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Kim był? S~btelnym. artys~,, czy zna.komitym wojskowy~1? Józef Piłsudski przestrzegał go, aby się
nie imał pohtyki i miał rac3ę. Popełmł z~radę we wrześniu 1939 roku, czy nie miał innego wyjścia.?

Ja nie óceniam, .Innie interesują ludzie i fakty ·
'Rozmowa z CEZARYM l.JEZENSKIM -

NalełtJ

pisnzem.

do pokolenia wychowanego w przekonaniu, te osoba

iik:romnle
marszałka Edwarda Rydza-Smłgłego nłe naleiy d11,
m6wląc, najładniejszych w naszej historii. Co pana zafascynowało.., łe sdobyl sł•
dzu-SmtgłymT ,

pan na napisanie 800-etronicowej

ksląż.kł

o Ry-

Dla pisarza naj'bardłie,j fa~ynują-cy jest nie schemat, oczy.
lecz konflikt - między Ludźmi, koinfli!kt wewnętrzny,
albo wynikający z sytuacji. Edward Rydz-Smigły był człowiekiem - mogfl Powiedrzieć, gdY't zbadałem to wszechstronnie i szlachetnyl'.\l.
U·czdwym, nawet do prze.sady; ~tolinijnym
mówi, Był
jetea.l komu.A jeszcze dzisiaj takle oll«e§lenie coś
-

wil!it<>.ść,

~alym generałem.„
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No wie pan! W powojennej opinii powszechniej uchodził za
·

człowieka...

- Powiedziałem pal!lu: pisa.riza ll'i!e l:nteresujf: schemat, lee_:&
faklty. Swv:>je \lmieję~nośd wykazał w le.glonach i w !1>kU 1920,
w czasie wojny polsko-radzieckiej, czy jark d~cą inni polsko~bolszewickiej!' Jego odwrót spod Kijowa w opinii specjalistów
właśdwie
uchodzi za majstersztyk. Edward Ryidz-Smigły był
kandydatem numer jeden marszabka Józefa Piłsudskiego ,n a naczelnego wodza - co wyni!ka z poufnych . o.cen spo- '
przez Piłsudskiego w 20. Jatach. .Był to
rząd1J9rnych
któxy się w ogóle nie nadawał na dyktatora
człowiek,
'
piękne
- trochę malarz, poeta (pozostawił po !<Jlble
wiersze). Uroczy czlowle.k, który nigdy nie krzyczał, ia.-

„„ ;: "

str. 2
+ Seks po polskq
Najpiękniejsza ulica świata
tJIOdńik spo1eano~1m1t11ra111J
str. 1 i
Czy badylarz wróci do str. 5
zdrowja?
Stalin w ogóle nie odpowiadał
str. 1
Barwne życie szare1•
••
•
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str. 8

cztery piąte maturzystek w liceach, połowa ,w technikach l jedna
trzecia studentek uniwersytetu nie mi ala jeszcze nigdy stosunku
seksualnego. Ale co czwarta panna młoda jest w ciąży.
Pon~d

•;
,

ow
MIROSZA WA SARBINSKA
W ostatnidl klasach łódzkich szkól śred:nlch
(tegoroczmi maturzyści) miak> już stosuilJkd sek- &ualne 22 proc. 11cmiów liceów ogól!I1ok&7.talcą
cyeh i 49 proc. uczniów techników. W gruplie
dziewcząt zachowało dziewictwo 84 proc. liceuczenmc tiechindków.
alistek or·a z 53 proc.
Wlłpólżycie eeksuahne p11Zed ślubem uwata za
dopuswzallle 58 •proo. maturzystów (tyle aamo
w obu typach lll!kól) a za nie dopu.szcmlne 24
proc. Pozostali nie mają zdooda. Zdecydowana
większoś6 UCZIIliów klas maturai!Jn(Ych w Lodzd.
(71 proc. liceęliBtów i '72 proc. techin.ików) uważa za niedopuszczalne przezywaniie ciąży.
Uniwe1'$ytetu
atudentów
Z kolei wśród
(ekonomia, śoejologia, psychologia,
l.ódzkiego
pedagogika, historJa, biologia, matematyka i
fizyka) nie miało jeszcze nigdy. stosUillku sekJUalnego 19 proc. mężozym. oraz 38 proc. kobiet, Współżycie selrsua:lne przed śbubem uważa za dopuszczai]jne cztery piąte młodzieży ~
demdokiiej. Natomiast przerywanie ciąży dopuszcza SO proc. a potępia 62 pt'OC. respcm,Q.enrtów.
Znacma część studentów Uniwersytetu (38 '
proc. mężczy,m i 9 proc. kobiet) zaspokaja pe>pęd seksualny drogą masturbacji czyli samogwałtu. Nigdy dotąd nie onanizowało się 22
proc. studentów oraz 68 proc. studentek. Reszta nie czyni tego, obecnie, ale kiedyś próbowała masturpacji. Aż oo dzliesiąty mężoĆzy:zma i
tylko 2 proc. kobiet uprawia dość często miianizm.
nąjoowsiych
Przedstawione wyrej wyniki
sondaży (1988 r<l'k), które udostępnił mi w.ajomy socjolog, ale pozwalają chyba mówić o rewolucji seksualnej w naszym kraj:u. ~ie zapominajmy, że ail'..kietowai!ld uczniowie ukończyli
a studenci przekroozyiU n,awet 20
już 18 lat,
lat. Są to więc lud7Jie od dawna dojrzali biologicmie. W ich wieku niełatwo jest powstrzymać się przed zi;ywaniem zakazanych owoców
seksu.
Botoc:me obserwacje prowadzą często do pochopnych l błędnych uogólnień. Na podstawie
UC2ll'lii6w klas starswobodnego zachowania
szycll i studentów moŻin: by przypuszczać, że
prawie wszyscy :zmają już miłość fizyC7Jilą. W
rzeczywistości zaś mamy młodzid raczej gne·
czną i wstriiemięźliwą. Ogromna w tym musi
być zasługa K0ściola, poniewali najwięcej osób
nie ~ających seksu jest wśród głęboko wierzących i systematyczmie praktykujących. Trzy
czwarte studentek Uniwersytetu L6dzkłcgo uw każdą niedzielę na nu;zę
częszczających
świętą stanowią dziewice. A wśród chłopców
praktykujących regu1amie co dnlg·i nie miał nigdy stosunku seksualnego.
Nie znaczy„ to, że pobożne dziewczyny izacho- ·
wują cnotę aż do nocy poślubnej. Na ślubnym
stają nie tkiniięte
kobiercu tylko wyjątkowo
panny mlode. JedttMtkże większość z nich ulega s. miłości oraz w oklres•ie nanec.zeństwa. W

łódzkich Urzędach Stand" Cywilnego co czwarta oblubienica jesł w ciąży. Ty.J;Iro 43 proc. nowożeńców stosowało Śl'lodki antykon~yjne.
Socjolog katolicki, ksiądz Jerzy Lukowakl
nair.i:eczo.badał ina przełomie 1985 i 1986

roku

nych w Wa:rszaWie. I 1twierdtzlił, że zuadę rtr,y•
1tości prrr.edmalżeńskieJ eikceP.tuje 32 proc„ odrzuca - 48 proc., a reszta nie ma WJrobione10 zdania. lmymi sławy: akeeptuje co trizecla
osoba, odlNiuca co drug.a, ni. ma r.diania co
piąta.

Problem ten badano ró1mierl wśród atanriej
młodzieży llcealinej należ!lceJ do dwóch paraifii:1
Postulat czyst<>ścl
w Gdańsku I Warszawie.
pr.i:edmalżeńskdej zdecydowamde odmucno blisko 70 proc. 81ll!kietowenych. Zaledwie jedna
piąta opowJedziala się 2ia, • jedna dziesiąta nie
miała w~ego zd'lmia. PeWllle drmewozyna Da·
pis·ała:

·,,Jeśli oboje, eię koohaj11., dliaczego mi~ -ml nie ma oojść do 21bliżenia aek&ua~. Uważam ~ć przedmałteó~ m COii bunad:ziejnego I ~o".
Cytując

Podol>M

wypaw!echi

llceelłet6w

W hotelach l restauracjach tego dnia nie było
wolnych miejsc.

ajp1ękniejs a

ulie

ta

Jerzy Laskowakl wyT'ata poważne zaniepokojenie. Ma;rtwi ~o fakt, :ł:e młodzi katoczystości
dobrod'&!ejstwa
licy nie rommieją
ANDRZEJ M~OW1ECKI
przedmałżeńskiej. Młodzież nie podziela poglą
seksualna
powściągliwość
du Kościoła, że
sprzyja miłości i rozwojowd osobowości. Konprzycią~nął mojej uwagi, dru1.
kluzja jest dość pesymistycma:
gi za.ś wywiesił hasło, i:ż „AIDS
JEST CHOROBĄ DO UNIK„Mlodz.ież w dużym stopniu przejawia laiNa·jpiecrw byto śwlęto PiotrNIĘCIĄ".
cko-pragma tyC7ll1y sposób myślenia I Włlll'toś
kowskiej, a potem zaczęły się
Clel'l!i niemleżność,
ciowainia. Mi•łuje wolność,
pogodnie
Wys1}1U~em J tego
targi oozi~owO-:.skórzane „Instroi!ld od wyrzeczel'tła, przejawi-a nastawienie
wnioski,' tiowairzyszący mi jedterfashi•O!Il", dzięki czemu Lód~
W niewieakim atoPllJiU rełdg!a
permisywne.
nak fotOII'eiportM „Odgłosów"
przeżyŁa kJilJka wesołych dlThi. W
ksztaltuje jej mentailność".
pobl~ł, jakby odessali go :iJby.t
chwild, gdy w sobotę przed poMoim zdainiem, Jerzy Laskioiwskii I :ll!lni księ
- Łudniern ..,.fceprezydent Stand- gwałtownie na pun.kcie lm'Wlodawstwa.
ża WYTaźnie pr.zesadzają. Badania aocjologiczne
słaiw Zdobny otwierał w pasa- Co się stało, panie Gtrzenie daj<> podstawy do twierdzenia, ie nasza
żu SchiilleTa święto ulicy Piotrs!u? - zapytałem.
młodzież. jest rozpasana. W życiu erotycm.ym
kowskiej, :padał d1robny, doGtu- Niic.1 żenić mam dit nienie Postępuje leldkomyśmie. Seks ląozy z miczliwy deszcz.
na
długo, a tu adidasa dają
Nota.b ene lnstytuc}a
łością i naneczeństwem.
W tę pochmurną sobotę nie
odZeglośd.
narzeczeństwa I zaręczyn przeżywa prawdziwy
na Piotrk01Wskiej
było wcałe
- Niech p!lfll się nie wygłu
renesans.
.n amwyezajnych tłumów, zawipia - skarciłem surowo owego
W tej 'sytuacji błędem było wycota.nle po4sła w.9zeta'ko nad miastem jawrokildlwa no- młodego, dwudziestosześciolet
:ręcznika Wiesława Sokoluka, Dagmary Andziak
kaś szczególnie
J Marii Trawińskiej „Przysposobienie do życia
stalgda. Wiecde, jalk to jest, kie- niego obywatela. · - · Chodźmy
dy grają orlkiestry dęte. A pra:y lepiej zapytać sht o „Inter.faw rodzinie" (Wydawnictwa S'lllrolne i PedagogiC2llle, Warszawa 198'7, nakład ogólny 499 820
Kl<Ubie Stiuident6w w:rzesllcz.ał z shioo1".
Grzegorz Gałaslńskl przystał
Między
pasją zespół tudowy.
180 eg2'Jemplamy). Po uwamej i refleksyjnej
n& to I odwiedził ośrodek BOC,
lekturze n.ie mogę pojąć, dlJ..aczego w ~ręgach
tylną śeianą Gramdu a MDK,
z
którego , nie naieży mylić
u stóp pomnika poety, o któkościelnych umano, t.e książka ta wzywa do ·
ten ostatni
KOC, aczkolwiek
rego rwać się miało pa.zirnrami
anairchii seksualnej. Teraz, kiedy emocje jui
równie:!: jest w pełnym pogoto. słarw
po śmierci kilkanaście
opadly, nieuprzedwny czytelnik musi przym.ać,
polskich wiu, a jego czltmkinle ściągają
że inkrvmir llwana część druga pt. „życie - eropych, niekoniecznie
miast, tańczyły i śpiewały · z do ILodzl z wielu polskich, dutyczne 'mlowleka" jest nap,flepieJ nażych i małych aglomeracji. BOC
pod
drziewczęta,
wdziękiem
pisana. Wiesław Sokol'llik z dużą kulto Biuro Obsługl Cudzoziemców
„Magdą" natom.tast nie było nlc
tura 1 niezbędną subtelnością przedI centralny punkt i·nformacyjoprócz dwóch punktów sanitarproIntymne
najbardziej
stawił
ny Drugi!ch Targów Tekstylnonych, • kltóryich pl$'>WSZ7 nie
blemy.
ksiądz

+

-Skórza·n ych

„Interfashion".

