1a
1 lotllllaQ Hea.rotbow, j~ wi.aztala o And,m.
Nie a tamt.ejuej praq. Prua b~ lłup
stwami a aacbociniej st.Ton7 lr.ointynen.iu lloln9ł'1·
kan.kieso lit Ale łnterwuje; nowojoralli ,.In*'"
natlonal Herald Tribune", IZł'blą od huraa1uu1,
teł nie. Ale " aamcje inform&C)'jne oficjalnie
nie ia&niej~ nlcdsie nie aarej•trowane, ni•
mające do swojej d~)'OJ! etac:Jl radiowo-.telewtąjn7ch. clalekopl.aów, nie korzy.taj~ a okołoatemakiah aatelitów prsekaź.nłkowych, a do•tara&J~ Informacje adretatowi bł)"skawieznie,
j\d 1Prfł>llrowaoe, do ~ O sprawie do-

wiedziala łit od 0Mmd7. Alei n.le, " nadal raa.tałnle dni Di4 od8tępował7 od aleble na
krok. ZwiedzlłT - Olenda, ludJłh i oaa
wn71tJro. oo w \Q krótltlm c:aul• dało Ił•

zem.

zwiedli~

obecnie aekaj' na aamolot do Rzymu
i Glenda, maJftCI chwil• wytchnienia, u.telef0110wała do domu, od altdb7 - Mrn koblec7 łańcu
szek - do~ si" ie Mayn.ard jat na naaiadówce w MM. Nde namyślając si•, nakręella
numer uklad11 Blektron.I~ Nawitaąjnej Ra-

kiet.-

Bakieta. Olend& tnrielbla to

ab„

cz.-to

jej

Iłowo.

5* kortaeh

llt me widuje, Die te lata, ale

rakiet w jej domu atarcąłoby na wyekwt.powani• reprezentacji DAl'OdoWTCh paru krajów. Biakieta, tale, ale nie w aenaie: tenl.aowa, badminsonowa, pln&poncowa. ,.Gnałam Jak reikleta" 1
„Tru4 przeszybowałam - o jetdzle samochodem - jak rakieta"; Hpop~lam mojej cholernej ałutbl• rakietowe.go kota" i odmian• rłń?/,
którll jej ogrodnik wyhodował, nazwala "Apollo"; aczekl.lweao ratlerka - "Tł'identem"; umawiaJltO rocmow• 1 l'lorrd' Die moała nl•
pol.nformowad fbapl•j hotelowej oper.atorld tielefonlcmej, czym ameryk&Mka ,.MM" •1• para.
Ten Glendy rakłeł.owy IP<»Ób przekazywania
wieiłcil

Ale pr~ - ~ pen! Catbi - ... pc>o
Jej u.ru • ~llw<*1 I I nie bien 10bi•
te10 do aere&. A co do AndJ'eco.... 017'ba dobru
11• zlotylo, ie jutem w Euł'Opie - utłyazal. Jak tyliko prz;rlect do ltąmu, pomy•l• o t7ra.
- Glo. toDT otyri li„ - Zoba.cq lll• z nimi
-

lłld~

:Mu.nęl

W aluchawłt1 wdarła łll• sa,powiedj 4'dprawy

samolotu Unit Alitalla, łona pro.Iła Jeacu, tby
sprawy nie brał IObt• do serca. Zadzwoni, ja!E
tylko przyleci do lbymul Klik. koniec.
Maynard Jackaon, CłóWD7 lwmtrukł.ar elektronicznych 1ystem6w nawiłac:rJąeb ato.owanych
w kounlcznych pojudach bezzałogowych, częat;r
1off · dowódmwa ra4metowego US Arl.DT, fll\1·1'
bn dwóch zd&J1 dułeco formatu l •• pocsta pantoflowa. Nieporoaumłfinle. huczało w ~nlo
nym móqu C..lmłn Skali, Glenda musiała eoj
pomylłd.