Mieści si~

nie opodal „Hortexu"
przy Piotrkowskiej. Na wprost

drzwi, pomiędzy jezdnią i chodnikiem sterczy tablica obwieszczająca, że można tutaj wynadostrzegłem
.jąć bryczkę (nie
żadnej bryczki) w celu zwle1dzenia Lodzi albo wynająć sa, moehód w tym samym bądt
handlowym celu. Pisało także
lt można wykupii'! błlet
samolot relacjl Lódt - Poznań.
Gałasińsld
Europa! Grzegorz
skłonił się siedzącej za kontupani I siedzącemu za
arem
kontuarem panu, po czym zadał
·
' ·
niewin·n ie pytanie:

na'.

- Kiedy jest otwarcie „lnterfashion"?
Nie Wiedzieli.
- Gdzie jest otwarcie „ln-

terfash ion"?
)

Nle wled7Jiel1.
- Gdzie jest punkt akredytacyjny .dziennikarzy?
Nie wledmełl.
Spojrzał więc na mnie Grzegorz Gałasińskl i szepnął:

-

Nie

Wiedzą.

,- Co pan chce? - ja mu na
to. - Do poniedziałku brakuje jeszcze dwóch dni. Do tej
pory ich oświecą.
Wróciliśmy w pobliże estrady
przy pasażu Leona Schillera.
Padalo..Grał big-band jazzowy.
było
Słuchaczy
Znakomicie!
a
morze. Może czterdziestu
może nawet pięćdziesięciu: Nie
było nato~iast Króla Lgarzy, '
który obwieszczał w „Dzienniku Lódzkim" swoje przybycie
i do którego miałem
kilka
ewentualnie
Potem była
pytań.
jut tylko piłka no:t:duet
na I żałosny

I

przegląd
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Warunki prenumeraty-i 1. 0111
lnstvtucjl I zakładów !'racy zlokalfuiwane w miastach wo1ewódikfch I pozostałych miastach
w których znajduia sle sledzlbT
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawaija
K~la7ks
prenumeratę w tych odd?falarh
pracy
ln~tvtucje I zakłady
zlnkal„owane w miei~C'OWO~C'1ach
gr!1te nie ma Oddzlalów RSW
„Prasa - Książka - Ruch" 1placa 1!'\ prenumerate w urzędach
po r?towvch I tt doręczyclell 2
Dla Indywidualnych orenumera·
torów - e~t!lby fizyczne zamieszkałe na wsi I mle1scl!lwośclach
RSW
gdzie nie ma odzłał6w
Kuch"
Książka
,.Prasa
óptacaja prenumerate w urzedach pocztowych t u doręczy.
cieli os"b' fizyczne zamies'lkałe
Odw mta~tnch - sled1ibach
Ksląż
d~iałów RSW ., Prasa k;:i - Ru~h" oplacaia orenumerate wvląc7nie w urzędach oocznadaw" ' . '"' "' ~" .„ v.-- h
towv• ·h
Wl'lś c.' twvch dla mleisca 1amle~z
kan1a prenum!"n1tora Woti:it" do·
blan kłetu
kon u1e sie używa ląc
„ wpłaty" na rachunek bankowv
RSW
Oddziału
m1el~<'OWel'(o
,.Prasa - Ksla,żka - 3.ucb" 9
WJ'·
Prenumeratę ze i:lecenlem
s.vtkł ia granicę orzyimu1e RSW
Ruch'.
Książka
„Pri;isa
I
Prasv
Kolportażu
Centrala
W ,· hwn1 ·tw •Jl _T'-,wi:irowa 21
OO 958 Wars7.awa konto PKO BP
XV Oddział w w·ars1awie nr
1651'1 20104!') 139-11 Prenumerata
ze zleceniem wyl!lyłki ta eranlce
„d
zwvkła jest droższa
po .~1tą
prenumeratv krajowej e 50 prl!lc
dla zler.eniodawc6w lndvwidualnve'i t 1 100 proc. dla zlecsią
cych Instytucji t z:akładów pracy Term,ny przyjmowania orenumt>r<1tv n11 kraj t za !!rantcę
od dnia 10 11stl!!Oada n!! I
kwqrta/ I półrocze roku ni1•tet'·
neeo oraz ci:tl'Y rok na•teon" d<t dnia l ka:>.dee:e mlei1laca poprzed 1 '1ią<'el?o okres prenumeraty reku bleiaC'eeo
Zam. 2193. S-10.

2 ODGŁOSY

Na początek mądra i zabawna przypowieść.· Pewna wdowa
mnicha
młodego
schwytała
buddyjskiego_ Oświadczyła mu
że ~ostanie uwolniony, jeśli si~
z mą pokocha lub wypije wino, albo zabije kozę. Strapiony
mnich nie wiedz i ał, co zrobić.
Nie mógł uprawiać miłości, bo
ślubował czystość. Nie mógł pić
ślubował
ponieważ
wina,
wstrzemięźliwość. Nie mógł też
gdyż nie wolno
zabić kozy,
rstot ży
mu było krzywdzić
wych. Ale musiał coś wybrać.
Po długim namyśle doszedł do
wniosku, że najmniejszym złem
jest wypicie wina. Kiedy jedto następnie
nak wypił wino,
i zabił jej
pokochał kobietę
•
kozę.„
Tę historyjkę opowiedział w
Paryżu wielki mistrz buddyjski

Wlodtimierzowl Wysockiemu i
malarzowi Miszy Szemiakinowi.
żeby poPoszli oni do guru,
mógł im przezwyciężyć skłon
Swiadkiem
ność do alkoholu.
zdarzenia była Marina Vlady i
opisała to w książce pt. „Vlar!imir ou le vol arrete" (Paryż
1987). Fragmenty książki można
przeczytać w najnowszym mie4).
sięczniku „DIALOG" (nr
w Polsce
Całość opublikuje
wydawnictwo Czytelnik.
Marit\a Vlady oskarża oica
poety, Siemiona Wladimiro,'vinigdy
że nie rozumiał
cza,
własnego syna i złoż>'ł na niena awans.
licząc
li!f) donos,
Przez d\ranaście lat nie udało
się aktorce francuskiej pojednać obu mężczyzn.
W tym samym miesięczniku
Wysockim I
o Włodzimierzu
Marinie Vlady inti>rPsująco piSzkic
sze Michał Radgowski.
11wój zatytułował: „Hamlet umiera na serce".

fWARIN A I WŁADIMIR
Poznali się w czasie festiwaw
lu filmowego w Moskwie
Wiel~ie wrażenie
1967 roku.
aktorstwo
na nie.i
wywarlo
„PugaWy~ockiego w sztuce
czow" na scenie Teatru na Tagance. On zaś natychmiast o~
wiadczył, że kocha ją od dawjPgo żoną.
na i musi zostać
Nie ma żadnego znaczenia to,
że Mosk..,: a jest daleko od Paryża.

„Oboje

należeli

byli

równolatkami

do Awiata ai·tystów:

za sobą rozbite malżeńz których pozostalo pię
dzieci (w tym trzech syLecz na tym
Mariny).
się «poda bi. eństwa»,
kończyly
Marina byla aktorką renomo-

mieli
1tuia,
cioro
nów

waną,

globtroterl~ą.

jeździła

po

:te
zauważając,
nie
wsiada do samolotu, w Maison
czekal
Laffitte pod Paryżem
na nią urządzony piętnastopo
l<:ojowy dom. O Wysockim nikt
w świecie nie slyszal, prowawlasnego
dzi! życie trTóczęgi,
1,ąta nie mial, kra.ju rndzinnego nie opuszczał, nigdy nawet
nie ubiegał się o paszport, nie
znal obcych języków, cle&zyl ri'J
„&;empopularnością dziwną,
ra:ną», która wcale nie podobtila !ię czynnikom , oficjalnym.
bez staturu:
Byl czlowiPklem
nie wmawano on za poetę, więc
nie mógl należeć do Związku
Literatów.
świecie

byl

Teatr

d.Pm ,

ale

jego

prawdziwą

zawapasją

wlaśnie
lecz
poezja,
bylo czymś
tlprawianie
jP.j
dwuznacżnym, rdepewnym. Dawano mu niekiecly roll! w filmach, nie wszyMki<i go 1atysto 1tanio
Żyl
fnkc.i onowaly.
chronicznego niczretilizowanirr".

u
Ma~żonkowie zamleszkatt
matki Wyi;;ockiel'(O, w jednym z
dWU pOkOjÓW (dziP~ię~ n1Pt.rÓW
W celu ułat
kwadratowych) .
wienia częi'tf'go przekraC'zania
Mari na w~tąpila do
eranicy,
FrancuskiPj Partii Komunistycznej i do Towarzystwa Przyja:f.ni Francu~ko - Rac:l:r.leckiej. Na
jakimś przvjeclu Rfotognfows.no j~ z Leonidem Breżniewem.
cenila Ros1t ł 1e:1
kulturę. znała dobrze jęzvk. n,le
nie cz11ra..~pecja1neQo pnvwfqzrmirr do komuni mt1. JPj żrtciP
w.fr6d
1mh1m1lo n11. ::r.ach.nd<'ie
wrt'l'strn "lity ~po1i>cznP.1, przunn konsum11cv.1n!'go
wiqzand
Jej „rdby
wvboru f obfito.fol.
Mrmtil·
kupowania czego§ '-"
,.Marina

ttye1' 8*:?et74e11 ZSRK ~tv
tit zwvklt fliepowodzentem".

W' płeMV8Zyih

m·

~tstfm

wydawnictw!!'! pornograficznym
eenzury)
liberalizacji
(znak
Przez sześć lat Wysocki nie · można również przeczytać, jak
seks po niemiecku,
wygląda
miał odwagi wystąpić o paszamerykań
włosku, francusku,
port. Ale już pierwsza próba
sku, 11zwajcar~ku, szwedzku, robyla udana. Paszport przyniósł
syjsku, czesku, bułgarsku.
gon!Pc.
specjalny
mu nawet
wielf'
zwiedził
Dzięki tf'mu
,,PIĘKNI
krajów. Marina kupila mu mPrcedesa. Żył w dostatku. lecz
DWUDZIESTOLETNI"
sią szczęśli
nie zawsze czul
wym.
O liberalizacji cenzury świad
czy fakt, że tyl(odnik krakowten
trwal
„Dwanaście lat
ski „ŻYCIE LITERACKIE" (nr

związek osobliwy, pelen oddaleń t zbliźe1i., pożennn.ń t powita. ń, godzin spędzonyC'h na lotnisku, bo pogoda była «nielot-

pól.- rena», małż eństwo żony
zudentld i meża - slynncj aktorki (to , glównie na Zachodzif.'), parada te1Pfon;cznych polączeń międ::-v Mo.~kwq f calym
~ti•frt tPm i mi ę1f?y en 111m Awła
n: ea1um 7,viiązkiPm RatPtn
dzieckim, ho nbo,1e podróżowali
'
ponad miarę„.".

podcz::i11
1979 r.
W lipcu
„Hamleta" w
przedstawienia
Samarkandzie Włnd;dmirrz Wysocki padł na scenę. Uratował
f!O zastrzvk w st>rcP. RQk późo
25 lipca l!HłO roku,
niej.
Etlos
czwrirtej rrino nieznanv
Mapowiaoomi! telPfonic?:niP
rinę Vls.dy: „Volodia l"st mort".

SEKS PO POLSKU
Niemałą sensację

wywołało

oficjalne wypornograficzne
które
„SEKS" (cena 200 zł),
Zespól „REPORprzygotował
TERA". Niektóre zdjęcia w nabyć
mogą
szych warunkach
pierwsze _chyba
dś'wnictwo

szokujące. Mirosławę Sarbiliską
i wielu czytelników może zainteresowrić obszerny i bogato
Karola
ilustrowany artykuł
pt. „Szal ciał.
Jrickowskiego

Seks po polsku".
„Niedawno Adam G1·odzki ustalił, że tylko 16 proc. obywateli PRL z rozpoczęciem życia

seksualnego czeka do nocy poślubnej. Jedynie 4 p1-oc. wymża
opinię, że seks przedmałżeński
jest zlem i nie powinien mieć
miejsca, natomiast 60 proc. pochwala go i uważa za niPzbę
dny - przeważnie zastrzeaajac
mają na myśU
przy tvm, że
partnera «testowrrnpgo,.. na okoliczno.fć przyszrego malżeń.~
twa. Polowrr kobiet urodzonych
w latach 1951-.57 twit>rdzi. że
p. óź
pierwszy pa rtncr zosta1)
nlf.'j ich mężem, ale C'rl t rz.~ cfc!
pl'zyznajl?. fo do <'h'IJ'ili n11loże
miala dwóch lub
nia welonu
więcej kochanków.

Z kolei Zbig11iew Lew-Staże tylko dla
rowicz twierdzi,
jednej czwartej młodego pokoaktualny mąż
lenia Polaków
czy żona byli «tymi pii>rwszy-Jedna trzecia mężczyz n
mi*.
i prawie polowa kobiet zdąży/a
zaliczyć do tego czasu dwóch
lub trzech partnerów, 20 proc.
panów i 15 proc. pań może się
pochwalić czterema czy pięcio
ma, ci rekordziści, którvch liczba nie jest wcale taka mala bo
obejmuje 10 proc~ każdej ~lei

zdążyli zakosztować 16żkowvch
u.pojeń

z

więcej niż dzies-ięcio

ma partnerami".

W nawiązywaniu kontaktów
pozamałżeńskich nierzadko inicjatorkami są kobiety. PrzyznaAle
je się do tego co trzecia.
jednocześnie 61 proc. pań momiesięczną
zaakceptować
że
przerwę w kontakt11ch aeksualnych, zaś polowa mężczyzn narzeka, ie małżonki nie apełnlaM"otyeznych. \
ją ich wymagań
Cztery piąte mężczyzn i przeszło polowa kobiet miewa 1ny
e charakterze erotycznym co
najmniej kilka razy w miesią
cu. Aż 50 proc. mętczyzn oraz
kocha się we
~O proc. kobiet
śnie z obcymi osobami.
„Niezastąpiony docent Staroże u 117
wicz zdolal ustalić,
proc. polskich pa.r malżeńskich

ezas trwania atosunku wynori
mniej nit 3 minuty, u 56 proc.
- d.o 10 minut, a u 35 proa. powyżej 10 minut. („) Na 1!117
kobiet w wieku 17-45 lat, potrochodzących z rozmaitych
się
dowisk t legitymujących
1topnłem wynajróżniejszym
ksztalcenia, a przepytanych os·
przez doc. Starowicza,
tatnio
55 podalo, że nigdy nie pidci
ezlonka partnera.
ł nie dotyka
Nie odczuwo:ją takiej potrztbv,
ł t.Dtwbudzi to tch n.iechtć
nętrznv opór, 41 kobietv podejnie.fmiale pł.e12:e11otv,
mowo:lv
polegająet 'Mii krótkim dotkflitctu, trZ'IJmaniu w ręr• ~ 010bistym wprowadzeniu ezlonka
do pochwy, al, nic b11lo to dla
prz11jemnoAeł.
.f r6d7em
nich
grot'
obu
Przedstawtciel'ki
twierdzą, ie męska MgoU jut
dlt!. ni.eh a:bsolutnłe eiakau.al-

M",

26) rozpoczął drukować slynną

po" ieść autobiograficzną MarOto niektóre fragka Hłaski.
menty z pierwszego odcinka:
„Szkoly

nie

11k01lczylem;

częścio~o na skutek kompl i kaczęściowo na
cji rodzinnych,

skutek idiotyzmu, stwierdzonego przez nauczyci eli. N i e jesczy
do d zisiaj,
t0m powien
między fizyką, algebrą, matematyką i chemią zachodzj jakakolwiek różnica i nigdy się
wiem,
tego ?JiQ dowiem. Nie
czy czterdzieści dzi e więć da się
w ogóle podzielić vrzcz .?ako,lrolwiek c1Jfrę. jeśli tn się w
ogól.e jakim.~ cudem uda, to na
pewno nie mnie. Przez szkolę
się
powszechną przepchnąlem
tylko dzięki temn, ż e nauczy-

cielem mntemntyki był. ten sam
nwczyciP1, klóry uczyl języka
polskitgo. („.)
Potem iaczęla. 1ię katorga. Ze
szkoly ogólnokształcącej wyrzucono mnie za głupotę: była to
szkola numer dwa imienia La
Guardii, potem - Marii Konopnickitj. Na wniosek kuratora
do poradni
posłano mnie
nie je.~tem pewien czy dobrze
psychotechzacytuję nazwę nicznej, czy coś w tym rodzaju.
Kazano mi ukladać ja. ki eś klocki, kazano mi do jak i. chś idiowpisyu: ać
tekstów
tycznych
brakujące slowa, zadaw<rno mi
dotyczące
s::okujqce pytania
i kre wnych;
moich rodziców
wreszcie kazano mi .• i ę rozebrać do naga i u znano za niew szkole
zdolneoo do nauki
typu humanistycznego ; poslano
mnie do szkoly handlowej u•e
Wroclml'iu - czy też spó/d-ie1czo-hancllowej, wychodząc wiż e idioci
docznie z zalożPnia,
być
sq w handlu,:
nlpzhędni
może cl1odzi10 ttt. o dobro kupujących. Nie 1riem.
skończy1a się
Kariera moja
po paru lekcjach matematyki .
w
W tvm czasie otwo?'Zono
1Var '.au:ie Szkolę 'techniczno-i
-Teatralnq; pojechł11i.śmy razem
3 moi m bra.tem Józefem
mój
przez trzy miesi11ce brat
z
za mnie zadania
odrabial
matematyki, chemii i aTgebry,
jednak na skutl!'k tak zwanej
u:ywaśni rodowe.i p1·zestal;
rzucono mnie znowu. ( ... )

Logicznie rzecz biorąc, malo
który naród ma tak wiele szans
jak my,
na dobrą literaturę,
Mamy wszystko: niePolacy.
szczęścia., mordy polityczne, don.osicielstwo, nędzę, rozpacz, piczegóż jeszcze trzejaństwo ba, na Boga? Żyjąc w Izraelu
mieszkalem z najgorszymi szunigdy jednak nie
mowinami,
11potkalem ludzi tak zrozpaczonych, zwierzęcych i nieszczęśU
wyeh, jak w Polsce. („.)
Je§li o mnie chodzi, nil! mam
nic przeciw commiPs (gwarowe

Nagroda u0dglos6w" po raz

piął}'

Przypominamy regulamin
nagrody
lte~ul~min nagrody . „Odgłosów" za upowszechnianie kultury
t>ubl!kuJemy po raz piąty i Po raz piąty w maju 1989 roku bę
dtiem.v chcieli . te nagrodę przyznać. P.rzypomin.amy, że jest to
nagroda za działalność kulturalną w mini<?,nym roku - a więc
w 1988. W przyszłym roku przyznamy nagrodę za osiągnięcia dok?naine w 1988 ~oku. Nie jest to nagroda „za całokształt", choć
nie ukrywamy, ze i cała działalność kacndydata ma niewątpliwy
wpływ na decyzje jury.
Warto też pamięta_ć.' ż_e ~niosek ,o prr.yznanie nagrody musi być
umotywowany na p1sm1e 1 to dosć dokładnie, bo jury jest bard.zo wy1!1-agające i skrupulatnie przestrzei;:a regulaminu. Zdarza
się -:- nie~~et.y. - czasami,. że ktoś zgłosi czyjąś kandydaturę i zapomina poznie.i dokonać niezbędnej czynności umotywowania tej
kandydatury. Traci na tym przede wszystkim kandydat.
Nagroda „Odgłosów" zyskała już pewne znaczenie w życiu kulturalnym miasta. Ambicją naszą jest, a.by to znaczenie naB~dziemy
dal rosło l aby sprzyjało upowszechnianiu kultury.
wzorem poprzednich lat pytać różnych ludzi o ich opinie na ten
temat i ~ublikować .ie. Będziemy też prezentować tych, którzy
nagrody. Pra1mieniem naszym
~wenlualme będą zgłaszam do
Jest. aby przy~?to~an.ia d„ przyznania nagrody stały s i ę poWOe
dem do dvskm11 o z:vc1u ku1Luralnym Lod?.i.
Regulamin opublikujemy jeszcze kilkakrotnie .

LUC.TUSZ WLODKOWSKI

REGULAMIN
NAGRODY TYGODNIKA ,.ODCTłOSV"
ZA UPOWSZECHNIANLE KULTURY W ROKU 1988.
1. Nagrodę tygodnika „Odgłos;r" za ~1powstecbnia.nie
kultury. w. 1988 roku. w wysokości 100 tysięcy złotych
przyznaJe Jll;ry n~ wmosek Czytelników „Odgłosow'' oraz
~towarz~szen_ tworczych, regionaln eh, instytucji zajmuJąc,rch su~ działalnością kulturalną.

2. Kand~·dat~mi do nagrody mogą być ludzie lub ze•
sp~ł.~ ludZI, kt.orz~ ~ .1?88 rokll; wyróżnili się 1>ryginal~
DJ mx k<?ncepCJan;i1, u~icJatywam1, pomysłami, eksperypoczynaniami
ment~m1, ~zu~1wamem nowych form,
w upov.-organi~ac~·1nym1 oraz wybitną aktywnością
.szechmatuu kultury, co znalazło potwierdzenie w praktyce.
3. Nagroda jest niepQdzielna i może być przyznana
jednej osobie lub zespołowi.
4: Ił? nagrody tygodnika „Odgłosy" można kandydowac wiele razy, jeśli osiągnięcia w upowszechnianiu kuls
t.ńry w minionym roku upo•ważniają do złożenia właś„
ci w ego wnioslm.
za up<>w•
5. L~ur.eaci nagrody tygodnika „Odgłosy"
szechmame kultury mogą kandJ·dować ponownie dopie„
ro po upływie 5 lat od roku otrzymania nagrody.
6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien b~· ć sfordziamułowany mi piśmie, dokładnie udokumento-wan\
łalnośc~ą obejmując,, rok 1988 i zgłos wny w ~edakcji
tJ'godnika „Odgłosy do 31 strcznia l!>~iJ roku.
7. JUQ' może odstąpić od przyznan a nagrod:v, jeżeli
ilość kandydatów będzie mniej!'lza nit trzy, albo. jeśli nadesłane wnioski nie będą odpO\'\ iadaly wymaganiom re•
gul amin u.
8. Fundatorem nagro.dy tygodnika „Odgłosy" jest Łódz
kie Wydawnichvo Prasowe RSW „Prasa - Książka Ruch".
9. Jury nagrody tJ-godnika „OdgłosJ·" na wniosek redaktora naczelnego „Odgło-sów" po rnłuje dyrektor LódŻ
kieio W,vdawnictwa Prasowego.
10. W skład jury nagrody tygodnika „Odgłosy" wchodzą:

przedstawiciele Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego,
dwóch członków z~połu tygodnika „Odgłosy",
pnedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzęd11
Miasta Lodzi,
przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, regłonal•
nych, zawodowych - literatów, muzyków, plastyków,
dziennikarzy i innych.
Skład jury nie może przekraczać 11 osób.
11. W~'nikl pracy jury zostaną ogłosrone po 1 maja
1989 roku.