Skala m6ał mW ~ d9 .......... o posadzenie 10 na prsednim tledHnl„ u tnecł...,,
o judę na ąrente Jak a Jrmnin•lł•ł4. nie m6gt
mu Jednak aarsucld "'7danła
na putw•
dzłenntkarą. Blerłlmł postawił
jak lew. Ch~ apelował oebo do mikrofonów
ł
pstryka~b aparatów fc*>graflom7C'h prad.
lromlnrtatem - d~• pnej•cl•I Pa Skala nie
powie m 110.._1 Na. miło.te! boe'k~ pniejktet

Ilf•„

-

Ownetn -

1łuruJe panu

~I Ił• k~ -

~

PN'W'<t edmow7 odpcnri•dant• na
pytania. Chce pn nrego adwokata, proszę bardm, motemy go waw.ac!, alt nie wtd~ę powodu
do 'Włndowanla sprA'\91' na nczebel sl!\dowy. .Jet
o.na do załatwienie na miejsca - powledztaL ~

~

HaWelQ DLe ~ pa(wklm pra...,.
•lianttil W iQA ~ Lud.ale a.\
lu'1.tmi.
Jli.e w~ )ak &aNaluJ-. Za·
l)ezpieczenia pan.a prw .wem 11a1nł'm aia:kiem
był.o obowiip.kiem pat.rolv.. To byla .kODiec:moić.
lN&tomiui za~&ni• pana & domu, cb.oó panu
motA wydaó
kl są~ b)-4 nioże .Uwnilo
w carodku AWillZ&Doi• si• jakleja demonat.racji.
1'.en pieprzo11y W~tn&m popruwrac.al ludziom
w &łowach. Gdyby pall wie<Wał, do c:zeao pod-

Oł;i;'w&t.el&ki.m:

ww

li•

ekscytowany tłum jeat :zdolnl'Te&o samego zdania byl
l.lltlpek*- pollcłł
miejskiej, kapitan Jim Braddocka.
Itnspek.tor Braddocka, &adea nadmuchany wdno.ścią swojej 0110by jołop, Od Jakldli w każdej
policj.i
rol, nie 1tawał w obronJe swoich
ur:z•dników: obaj nie wykrocs;rll poa awoje
uprawnienia, a o 1zykank a ich 1trony nie ma
mowy. - Ond - miał na JZl1'jli dziennikarzy
nturmujących drzwi do 1ablnetu komendanta
- rozniosą pańskie nazwisko na strzępy. Kl~
JllC 1prawę d~ sądu, da pan Lm oręi przeciwko
tobie.
Inapedttor Braddoob pneje:td.ł&ł przed ll:omt·
tariatem przypadkowo - tak brzmt.ala wwcj&
oficjalna, przedstawiona komendantowi. N*>flcjal.nde o jego pojawieniu
tu~ nie ndeą
dowalo nio przypadkoweao.
Braddockt od dz!ecidatwa b7ł aatuąnowenr
lotnictwem. Film "Bitwa o Anlll"' widział kilka ruy. Z okazji premier, te&o filmu odb;rlo
si• w Londynie spotkani• król<>wej ElżbleQ' 1
poZ06tałymi przy tyciu uaml brytyjakleao
I
allanoklego lotnictwa myjllwsklego, w którym
uczestniczył było to wielkim honorem dla
Seattle - j.c1e.1l z bohaterskich lotników, obecnie mlenkanlee tego miasta, Cuimir Skala. Po
latach nazwisko to mowu ukazało .i, na azpaltach mleJacowej prasy, ai. w mn141J chwalebnym kontekście. Braddocb od aai.tnlenia aprawy ,.Skala" miał do niej swój o.oblsty atoeunek. Domyjlal 1ię, kto stoi :za jej kullaaml. Nagłe zwolnienie Skali z pracy Dil• było dla niego
tajemnic' ani :zaskoczeniem. Pl'TWatnie miał
wyrobiony pogląd na ,,apontaniczJM odruchy
•połec:zeń&twa", oficjalnie, jako wyiazy urzędnik
policji podległy bunnlstnowi
ml.uta, wolał
trzymać swoje opinie na wodą. Co nie pne1z.kodzlło mu w zjawtenl•
~ ,.prąpadkiem"
na ml•j.Hu zdarzeń.
- Rozumiem pana dobra mówił Braddoob SUZC2:7COllY bl11~crl11 a:łowleka, qj~go
1ymbolu wojen~ romantyzmu, dla niego le1endr bohaterstwa - ale nie mneao, nit machn~d na to ręk-. radsld P&J1'll ni• mog„ Niech
pan zapomni o qtuaejach a tamtej wojny,
ni• te czasy. Pron• ml wierzy«!, byłoby » dowodera roaądkll 1 pańskiej atrony.
Wrzawa za dnwiaml nte wrtawata. Dopominano li• wywiadu 1 inspektorem. Nie .taran.o
się dobierać iłów. Co agre1ywnlejne
tądan!a
mttygował donoony bas komendantat Alet,
miejcie Uto§~ chłopaki. '!lake ft easy!
- To ond, słyszy pan T Głoa t1lk zwanej ~
nłł publicznej el!\gnął Braddoeks. I symPtomatyczne! rej w~ród nich wiedzie Bob Perkins
z tego nmatławelfO brukowca... Istotnie, nie oszczędza Irlę p&ńsklego nazwiska. !lyn jest na
slutbie NKWD, wnl<>sk.uje gazeta na podstawi•
jego zniknięcia 1 owego hotelu; byd mo~' byt

li•

11•
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I ~ palucha ~ ale - llMD&to
I - I ~ podmala. M,..1-- • do-

=„•,...- „.
9'7t

1&rU. Pojedyneil ,...

Mogla 10 WT&rac! Q'lko ~
Odpowledmalna za porzl\dek na nrolm podwdilo
ku, a pod ałowo „porz14de.k" motu podct!MPld
łfałl\C rz~. Ta dzielnica ni• b7ła b71- Jaq
dzlelnicl\. Miasto zwane jeat potocznie The Avia..
flon Center ot tli• World - Swlatowe Centrwa
Lotructwa. W tej dzielnicy mieazk&JI\ najwłęk·
MA móz~ tego Centrum. Zachlapane 1Ztachet7
psuły wygląd ulicy, zakłócały panujący w porządek, m<>gły być poczytane za urnach na Pl'łł
'WO mieszkańców do apokoju. A za palcenle
praw obywatelskich w ~m kraju moma dostU
•I~ za kratki.
Skala nie zamierzał rwalcid nlcąidl praw.
Ale robi~ z alebl• przedstawienia na oczach p.
pl ów teł nie i - Zaraz uswię te sztachety. Z.O.
buzerla, psiakrew! - zaklął.
Sierżant nie odrywał głowy od notesu.
- Nie odpowiedział pan na moje pyl.anie."
- Nie rozumiem! - obruszył się Skala. Jakiś łobuz zapaskudził moją własność, a pan
do mnie, jak.„ Mieszkam tu z :toną.
- Z nikim więcel?
- Powiedziałem!
- Teraz ja pana nie rozumiem. - Siertant
nie tracił spokoju. - A może ty, Bill - kolei• zapalał nowego papier<>A - c:o6 z tego rosumien, bo ja ani w ząb. Jetell pan Skala u.Jmuje ten dom tylko 1 żon-. to o kim łen zapł•? Ale spraW'y poUtyiki to nie m.r. Powiedział
pan: "jakiś łobuz".„ Czy podejrzewa pan kogoł
konkretnego?
Slerllant pytał. Mlna jego mówiła, ie crzecsnle pyta, ale nie pozwoll na kpiny 1 prawa. Ostrzegam, te jeżeli pan zn.a aprawcę, a ubywa go, mote pan być pociągnięty do odpo-tlriedzlałnoścł za „działanie w zmowie". Oelęft·
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i kl·IMT

Skal& WZll\I

Jtosjt ~ krótkim przenkolenł'IL
powiedziałem.
fÓWD1'Dl powo-

.J: br eapt-4 „zodbrl

~

trąma ••

pretensJł 1

pracuje na swoje

llł:ąmante.

Z1od.ni• a msadaml prawa pruo1NIO. ,.Jaldmł
aa.damtf IP7ła pm. Jakleao prawa? Takieto.
ja1de ~„ w ..,.. kni1' • ~tam
pana, ie Die ,_. - . aajsorne. - Braddoc:!U
~ d>le M poaotellłt ręki aa ramlenha
lłkall, - Nlecb pen pnecMb nejtona. Niech
pan łnncuten\ Mlbtera powietrza w pluee., •
•k led7 emocje W7łU!Ut dowiedsłe nt.-łutmołc!t
podejrzenia IJYDA. Seiodecznle pana do tel!> namawiam, gdyt wierzę w jego loja~d W'%11ędem
Stanów.
Aby ujff dzłenntbrzom, J!ndcbrb UJPl'ClllOnowa2 Skali odwiezieni• 10 de domu awoh•
prywatnym aamochodem.
Skala zgodził Ili• z IMl)e1rJtorenL Ba WD~
nla formalnej •karli prMClwko redakitiorowt U.
c-zelnemu suetr taden policjant nie kiwnł•
palcem. Ale dQplero potem zacznie •• kłopołt
oskarleni• nie popute dowodem, arll ta-ł.nyw6,
mote kontowad powoda fortun" a nawet wł„
zleJll!e, St\dY W tym wypadku 9' bezliitolme. :Braddocb Ndzlt dobrze. Dzlałanłe na 1onaco mocie
tylko pogo~ spraw„
Wzruszył bezradni• ramłauml&.
- Nie mon m. przym~ pn11 ne:!!, ~
nie. Dziękuj„ I J•U pen• po drodae, to moflemy jechad.
Nie niepokojeni pr- ~ ..,... ~
runek tylnym wrjśclem.
Rozstali 1141 przed za~ ałaclletunl ł
zdeptanym butami dzlennikarą trawntki.a.
lhtnplow pa41hna 17Ullttalo Y 1ua* DP721
jut cąml
swoUn ~„ P6Jnoooo-Meho6n1• WTbnełe Stanó'Vt, panicqce I ~ ID9
umlllt'lkowany klimat, 1aq bn .,.me, ludzi I
oaromnyml pieniędzmi. Kombłnaeja tych rMCą