•

amerykań~kie określenie komudługo jak ont pupelntajq świń1twa 11 ja mogę

nistów). Tak

o

tym pilad - wszystko jest dla
mnie O.K. Jeltem tvlko świa.d
01kar~~nta:
ktem ta procesi~
spr111.011 jelt dla mnli obojętna,
bylf'btJ proeea byZ eiekawy. To
wszv$1.7eo".

-JOLANTY SA·wruK
l WIKTORA SAWIUKA

WSPOMNIENIA
ANDERSA

SZWAGRA

łagodniejszej cendziesiąty odcinek
generała Władysła

W sytuacji
już
zury
wspomnień

publikuje „TYwa AndPrsa
GODNIK KUI:.TURAI:,NY" (nr
27). We wrześniu 1941 roku gen.
Anders przybył do obozu wojskowego w Buzuluku. Do biednego, drewnianego miasteczka
rosyjskiego przybywali z wię
pol~cy.
zień i łagrów żołnierze
Byli w straszliwym stanie. Podobnie bylo w obozie w Tockom: lud,zie w łachmanach, bez
butów l koszul, pokryci wrzo·
wskutek awitaminozy.
darni
GenPral miał wątpliwości, czy
uda się z nich jeszcze lt'oblć
wojsk.o.

E. L;

•

BRATA

składa

ZESPÓL „ODGl..OSÓW"

W NAJBLFŻSZYCH
.
SOW":

NUMERACH

„OUGLO-

około trzy- Był 1obfP Lekarz l była. Pielęgniarka. On dziestki, przystojny. Ona - o prawie dziesięć lat młodsza, sympatyczna i też niebrzydka. Poznali się w azpitalu, na oddziale
chirurgii. A Jak się po:r.nall, od razu przypadlł sobie do serca
- pierwsza część smutnego reportażu PAWLA TOMASZEWSKIEGO o ludzkiej naiwności i podłości.
- W końcu 1987 roku inspektorzy PIH wydalł' bitwę wlaści
t!łelom prywatnych wypożyczalni kaset wideo w Lodzi. Wygrali
J1t bez trudu, gdyż przeciwnicy byli słabi. - reportaż ANDRZEJA
GĘBAROWSKIEGO o tym, jak tworzy &iii podziemie gospodarcze.
- Pomiędzy, kapliczki\ a krzyżem atoJ~ zabudowania. Co numer,
obeJ•ełe dostatniejsze, trafiaj~ 1i111 wille I prawdziwe kamienice. Ale pośród tego c1wilizacyjnego blichtru zobaczysz teł f
prawdziwy 1kansen, nad którym nie zlituje 11111 ani Pan Bóg, ani
pan solty1, ani 11ekretarz partil. Kto naprawi to, co napsuł były
naczelnik rmlny w Rzgowie? - reportaż RYSZARDA BINKOWSKIEGO pt. „Rugi chłopskie w Kalinko".
- W tyciu 1ekllu11.lnym mężczyźni łatwo lię podnllPcal~ 11Zybko
amlerzaJI\ do celu l natychmiast osłą,gają 1atyllfakcję'. Kobiety
n te doznaJll podczas 1tOlunku więcej rozkosą - stwierdza
MDWSł..AWA 8AR.Bl?QSKA.

„

, W 28 (1580}. t LIPCA 1988 R.·

Dobiegał końca

rok 191'7
wojny.
Rok brzemienny w wydarzenia,
pnybl.i<llający nadziej• na krec
wojennych zmagań, a w pn:y.
dotkniętych
pad.ku Polaków,
szC'Zególny,
wo]n.- w sposób
wyratnle wwiększający 1-r..ame
na wyzwo~enie narodowe.
w
Pierwsze dni tego roku
1pra.wie polskiej optymistycmie
nie nastrajały. Kra.je zachodniej lroalieji nie wypowiadały
się nadal jednoznacm.le oo do
niepodległości P<hlski, nie ch::ąc
dratnić rosyjslciego sojusznika,
ponoszącego niemałą część wojennych ciężaTów. Gdy 10 styem.la 1917 roku francuski premier Aristide Briand przedstawiając w Imieniu państw sprzymierzonych warunki pokojowe
1twierdził koniecmość przywl"6eenia niepodległości kilku pań1twom, w sprawie polskiej ograniczył się tylko do stwierdzenia l:t „zami41"fl J. C.M. cesarza Wszechrosjł w stosunku
rok wielkiej

~arty

do Polskt są jasno przedstawtottt w proklamacji, którą wydal
on do swotch armił".

próba
Była to niewątpliwie
grudnia
1kiego rozkazu z 2~
I noty
1916 roku do armil
wskazującego dwa cele wojenne

t0ad a nłe onł".
Zatądano od legfoni1t6w dotenla przysięgi na wiemo;ć I
braterstwo broni. Józef Piłsud1ki umając, l.ż jest to dobra
okazja do zerwania niewygodnego po rewoLucjl w lWs)i IO"
juszu polecił nie składać przysięgi. Jeg.o autorytet, chociat on
sam nie był jut wtedy w szeregach, okazał się slLndejl!'Zy od
dyo:ektyw Komendy Legionów.
Przybyłym w celu nakłaniania
do zło:tenla przy1lęgi członkom
tej komendy, oficerowie Pierwz determnnacjlł
szej Brygady
rzucali szable pod n.ogi.

nów zapełnlll jenieckie obozy,
a Druga Brygada po złoteniu
w
przysięgli też nie dotrrwała
sojuszu do · trońca. Dowodzona

które wstrząsnęly lwiatem", i
postawiły pod znakiem zapytania dalszy udział w wojnie Rosji - jednego przeclet 1: ff-

W rezultacie tohtierze Pierw-

W pa'fdzierniku 1918 roku w to, te będzie wolna Polska nie wątpil ju~
·
nikt. Wszystkich nurtowalo inne ·pytanie: kiedy?

' '

,

r

,

•

•'

1

',,

skiego. Rada Miejska Warszawy oglosila deklarację stwierdzającą, że „Naród polski ufn11
w poparcie wsz11stkich. ludów,
cios
uż11je wsz11stkich sil, aby
ten odeprzeć i nie ustanie w
walce o niepodległe, zjednoczone demokratyczne państwo pol1kte".
Działający z mandatu Rady
Regencyjnej rząd Kucharzewdymisji
skiego podał 1ię do
twierdząc, iż nie jest w stanie
sprawować swych funkcji.

14 lutego 1918 roku rozpoczął się

wielki
w Warszawie
Upoprotestacyjny.
strajk
wszechniono wśród ludzi odezwę Rady Regencyjnej proteatuprzeciw pomniejszaniu
Jącej
Zdzisław
ojczyzny, a regent
Lubomirski aktywnie uczestniczył w demonstracji zaatakowanej przez :tandarmerię. Nało
łonej 16 lutego 1918 roku przez
H. M. von Beseiera na Warszawę
250
kontrybucji w wysokości
tysięcy marek postanowiono nie
popłacić. Właciu zaczynała
mału wymykać 1141 okupantom
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Stanowisko N~emiec i Austro-Węgier &powodowało gwałtow- '
ne protesty społeczeństwa pol-

niepodległość

•

•

,r' '

Ukraińską,

listów kosztem ziem polskich.
Przekazanie Chełmszczyzny I
Ukrainie staczę~cl Podlasia
nowiło de facto próbę kolejnego rozbioru Polski.

Rada Regencyjna nie spełnł
Za jednak społecznych oczekl·
wań I z czasem była otoczona
je:tell nie pogardą to lekceważeniem, jako wyznaczeni przez
okupantów figuranci.

szej I Trzeciej Brygady Legio-

Radą

musiała uciekać 1 Kijowa przed
radzieckim rządem ukraińskim,
ttłe Niemcy liczyli, - te sytuacja
się odwróci I pragnęli zyskać
sympatię ukraińskich nacjona-

RadtJ Regencyjna prowadzić bę
dzie naród ku wolności, zjednoczeniu, potędze ł szczęściu
znajdzie... najkamiejszych, poalusznych duszą t sercem oddanych wspólpr11cowntk6w".

ZMadnlczy zwrot w sprawie
polskiej przyniósł '1 listopada
pisał
1917 roku, owe - jak
dni,
John Reed - „dziesięć

Zuim Wjb&chla

tralną

Społeczeństwo, poza partiami
skrajnej lewicy, nastawionymi
rewyłącznie na rozwiązania
wolucyjne zapoczątkowane w
Rosji, przyjęło utworzenie Rady Regencyjnej przychylnie, jako kolejny krok na drodze do
Za
samodzlelno~cl narodowej.
wykładnię stosunku do Rady
Regencyjnej przyjąć by można
Polskiego
uchwały
fragment
Stronnictwa Ludowego „Piast",
w której stwierdzono że „jeśli

w aent
mosfera zwątpienia
dalazej walid u boku państw
centralnych. Zdawali IOble 1
tego 1praw• Niemcy I kwatermistrz generalny 1enerał ~eh
IAidendorlf wiręcs ołwladezył:
„Polacy m4J4 poJcazat! c~ to
ehcq łlt! • Ntemcamł.
og6le
Trzeba łm wreud• da<! dot06d, te to m11 mamt1 roz1c4Zt1-

deą~
zareagowało
Brześciu
zaboapołeczeństwo polakle

W podobny sposób na

ZENON J. MICHALSlq

zje .

\

19 listopada 1917 roku Rada
wydała
Komisarzy Ludowych
Deklarację ·Praw Narodów Ro1ji. Uznano w niej prawo wszystkich narodów, będących dotąd w składzie carskiego imperium do samostanowienia, at
do oderwani!$ się i 1tworzen1a

się
pojawiły
Tymczasem
pierwsze polskie oddziały po
w
drugiej stronie barykady,
szeregach wojsk Ententy. Porozumienie między Komitetem
Narodowym Polskim a rządem
.francuskim z 22 lutego 1918 roorganizowanie
ku umożliwiło
armii z Polaków znajdujących
się we Francji I z przybywają
z Ameryki.
cych ochotników
Wojsko to, które wkrótce liczyło ponad piętnaście tysięcy
było podporządkowane Komitetowi Narodowemu Polskiemu,
który jego dowódcą wyznaczył
przybyłego z Ukrainy do Francji brygadiera Józefa Hallera.

własnego państwa.

5 atycznia 1918 roku premier
brytyjski Lloyd George przedstawiając punkt widzenia Wielkiej Brytanii na przyszłość Europy i świata powiedział mię
„Sądzimy natodzy Innymi:
że niepodległa
wszystkt•
be;jmując11

miast,

Dekoracja żotnierzy Legionów odznaką „Za wiernq 1ru:tbę" f>iaseczn.o na W olyniu, 6 sierpnia 1916 r.

„zdobycie Konst11nt11wolnej
nopola i utworzenie
wszystkfoh trzech
Polski ze
dzielnic".
Bylaf to niewątpliwie próba

Rosji -

przelicytowania aktu dwóch ~e
sarzy z 5 listopada 1916 roku,
nawiasem mówiąc - tak samo
niewiarygodna.
Stanowisko Francji było więc
nie tyle opowiedzeniem się za
niepodległością Polski, ale daniem do zrozumienia sojuszniczej Rosji, iż nie będzie prób
miesumia się w jej ,,wewnę
trzne" sprawy.
stanowisko
Wkrótce potem
w sprawie polskiej zajęły Sta22 stycznia
ny Zjednoczone.
prezydent Wilson w swym orę
dziu stwierdził międzY' innymi,
stanu wszędzie są
powinna powstać
zjednoczona, niezawisltJ ł autonomiczna Polska". 4 kwietnia
1917 roku Stany Zjednoczone,
że „mężowie
iż
zgodni,

w ypuwiadając

wojnę państwom

wniosly do zwycen tralnym.
koalicji, także swój
punkt widzenia w kwestii polskiej. Nie ryzykowały zresztą
nic w sprawie sojuszniczych stosunków, jako że w międzycza
sie rewolucja w Rosji obalila
carat, a Piotrogradzka Rada
Delegatów Robotniczych l żoł
nierskich oświadczyła, iż. „Polciężającej

zupelnit
ska ma prawo być
niepodlegla pod względem pań
stwowym i międzynarodowym".
Także

Rząd

twiadczył,

choć

Tymczasowy oznacznie bar-

„powstanie
ostrożnie, że
Państwo Polskie, polączone
Rosją wolną unią militarną".

dziej

Dobi egała

z

kresu epopejjl Legionów . Po dymisji Józefa Piłsud
skiego wdzierała się coraz bardziej w legionowe szeregi at-

Posktz. otuwłol11

które chcq
rdzennie polskie,
wejść w jej aklad, stanowi nieodzownq polrzebę dla utrzym11nia trwaw§ci stosunkóto ui Eu-

ropie

w zmianie
Kolejny postęp
polskiej
atosunku do sprawy
czerwiec 1918 roku,
przyniósł
kiedy to państwa zachodnie ojeden z celów
jako
kreśliły
toczącej 1ię wojny Utworzenie
„z;ednoczonego i niepodleglego

ZachodnłeJ".

przez brygadiera J{tr.efa HalleTrzy dni pófaiej prezydent
ra, w nocy z 15 na 16 lutego
Stanów Zjednoczonych Thoma•
1918 roku szaleńczym atakiem
Woodrow Wilson przedstawił
austriackie . kongresowi osiemnaście
przebiła 1ię przez
punlinie i połączyła z oddziałami
któw dotyczących powojennego
polskimd na Ukrainie.
nich
1
porządku. Trzynasty
15 sierpnia 191'7 roku utM>rzony zoatał w Lozannie Komitet Narodowy Polskd na cz~le
którego stanął zabiegający od
dłuższego czasu w k;rajach ao zro.zumienie dla
chodnich
sprawy polskiej Roman Dmowski. Komitet wkrótce 1J011tal uznany za oficjalną organizację
polską przez wszystkde czołowe
państwa zachodniej koalicji.

PTogram Komitetu Na·r odowego Polskiego wyvl'O(łzil 1i' z
koncepcji jego przywódcy. W
francuskdch
kołach rządowych
określono Romana Dmowskiego
jako człowieka, który „nłe lubił Rosji, ale nienawidzi Niejuż
miec". Roman Dmowski
wcześniej, w marcu 1917 roku
memoriał
złożył w Londynie
domagający się utworzenia pań
stwa polskiego, obejmującego na
zachodzie Pomorze Gdańsk.ie I
Górny
Poznańskie,
Gdańsk,
czę~ć Prus
Sląsk, południową
Wschodnich, Galicję / I połowę
Sląska austriackiego z Cieszynem, a na wschodzie Królestwo
z guberniami grodzieńską, kowieńską I wileńską orali: Wołyniem.

pierwszej
Fakt utworzenia
polskiej reprezentacji polltyCJ:riej w ramach Ententy miał
niewątpliwie wpłyv.1 na decyzję
cesarzy Austro-Węgier I Niemiec o powołaniu 15 paździer
nika 1917 r. trzyosobowej Rady
której
Regencyjnej, w skład
weszli : arcybiskup warszawski
książę
Aleksander Kakowskl,
Zdzisław Lubomirski oraz Józef Ostrowski.
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państwa
dostępem

działaniom
podległościowym w kraju.

zd-

młę

dz11n4rodowvm".
Stanowisko Thoma1a W.

Wił·

10na wywołało natychmiastowi\

centralnych.
państw
rząd niemiecki deklarował, że realizacja nieposprawa
to
dległości Polski,

reakcję

Szczególnie

Niemców, Austriaków i Polaków. Jak t.o sobie wyobrażają
pokazali wkrótce, w czasie rokował w Brześciu.
Rokowania te apowodowały
zaniepokojenie w kręgach polskich polityków. Obawiano się,
iż mogą zapaść decyzje nlekopolskiej.
rzystne dla sprawy
Rada Regencyjna zabiegała o
udział polskich przedstawlcleH
w rozmowach I dla osiągnięcia
tego celu regenci zło:tyll wizy1
ty w Berlinie I Wiedniu. Nic
dały
nie załatwiono, wizyty
propagandzie niemieckiej 1Zereg argumentów do ręki, a auw
torytet Rady Regencyjnej
polskim społeczeństwie -~
gwałtownie maled.
Tymczasem I lutego 19111 roku państwa centralne zawarły
w Brzetclu traktat z Ukrain!ł
Dziwny to był traktat zwatywszy, it zawierano go 1 Cen-

nie-

pdW pierwazych dniach
d'Zii.ernika 1918 roku Rada Redo
gencyjna wydała orędzie
narodu polskiego, zapowiadają
ce niepodległe państwo polskie,
ziemie
obejmujące wszystkie
polskie i pos.iadające dostęp do
morza. Także w patdzierniku,
Polskie w parlamentach
Koła
niemieckim i austriackim ogło
podobnej
o
siły deklarację
treści. Co do tego, te powstanie niepodległa Pol&1ca nie miał
jut wątpliwości nikt. Był tylko inny problem - kiedy?

utt0orzon1
bJlć
poliki•,
państwo
które winno obejmować %łemi•
z11mieszk11le przez ludność bezspornie polską, mieć zapewnto7ł11 wolnt1 i bezpieczn11 dostęp
do morza; · jego niezawislość
politycżna, gospodarcza ora.i ctJ·
,,Powinno

niepodległe

gwarantowana ukitidem

polskieg.o z wolnym
do morza". Dało to

kolejny impuls

brzmiał:

łość ter11to-rialna winna b11ć

w

rze austriackim. 12 lutego 1918
postrajku
roku, w czasie
wszechnego w Lublinie palono
portrety cesarza I austriackie
Miała też miejsce
sztan-dary.
doskonale przygotowana akcja
jednoczesnego podania się do
dymisji dużej grupy Polaków
pracujących w austriackich uaustriackie
rzędach. Odsyłano
ordery, a w Krakowie został
:r.demolowany niemiecki konsulat. Wtedy to także opuściła dosojuszników
tychczasowych
Druga Brygada Legionów.

rwycięźającej

Ententy.
II
Już 7 listopada 1917 roku
Ogólnorosyjskl Zjazd Rad uchwalił na wniosek ~Włodzimie
rza Lenina dekret o pokoju
bez aneksji i odszkodowań, a
22 grudnia, po uprzednim zawarciu rozejmu, Niemcy l Ro1ja rozpoczęły w Brześciu Litewskim rokowania pokojowe.
Działania te osłabiały wprawdzie dotychczasową jedność koalicji, ale przybliżały czai pokoju.

Jarów

w

1

Tak· więc eytuacja między
narodowa kształtowała 1ię pomyślnie dla sprawir polskiej stwairzaŁa mmliwość niepodległo§cl. Nie ona jednak stanowlla
czynnik główny. Decydującą rolę od'grywał polski ruch narodowo-iwya;woleńcz7, dynamdczny, konsekwentny, w r6tnych
formach,
lit
przejawiający
róme prezentując 1 poldtycme