„

jeat zauwa!a.lna na Wdym kroku, mote awrócid człowiekowi w &lowle. Xłed7 jednak zauroczenie p~em ldnych pałaców a:nika, M
pierwszy plan wył~ płenlt\dzt łeb wla4cłcłell,
jak gdyby to dla nich je postawtono. ,.Mln~
nie mogłaby konkurowad 1 nimi bUchtl'em, ale
wygrałaby k.aMy
wyścl• • przytu~d. Ba
względu na to, czy je.lt słę w ni@j aamemu, cą
w towarzystwie. Urzeczenie Finlandią przemawia p1'7Je7.e mnie' - dm!echa .tę ~I•
Sven..

Nie będę ma tego ~
To odludzie mtalo mt pom6c w dokot\C2'Jen.ł•
ksłątkl. Lepszych wuunków do pisania
nł•
mo:tna 80b1e wymarzyd. Gdyby jeszcze Z09tawiono mnie w spokoju, moł.e by ~ 1 ~ wrszło.

Jutro ~ta. weekend. Od powrotu • .wojeł
tury po Europie ltauko .tethł w lnteNsads po
uszy, wpadnie nie wczełnl„ ntł w niedzielę i
w ponfedzfalek rano odjedzfe do Hehrlnek. Re..
ce&ja fospodarc:u w łwieele. upocz11tkowan•
gwałtown' pod~ een IOP1 natt.owe3, lrt6r\
obiecywano aoble opanowad jak ~tko wyna,.
dzle łl• tpOSÓb na NC)'T'lwlac~ - tlderowanł•
• powrotiem do obrotu nadwytld petrodolerów
płyn!\cych do kas kraj6w producentów ropy wbrew optym1.tycmym prognozom pogłębia at,
bezrobocie ro8nie. utrzymanie pełnego utrudni„
nta w licznych zakładach Xetemu wrmata od
Kauko zwiększonego wyaiłku. m. będ:lle dut.o
czasu na relak11 i pogaduazkl o łowi!enłu Pstntgów I łososi. Oznajmię mu krótko moj" de~
zjt.
Ten Dous Wit.ont P1j&C!Z1D& Niby sajętr t;r\utelk"' a jak mnle ~dziłl Jui tylko to
jwladczy, t.e taden u mn!e pracownik W)"W:I„
du, Limgler powinno odetchnlld, ie ma mnie a
głowy. Ale onł JIJTŚl' widoczni.• inaaej. Qdy„
b:tm w fttbte lU<bll na part;y X.temu szukał
MneJ wtyki, nigdr bym nie 111okował jej w
Dougu. Na tym jednak polega ntu.ka Asenctt'

u

zgaduj zgadula, w ~órej ręce słota kW.. W tej!
A faja, pustat
Anglią! Zabawa w chowaneeo toapecfł1Htyaf
thelr house.
Moja dalna koMP!racJa litała ~ obecnie
zbędna. Zadswonllem do ojca.
Matka pr4CJ1l• mbac:zyd
H mną. Jest zaalarmowana ~ 11.agonk'- Mam wybra4
n:hj.ae 9P0tkania. Nie orientuje si• w moich
.motll~h ponmanla Ił• po Europie, je~ll
o m11 ehodsi, dosroeuje stę do katdej mojej pro1p ozycj!. Pod&la m&t'S'1)1"Utę aw()jej wycieczki, al~
-~ te długo w tym towarzyatwte nie

11•

\vj':trzyma.
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