1 orientacje,

u

zespodony uparbm d~&m odrodtzenia Rzeczypogpolitej.
Nadchod~ł

11ttope.d 1918 l'C)ku. Oma ottateczn;ych rozstrzygnię4.
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Z tej ziem{
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Gdyby tylko chodziło o odwagę
popularne było powłedzenie: „odwag•
A przecież mogloby się wy'dawa~. że
rozum rz.aw.sze jest i powimiien być w cE!IlJie. I to wysokiej. Róż..
nie jednak z tym rozumem bywało 1 bywa. Często l«óluj.e głu
pota, a rozum chowa się ipo kątach. A IIliaill ooraz. bardziej potrzeba te~o, aby przede wszystlcim l"O'Lum byl w canie.
W listach jakie otrzymuję, mało kto woła: bqdźci• mądrz11l
Wszyscy natomiast wołajlJ: - bądźcie Odważni! Otrzymałem na
przyikład li&t od ZelllOna S. z Piotrkowa Trybunailmego, który
nazwJsklo 1 adres za.strzegł tylko do wiadOl!lloścl redalkcji, e. ~ó17
piszę międ-.ty innymi: Pa.inie reciakDOf'ze! Więcej odwagi!
Na czym ma polegać ta odiwaga ?. Chodzi oczywiś-oi.e o bial•
plamy. Ludzii.e czE!kają na ich likwidację. Nie wątpię. Ale by~bym
ostl10Żny w UP.roszczonym ich traiktl)Wan.iU. Przyjębo się bl)W\jem
uważać, że owe bi~łe plamy dotyczą. t}11iko i wyłącznie trud111ych
spraw w stosunka.Ch między Polską j ZSRR. A ja sądzę, że powinny one mieć 7inaczinie szersze znaczenie i zafilęg. Zatrzymam
pnoblemach ze s1mmnk:ów
się jednalk najpierw :na niektórych
polsko-iradzieck1ch bądź rad.Uecko1PQ1skich, jak ~to woli.
~on S. dCliillaga się na przykład, żeby na.pisać wreszcie o
deportacjach Polaków z ziem zajętycll po 17 rwrześnia 1939 :roku
przez Armię Czerwoną, a Wti.ęc z Litwy, Zachodniej Białorusi i
Zachodniej Ukrainy. Bez wątpienia j~ to problem ważny, ale
nie śpieszyłbym się z publi'kacjami n.a ten temat,· aż nie W)'ttJowiedzą się upoważnieni i kompet,entn.i histocycy, kitórzy zapoznaj!ł
&lę przedtem. z ddkumantami. ·A z tymi dokumentami' bywa róż
nie. Dostęp do niektórych może być utrudniony z różnych pow•o dów, mogą być n iepel:ne. '.l.'rzeba Wti.~ cmsu 1 cierp1L\vości. Wierzę, że taki czas nadejdzie, gdy można bl:dzie spopularyzować
tein temat w o'pa.Tciu o wiarygodne materiiały przygotOIW'ane przez
historyków tak polskich, jak i iradzioo'kich. Teraz można publi„
lk1owe.ć wspomnienia i refacje po&ZC7lególnyc'h osób. I tai'k: się rob1.
Jeden :z Czytelników zapytał .,, liś-oi.e, ~ to prawda. że w 1941
rOlk.u w niektórych rejM.ach daiwnych ziem wschodnich Polski
(sprzed 1939 rdku) witam) wojska Wehrmachtu jak>O wyzwolicieli? Prawda. Zdarzały się takde przypad!krl. Trzeba przeciei
pamiętać, że na tych terenach siłnli.e ~ się odc.zuć nacjona·
lizm uam-a!ński. Jakio 11-letald chłopiiec byłem świadkiem tak:icll
przypadków w µl<lim rodr.dinnym mieście Zdołbun.owie. Mdasito zo- ,J
stało udellrorow.am.e flagamł inJ.eblesko-tóŁtymi :i: „Tryzubem'" f ·l
iklazam nam się cieszyć z powsta!!lia ,,samo1siUjnej Ukrainy". Kró-- '.
tk!o była ona samootljna, gdyt '13 dalw!nym magi&tra'Cie, gd1lie za•
gnietdzila się niemiecka żandarmeria d ukraińska pOOicj<a 1naj·
pierw w.iisialy dwie chorąFie niebiesko-żólte, p6t.rliiej już tylko
jedna, a obak niej czerwona ze 5\Va.styką w białym ·arole, a m.astępni~ dwiie takie same czerwone. W ja!ltiś czas ipóźniej ukraiń
ska policja poszła do lasu, a wokół Zdolbunowa - i nie tylko
zaczęły płonąć polskie wsie i miasteczka. Hitlerowcy
:przecież przyglądali się temu spokojnie, tylko wojska węgierskie szły ratować mordowanych Po.Laików. Ale, żeby Pt-aiwda była pełlila, to
trzeba powiedzieć, że .lciedy jedni cieszyli S!i.ę z ,,5a:rnostijnej Uk!tóra
krainy'', drudzy tworzyli antyfaszystowską partyzantkę,
moono Niemcom, jalk i ukra.ińslkdm :nacjonalisfom dała s.ię w•
znakii.
I jeszcze coś trzeba powiedzieć, aby prawdzie stało się zadość.
Kiedy ukraińscy policjanci uciekli do lasu, ich miejsca u boku
Niemców zajęli„. Polacy. Powstała polska policja pomocnicza. W
Generalnej Guberni natomiast od początku działała policja granat<JWa, utworzona przez Niemców z dawnej Policji Pańsiwo
wej. Ale o tym jakoo u nas mało się pisze. To przecież tee S<\
białe plamy. Przygotowujemy zresztą . ma~tiał 1I1a ten temat.
Bardzo często powtarza się sprawa Katynia. Ludzie jaikby sobie nie zdawali spraJWY z prawnej sytuacji w tej kwestii. Ofi·
cja1nie obowiązuje opubli'kawany w 1944 raku „Komun.iJkat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania ok>Oliczm.ości rozstrzelania pr-rez niemieckich najeźdźców faszyMiowsikich w lesie katyń
skim jeńców wojennych - oLicerów polskich". Komuniikait ten ukazal się ponownde w 1945 l"dlru. Jeśli mnie pamięć nie myli, to
był on też publikowany w toku 1956 lub 1957 w jednej z polskich gazet. Do tej pory nie zostal odwołany, choć po-za Polską
a także w drugim obiegu, ukazały lię różne prace podważające
tezy Komunikatu. W świetle prawa obowią,zuje <111 nadal.
Wiem, że w 1952 rok.u, a drugie wydanie w 1953 rdku ukazała
się książka (188 stron w pierwszym i 218 stron w drugim wydaniu) Bolesława Wójcickiego „P.rawda o Katyniu". Ksiązkę ti:
wydał „Czyt.elni.k". Nie znam jednak jej treści. Podaję jedynie
do wiadomości Czytelników sam fakt jej wy'1anfa. Gdyż było to
Wiadomość tę mogę' jeszcze uzu;pełnić
wydawnichvo oficjalne.
i.ntormacją, że Wojewódikii Urząd Informacji i Propagandy w
Poznaniu wydał w 1945 rdku broszurę „Prawda o Katyniu", która była :zbiorem artykułów pub1i.:mo;wanych wówcz.a,g w prasie.
I tu - choć to sprawa bardzo w.ażna - trz~ba czekać cierpliwie na wynii ki pracy historyków pol.SJ~ch !i radzieckich. Niedawno opublikowaliśmy zapis dySllmsji historyków radzii.ecki.ch na te·
mat właśnie trudnych spraw z d1liejów stosunków radziec:ko-polsldch. Czyteln.ik mógl się rorientawać, jak trudny li. sJrnmplikowany jest to problem. Wymaga o.n przede wszystkim przeła
mania obowiązujących do tej pory schematów i ... dogmatów.
Wymaga też -z.badania dokumentów. Wyjaśnienie tej spra,wy jest.
potrzebne dla prawidłowego l'O'ZWoju naszej świadomości narodowej i naszych stosunków ze '\VSchod:nim sąsiadem. Dlatego 1
tu równie:t pośpiech jest niewskamny, choć ·s ama ~wa na·
Pamiętam, jak niegdyś
staniała, rQzu.m podrożaf'.

1

gląca.

Listę białych plam a·ozsz°erzytbym tet -o prawdę o warunkach,
w jakich dokionało się zjednoczenie pollskiego ruchu robotniczego. Nie neguję, że w ówczesnych warunkach histo·rye2lnych il'J1iezbędny był pośpiech w doikonainiu tego faktu. Ale przecież warto
wiedzieć, że dochodziło do tego nie tylko w .syttuacji wzajemnego
zrozwnienia i współpracy, ale niekiedy w warunkach niepotrzebnej rywaliiiacji. Myślę, że warto ~ byłoby ·zastanowić się d-ziś
- widząc ten moment z perspektywy czasu - nad zjednoczeniem ruchu młoldzieżowego. Zbbiża się 40 rocmica tego faiktn.
Dzie'je ruehu
Dziś już nie wystarczą laur~ i slogany o ZMP.
młodzieżówego wymagają krycylcMego i prawdziwego pokazania.
Dla wielu z nas był to o!kires wspamiały, ale narobiliśmy też sporo błędów. Sban ruchu mlod2Ji.Eiżowego dziś jest pl"zecież teg{)
pochodną.

Wśród wielu białych plam wi.dziatbym też stosunki z sąsiada
mi naszyrrul w prz~złoścl d !Io nie tylko w jednym - wschodnim
kiemnku, ale spojrzałbym krytycznie tri na poludnie. Przyrpominlijmy sobie Zaolzie. Właśnie zbliża się 40 rocznit:a tego smutnego - i chyba zbędnego - faqm:u. Ale wówczas myślań-o [na·
czej i ten schemat do dzij oboMąZJUje tu 1 ówdz.ie. Być może
dlatego tak niechętnie &ię na ten temat iw ogól.e mó'Wli i piirze.
Talkde przykłady mO'Lna byloby mnotyć.

Cha!albym jednak na zakończenie przyt~ć nM:wiel'ki cytat.
PochodZJI op z roiku.~ 1831, a jego autorem jest Maurycy Moch„
naold. (Przydałby &ię wybór jeeo plan!) Oto ten cytat:
„Gatu11.e1c terror1/Zf7łti - !"l-j1tral0ni.ej~, Mjokr~ieJIZfl, JMf
terrory:inn zawziętego w .łmiesznvm uprzlłdz~iu mnie1n11ntu tfn"rcwyzm obskurantyzmu JJDlitycznego, terroryzm 1oejal1t9go, nu~
~ozumtema. (.„) Nie nusa.s t11dnego na to leTairstw11. Do na1rych
ma.i tad1MI nte łrafiq ~nia. .żadna m11il orwtnal·na nf.a
opa-nuje teifkszo§ci."
CM tlO !Więc jut odwAllS? I tdyb7 tylko o odv.-ac. chodzitoT
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starał się zrozumieć drugiego człowieka. Oczywiście,
była przez niego pe<prowadwna najle1PieJ„.
Faktem jest, że uciekł. Nazwano to zdradą.
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obiegowe. W sytuacji w jakiej

1939 roku nawet dwóch Napoleonów nie

Tragedia Rydu-Smiglego

jako głów1t1odowo

pomijam tragedię osobistą: bardzo kodząrego zaczęta się chał dzieci, z żoną nie mógł ich mieć, w ich pożyciu nie najlepiej się wiodło - w momencie, kiedy 1ytuacja na tzw. przedmościu rumu11skipl układała się (wedłu.E( dokumentów z~ si.tabu
naczelnego wodza) pomyślnie. 16 września 1939 r. Je z<:'ze była
szansa, jeżeli nie na kontrofensywe to okrzepniecie frontu. Wszyscy byli optymistycz.nie nastawieni - są na to dokumenty i
wspomnienia.
~a~tępnego d_nia. z rana okazało / ~Ję, że w-zelki opór jest nlemozh wy. W za1stnialej sytuacji powstała obawa że albo Edward
Bydz-Smigly dostanie się wraz z. rządem do 'niewoli niemieckiej, .albo zostaJ!lie Internowany przez Związek Radz.iec~L Powstałaby komplikacja międzynarodowa. Przejście rządu i naczelnego wodza do Rumunii było koniecznością, w myśl prawa m11:dzynarodowe.e:o stanowiło kontynuiację państwa polsklE'~o. Edwal'd Rydz-Smigły zdecydował sie nie na strzelE>nie ~ohie w łeb
czy pójście na bagnety, lecz na gest pragmatyczny. nie lubiany
w naszym społecze11stwie - przedo5tania się do Francji i wyegzek\yowania umowy militarnej. WjE>chal do Fumuni' w przekonaniu - w czym utiwierdz.ał go także .lózi>f Beck - ż„ h~dzi!!
mlał tzw. droit de passage. Raptem okazało się. że Rumuni
zahloko•~·al! wszv:
pod naciskami niemieckim! ! :francuskimi,
stkich. Tu zaczęła się tragedil! człowieka, który uważał, b wó.dz
naczelny nie jest od tego, teby J?inąć w walce na bagnety, czy
sobie w łeb, lPcz że w ~ytuacil, w jakiej znalazła ~lę
strzelać
Pols~a ma obowiązek odtworzenia armii polskiej 1 kontynuowania walki.
N.apoleo~ w 1812 roku wrócił do Paryża, te<by rea'kltywować
ł zreorganizować armię, zostawiają<: żołnierzy pod Moskwą kto
nazy-y.ra. Na?oleona dezerterem? A gen. Władysław Sikorski? zo.!!ŁaiWił zołn1erzy w 1940 r. we Francji i p'Oleciał do Londynu że
by tam tworzyć armię pol~ką; czy ktoś śmiałby go nazwać' dezerterem? Trag:dta. EdwaT<la Rydza-Smigłe,go jest tragedią czło
wieka, który c1erp1ał :z.a zbieg okoliczności; o~obistą tragedią
któ!ej nikt nie chciał. ~ozumieć, an! w 1939 roku I w cz.asi~
woiny. :--. stąd p!l'zera~Jąoee opinie o marszałku, niechęć do niego. Dz1.s1aJ jest zupełnie inaczej rozumiany prze7. Judzi, wystarczy PÓJŚĆ na Powązki I iobaczyć, jak11 czcią jest otaczany jego
grób: Dla mnie je11t to postać (łęboko tragiczna I bardw inte-

materiałów s najciekawszego okresu życia - ległonow~ 1 19M
roku.
- Mote chciał tyć w cleniu Józefa Piłsudskiego?
- Niechętnie odnosił się do popularyzacji swojej osoby. Moim
zdaniem był skromny. A może chciał ukryć to, że pochodził
z bied,nej rodziny? Je.e:o ojciec był p!uto·nowym, potem wachmistrzem ułanó·w austriackich, ale to w owych czasach nie było
greckokatolickiego,
nic zdrożnego. Jego matka była wyznania
!tąd zrodziła się legenda, że marszałek był Ukraińcem. W tamza
uważani
tych regionach grekokatolicy na ogół bywall
Rusinów ~yl! Ukraińców. Swoim życiem dowiódł, że był Polakiem, t.ołnieTzem, działaczem obozu niepodległościowego.
- Powiedział pan, żr był ma.larzem, poetą ...
- Tak. I to niezłym. Napis?<l kilkanaście wierszy na emigr~cjl w czasie internowania - wiele z nich cytuję w książce. Nie
są to wiersze wybitne, ale świadczą o człowieku. Choć Jan Lechoń ni'" kwestionował ich wartości literackich, bardzo je "·ysoko ocenił i powiedział, 7.e świadczą one o pięknej I szlachetnej
duszy marszałka. Je.e:o obrazy, które ogl;idałem (są reprodukowane w książce), autoportrety, pejzaże także świadczą o talencie.
:Potwierdza to nowela, jaką'7!apisał w czasach gimnazjalnych poś
umleJętnośd
więcnna sztandarowi wojskowemu, świadcząca o
władania pińrem, a wn:vstko razem, ze nle był to człowiek poz,
bawiony talE>ntów.
O Edwardzie Rydzu-Smlgłym jedni mówili, ±e jest to wódz-
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Sądzi pan. łe w połowie wrzeAnła 1939 r. mieliśmy nans

- Ja nic nie sądzę. nie do mnie nalęży os.ą<lzanie. Na połowę
~wolch
wrześ~la przypadał termin wywiązania §ię Francji ze
zobowiązań, a właśnie wtedy powstela calkiem inna jakościowo i
p~awnie sytuacja. Czy. Francja p~złaby nam z pomocą, gdyby
me 17 września, to juz inna kwestia - gdybanie w h4'toril zaws~ jest zawodne. Nasz opór mógłby jeszcze trwać miesrnc,
nie chcę tego przesądzać - nie
m~ne by coś uległo z.mianie,
:"'iem, co by było. Wiem natomiast, że nie jest prawdą, iż front
i państwo polskie w tej chwlli się zawaliło, Najlepszy dowód
że. do pierwszych dni paź.dziernika bardzo skuteczny opór sta~
okrzepnięcie

frontu, na rozpoczęcie walk pozycyjnych ...
- Zatem zostawmy gdybanie, wróćmy c'lo osoby Edwa.rda RYdza-Smigłego. Został internowany, potem w-rócll do kraju l.„? Na
ten temat teź krąźą na.jrozmaitsze legendy.
- Za namową obozu piłsudczyków, który działał w kraju I na
Węgrzech oraz Juliana Piaseckiego, przedwojennego wiceministra
komunikacji Edward. Rydz-Smigły wrócił do kraju. Jul!an Piasecki zamierzał postawić Rydza-Smigłego na czele militarnej organizacji piłsud·czykowskiej, która miała być - według zamierzeń
Piaseckiego, a nie Rydza - konkurencyjni\ w stosunku do
Armii Krajowej.
Kiedy Edward Rydz-Smigły :zjawił si• w Polsce w 1941 r. nie '
bardzo chciał się do tel koncepcji pr:tychylać. Uważał, że nagen. Stefanowi Grotowi-Roweckiemu,
leży się pod.porzEJdkować
gpekulantem polltyczn~m.
gdyż był uczciwym żołnierzem, a nie
I tu, jak w:ynika z relacji, wystl'lpiły kontrowenje między nimi.
zmarł na atak
W moim przekonaniu Edward Rydz-Smlgły
serca 2 grudnia 1941 rokl\l, po wizycle dwóch przedstawicieli obozu piłsudczykowskiego - płk. Radwana Pfeiffera i kpt. Hempla, kiedy dowiedział się jak jest oceniana sanacja i obóz pił
sudczykowski, jak jest obciążany odpowiedzialnością za klcskę.
Cały czas Edward Rydz-Smigły był izolowany od zewnętrznych
ocen - swego cr..asu pisał o tym Melchior Wańkowicz, po wizycie jak!ł składał w Rumunii internowanemu marsr..ałkow!. Wizyt!\
Pfeiffera i Hempla to było pierwsze zetknięcie się z rzeczy·wistością. Wt.edy, jalk uważam, nastąpił szo.k, atak serca I śmierć.
Nie można oczywiście mówić, że powrócił do kraju, aby dokonać ekspiacji za popełnione winy, bo do takich win się nie
nie
poczuwał. Wprawdzie chciał się podporządkować Grotowi jako szeregowy, a oficer - lecz okazało się, że został sprowadzony do kraju w celach politycznych, od który•ch - wedłue;
znanych nam dokumentów - wzdragał się. Zreszt!l marszałek
Józe:f Piłsudski przestrzee;ał ~o. by nie mieszał się do polityki.
O słuszności tej rady sam się pTZekonał, chociażby n11. przykła
dzie Oboro Zjednoczenia Narodowego, który b:vl jego inicjatywą
i kompletnym... niewypałem. Nawet, powiedziałbym, szkodliwym.
W moim przekonaniu.
- Na temat daty śmierci marszałka fstnleją r6źne spekulacje.
- Według dokumentów, które p-0siadam i tych, które są dostępne, zmarł 2 grudnia 1941 r. Niektórzy usiłują to podważyć,
ale ·są to, moim zdaniem, sensacje publicysty<:zne. Jeżeli ktoś
przedstaw! dokumenty przekonujące, wtedy należy zrewidować,
tylko pytanie, jak w powieści kryminarnej: jakie byłyby motywy
ukrycia jego śmierci? Ja takkh nie widzę. Przecież nie dla jakiejś pustej swawoli ktoś chciałby ukryć jego śmierć. We<llug
przebadanych obszernych materiałów, które posiadam, zmarł na
atak serca 2 grudnia 1941 r. i został pochowany jako Adam
Zawisza, nauczyciel, na Powązkach. Pod takim na:ziwiskiem był
zameldowany u generałowej Jadwigi Maxym'Owioz-Raczyńskiej
na ul. Sandomierskiej na Mokotowie. Ona wystawiła odpowiedni dokument, włożyła do kieszeni ubrania, w którym został pochowany. Mam ośwW!dczenie płk. Pollaka, który mieszkał w tym
samym domu i którego generałowa we:ziwała dla stwierdzenia, że
zmarłym jest marszałek Edward Rydz-Smigły. On to potwierdził
Armii
na piśmie, które zostało opub1ikowane w dokumentach
Krajowej, wydanych w Londynie podobnie jak Inne - podpisane przez parę osób. m.in płk dr Loth<!., Juliana Piaseckiego
i lekarzy, kt.órzy leczyli marszałka. Jaki cel m!e.liby w -fałsz.o
waniu tego dokumentu? Nie ma więc przekonujących dowodów,
jak to chcą niekitórzy, że zmarł w 1942 r., bądź ie został... otruty„.

- Krążyły legencly, że zirinął w jakiejś ))otyczce ja.ko tizeregowiec, to znów, że w Powstaniu Warszawskim.„
- Słysznłem mnóstwo najrozmaitszych opowieści, oświadczen.
raoś nawet mówil, że jako szeregowy partyzant AK przeprowadza! Edw;frda Ryd~-Smi~lel:!o który miał przyjechać na inspek,"ję z ramienia obwodu czy okręgu. Są to, po prostu, jakieś
J?Omylki. Jeżeli ktoś chce zrewidować dowody, };tóre przedstawi~em w swojej dwutomowej pracy, proszę bard;i.o. Nie widzę po,wodu, dla którego miano hy fin.e:ować jego śmier,ć I ukrywać,
~e żyje. Edward Rydz-Smi.e:ły nie włączył się do walki. Ksią:T,kę
napisałem w oparciu o dokume11ty. Jest to literatun1 faktu. Nie
ma w niej charakterystyk. ani myśli, ni dialo.e:ów, które nie znaoczywifrie,
lazłyby potwierdzenia w dokumentuh. Z tym że,
czasami jakiś np. publicystyczny artykuł rozpisuję na dialo.e:, że
Lecz istoty snrawy nie zmieniam. Je~t to
by ułatwić odhiór.
które
pozycjami,
k•ia7ka udnkumentowal'la prawie c7Aerys1·u
tir?.Pharl::ilem: bioe:raficzna literaturn faktu. od urod1.enia marswlka rln jego śmierci. 7·-.a!azłem mnóstwo interesujących, a nie
?n2nvch dotąd materiałów. dotycz8CYch Jego d<:ieciń.st a, okresu
Ic"10nowego. O jego skromności świadczy najwymowniej brak
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ksiątka

o cichociemnych, „Dajcie im

Imię",

zrodziła

z potrzeby wypełnienia luki w naszej wiedzy histo-

Ta książka miała. być częścią książki Jędrzeja Tucholskiego.
miał napisać część. naukową o cichociemnych, ja część literacką, ilustrującą niejako. Kiedy prace były gotowe, Wydawnictwo PAX zdecydowalo wydać je oddzielnie, z tym że książka
Jędrzeja Tucho~kiego wyprze-dzila moją. Są to opowiadania literackie ukazujące różne fazy 1zkolenia, zrzutów, walki, różne wyOn

darzenia i 1osy cichociemnych w kraju. W ten sposób nikt do
tej pory tego nie zrobił, każdy zajmowal się albo calością, naukowo, historycznie, albo swoimi wycinkowymi wspomnieniami.
- Rozumiem motywy napisania kslą.żkl 11 przemilczanym Edwardzie Rydzu-Smigłym, o ośmieszonej kuvalerii, 1J cichociemnych. lecz o Stefanie Grocie-Roweckim („Be:11 buławy'') 0 kt-Orym
prawie wszystko już wiem~?
- W życiu gen. Stefana Grota-Roweckiego są pewne elementy
konfliktu, który wiązał się z nim, potraktowany przez hist.aryków
pobocznie, poza głównym nurtem. Sprawa Ludwika Kalkstaina
może nie jest tu nowością, lecz sprawa plk Janusza Albrechta,
szefa aztabu, który dostał się w ręce ge6tal}o, potem został wypuszczony, wzbudziła moje zainteresowanie. Wypuszczony z gestapo Janusz Albrecht mial przeprowadzić rozmowy z Armią Kraj.ową I gen. Grotem, czy nie zamierzają pójść razem przeciw
bolszewikom. Oczywiście, zostało to zdecydowanie odrzucone. Po
liście, jaki Janusz Albrecht otrzymał od Stefana Grota-Roweckiego. w którym- generał wypominał mu, że tak nie powinien działać, Janusz Albrecht rfie wiedział oo robić. Da·wano mu szansę
ucieczki na Zachód. ukrycia się, wszystko to odrzucił, gdyż dał
slowo oficerskie Niemcom, że wróci do więzienia; uważał że
z. danego s~owa musi się wywiązać. Wybrał truciznę. Poza tym
h1stc>rycy pist;ą. beznamiętnie relacjonują fakty, ja natomiast
chciałem dostrzec .żywego czlowieka, z krwi i kości, mającego
~ic.zn.e problemy. który żył walką, w wielkim napięciu, ale i wyJe~dzal . do Zak.opa~ego na narty, dla odpoczynku, higieny psych1czne.1. To me~ton:ch . szokuje, że tak napisałem 0 generale,
lecz spotkało mnie wielkie uznanie od córki generała, która była
autorką recenzji wewnętrznej w v,.-ydawnictwie i wyraziła się
o książce! że jest tak napisana, jak bym był obecny przy tych
wydarzeniach.

llA kontrofensywę?

wiał gen. Franciszek Kleeberg. Istniała szansa na

Czy

także

rycznej?

resuJąoa.

-

W bitwie l)Od Mokr~ kawaleny~cl 11toezy11 zwycl~k!l walkę 1
zagonami pancernym.i, oczywiście nie konno tylko 1pieszeni, gdyż
podstawą działania kawalerH polskiej była walka na piechotę.
Tylko w wyj!ltkowych .przypadkach narta, czyli tzw. bój spotkaniowy. W tak.i bój wchodzi każda formacja, gdy zostanie zaskoczona przez nieprzyjaciela. Nie miel~my szybkich br.oni zmotoryzowanych więc kawaleria miała wielki atut - wypełniała t~
lukę, mogła być prędko przerzucana Jako piechota konna. Tego
nikt nie chciał brać pod uwa111. żadna z jednol!tek innych rodzaj ów broni, tak jale dywizja aen. Stanisława Maczka, nle przenie rozbita, a w każdym razie nie zdezorganiszła w całości Z()Wana - na Zachód. Dlaczego? Bo taka była tradycja, będąca
jakąś sill\ aprawczą, organizującą. A powojenne tradycje ludow('j
kawalerii, w której ałużyło wielu przedwojennych kawalerzystów
I jej o.~tatnia gzarża w pierwszych dniach marca 1945 roku na
Wale Pomorskim? Dwukrotne natarcie czołgów p<>d Borujskiem
załamało się. Kiedy więc gen. Stanislaw P,oplawski wydał kawalerzystom rozkaz, wszyscy uważali, że jest to pewna śmier~.
nikt się nie
że nikt z tej 1Zarży nie wyjdzie żywy, a jednak wycofal. Wszyscy poszli na ochotnika. Jaki przerażający wpływ
psychologiczny musiała wywrzeć ta szarża na broniących się
żołnierzy niemieckich, skoro dwa. a właściwie póltora 1zwadronu
przeszto linie obrony i doszlo do Borujska bez żadnych strat?'
Dopiero w walce pieszej w samej miejscowości mieli straty, lecz
w czasie szarży nikt nie :!\ginąl.

- Jl'teIJ pisarz miesi ciuto literackie s czyjejś biografii zawsze
przyprawia Je pewną ilością rodzynków, które dziełu nadają sma_
kowitości. Moiemy posmakowad niektóre?
-. Oczywiście. Albrecht
ks1ązce jest wiele anegdot

nie

z

jest

jedynym

„smaczkiem". W

życia generala, podanych pyskretnie

jak i;ia to postać zasługuje, o których. historycy wspominają 1ed~
wie Jednym bądź trzema zdaniami. Historyków bowiem nie intere~uj~ fakty z życia osobistego, a jeśli to nie w ta'.tim stopniu
jak p1s~rza. A pr.zecież b.Yli to ludzie, którzy przeżywali osobiste
rozterki, z konspiracją me mające wiele wspólnego. Nie chciał
bym ich wyłuskiwać bo ~ogą zabrzmieć nie tak jak należy, ale
powiem, dla przykładu, ze krótko przed swoim aresztowaniem
gen.er.al. zamierzał liię ... rozwieść po raz drugi. Wszystko to chyba
wyiasn1a.
- Powieść o Kazimierzu Wielkim nie przylega jednak do pań1kiego programu literackiego.

Cezar11

Leże1isld

-.legenda, Inni te dezerter niegodny, aby leżeć w polskiej ziemi
- już to wystarczy dla pisarza, żeby zainteresował się tematem,
tej pory nie ukazała się
którego nikt nie chciał ruszyć. Do
żadna książka, poza pracą doktorską pana Mirewicza, który opii wojskową Rydza. Jedakże ksią:tki
sał działalność polityczną
biograficznej, ukazującej całego człowieka nie było. A przecież
dopiero kiedy pozna się całe życie można kogoś rozumieć I wyrokować. Zapytał mnie ktoś: ~ skoro napisałeś książkę o Rydzu,
jak go oceniasz? Odpowiedziałem: - ·ja nie oceniam. Napisałem
wszystko obiektywnie, a teraz niech każdy sobie oceni jak chC!O.
Rzeczą pisarza jest pokaz.anie . człowieka, jego problemów
wspaniałych i tragicznych. Oceny należą do historyka, polityka.
- Dwutomowe dzieło o Edwardzie Rydzu-Smigłym pt. ,,Kwatera 139"; „Bez buławy" - książka poświęcona gen. Stefanowi
Grotowi-Roweckiemu (która ma się niedługo ukazać); wcześniej
sze: „Dajcie Im imię", poświęcona cichociemnym, „Zo!!tały tylko
kawalerii;
poświęcone
ślady podków" i „Ostatnia szarża." nawet pięcioksiąg o wojennych przygodach Jarka I Marka, adresowany do młodzieży, wszystko to świadczy o określonych fatak jak przychylam się
scynacjach pisarskich. Rozumiem to,
1ię
do opinii, że jest pan spec.ialistą od kawalerii, ale skąd
wzięła powieść o Kazimierzu Wielkim?
. - Ja nie jestem ani znawcą kawalerii, 11.ni marszałka Edwarda
Rydza-Smiglego. Jestem literatem, twórcą litera~ury faktu, którego interesuje temat. Kawalerią zainteresowałem się, ponieważ
zafascynowała mnie odwaga, fantazja, kiależeństwo, pewne poczucie elitarnej spójności tego rodzaju broni w stosunku do inny<:h, to wszystko co decyduje w boju. Kawaleria była u nas
oceniana negatywnie, ba, nawet, powiedziałbym: opluwana.
' Chciałem jej oddać sprawiedliwość. Kawalerzyści byli lud:tmi
szczegó!ne~o rodzaju, o wysoko rozwiniętym poczuciu koleteń
stwa, które niwelowało dystans pomiędzy oficerem, podoficerem
a szeregowcem. Byli to ludzie, którzy szli w najgorsze sytuacje
·
frontowe, bo do tego obligował ich„. hen.or pułku...
- Stąd ta. fanfaronada, to przysłowiowe z szabelką na czolgl.„?
- To nie prawda. Byto to już wiele razy wyjaśniane. To była
pr1opaganda niemieeka, która miala na celu zdyskredytowanie
kawalerii polskiej i zestala, niestety, przyjęta przez powojenn~
propagandę i ludzi, lącznie z Andrzejem Wajdą, który się potem
kajał. Na tę wredną propagandę dało się nabrać wielu, którzy
uwierzyli w kawaleryjskie szarże z lancami i szablami na czołgi,
czego nigdy nie było. Nawet Heinz Guderian pisze w swoich
pamiętnikach o szarży polskiej kawalerii na STACJONUJĄCE
oddziały pancerne, która zdezorganizowala mu dalsze poruszanie
się, bo taki był efekt psychologiczny, który doprowadził do zała
mania niemieckich ~zyków. Wprawdzie nie moglem dojać, gdzie
to się działo, może chodziło o Kr.ejanty?, ale nie był to atak
na czołgi idące w boju, tylko na odpoczywające załogi. Żaden
pułk nie wzi!lł lanc na wojnę, pozostawiona były w taborach.

- Ju~ Grecy, klasycy tragedii twierdzili, że jeżeli jedna strona
ma . racJę, a d_ruga nie ma r~cj.i, to nie jest nic poza sądem,
w którym ktos wygrywa, ktos nmy przegrywa. Natomiast tra- ged~a i pr.oblem ludzk! powstaje wtedy, kiedy obie strony mają
racJę, Ja.k w „A~tygoni~·:., czy nawet u Jerzego Andrzejewskiego
w „P.op1~le i d1amenc1e , w którym autor pokazal racje ob1,1
~trO'll,. mim.o że wtedy był jeszcze komunistą i marksistą. Więc
I ~nie zamtere.sowaly racje Kazimierza Wielkiego oraz jakieś
racJe jego osobistego ~w<_>rzanina i na tym tle sprawa Esterki,
lecz uka~ana w z;i~eln1e . m.nym ś:Wietle. Książka jest o tym, jak
~wo~za_mn. zazdrosc.1 Kazuruerzow1, bo mu zabrał miłoś.ć Esterki
i. m1tosć iego córki; dworzanin zazdrości, bo Kazimierz był od
ni~go lepszy, choć. uważa że mógłby być lepszym królem, bo wi~z1a~ blędl'. K.az1m1erza. Slo:nem - konflikt, ludzk>i konflikt, obowspółczesnych czy
Jętn!e . w iak1~h odbywa się dekoracjach kaz1m1erz<_>w~k1ch. Ludzkie namiętności: milo~ć. nienawiść, żądza
wladzy, pieniędzy, zdrada, konflikty. - to odwieczne źródła pisarskiej inspiracji.
- Skoro tak to trudno lobie wyobrazić, aby pan nie odnalazł
pewnych nowych inspiracji w obszarach przemilczanych do·
tychczu.
- Rzeczywiście: .Pracuję nad książką, której epilogiem jest
:eporterska opowiesć pt. „Bóg był po stronie Niemcóy". SzokuJący może tytuł, 11.le i azokująca opowieść. Kpt. Kruk żołnierz
part~zantki ak.owskiej. spotyka na początku 1945 roku, ~ jednym
z miast na ~1el.ecczyzme, swego kolegę - partyzanta z aelu, z
który_m. wspoldziałal, walczył wspólnie. Napotykany kolega denuncJ.UJe go. Kpt. :8=ruk. za.staje aresztowany i wyrokiem sądu
dosta~e. karę ś.m1erc1 za~1emoną na Hi lat więzienia. Widać więc
':"yraznie, że Jest to sfu~g.0wane, bo kara jest nieadekwatna do
ize~omych czynów. Jedzie w1.ęc na ladnych parę lat do l(l)bozu,
gdzie osadzają go. razem z Niemcami. Potem dostaje się do inu~go ob.ozu, w ktorym wehrmachtowiec ratuje mu życie, dzieląc
Czerwony Krzyż.
się .z mm P.aczkam1 otrzym~wanymi poprzez
P~nieważ ~1e w.<_>lno mu .P1s.ać do rodziny, kpt. Kruk zostaje
UJęty w ew:denCJl z~chodniomemieckiego czerwonego krzyża I tą
drogą dostaii; pac~ki. Ma~o tego, przez swoją rodzinę niemiecki
żołnierz zaw1adam1a rodzinę kpt. Kruka w Polsce że ten siedzi
w lagrze. Jednakże okazuje się na koniec ze w~hrmachtowiec
który mu uratował życie jest gestapowcem' z Radomia.„ No więd
Po której !tron~e był Bóg?
- Csy P•na, Jako Pisarza, nie lnteresuJl\ konflikty f rozterki
ludzi, kt-Orsy w11p6łcześ~le sprawowali hlłd:i sprawuJl\ wladzttT
Mote t. by6 riwnle' pa!ljonuJl\CY temat.
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lako• nie.
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D~ękuJę panu za rozmowę.
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biorstw, w tym równin wJelk1ch ogrodników s
sekto· - uspołecmilonego. Dyrek\orzy lak~ n1•
5przeclwiall się fundowanym na lllłę Inwestycjom, a rady pracownicze I IW'iązkl aawodowe
nie protestowały przeciwko pl~mym p"ezentom.
I ta·k np. Andrzej Rzeźniczak, dYTektor Kombinatu Państwowych Gospodanitw Ogrodniczych
- Lódź, skła~ającego się z dziewięciu zakła
dów, pokazywał z dumą najnowsze osiągnięcia
dyrektor Klata.
techniki w ogrodnictwi,e, z.M
szef gospodarstwa w Widzewie, zacierał ręce na
widok nowoczesnej, opalanej mazutem kotlownL,
pe1nej tabHc, mrugających światełek, przyciskó,- . No, teraz to my sobie pogospodarujemy,
panowie!
W 197ł r. Pańshyo .ve Gospodarstwo Ogrodnicze w Widzewie otrzymało 7lbudowany przez
Bułgarów kompleks szklarni o powierichni 12
ha, ogrzewanych bez kunu łatwo dostępnym
mazutem, którego kilogram kosztował wów~as
40 groszy. Widzew miał pona~ nieźle zagospodarowanć pola u---.wne, dobrze prowadzooe i
owocujące sady, duże stado wy&-0komlecznych
krów i przetw6l"nię warzyw, można więc było
,prosperow.ać, jaik na drugą Polskę przystało.
Ale ponad fasadą prosperity I sukcesów za•
czę~ zbierać się ciemne chmury. Bułgarzy zbu. dowali szklarnię stosownie do swoich warunków
klimatycznych, czyli gredniej temperatury rocznej plus 18 stopni C. U nas zimy srogie, brzeba
więc d'llżo spalać, Biby ogrzać 12 ha .a:klami.
Ich dachy tworzą w całym komplekal• -:wego
rodzaju harmon1jkę I gdy w załomy tej hu1
ttzaska
monijkl nawali się śniegu, szkło
Do
leci do środka, a przez wyrwy wall ziąb.
·dziś najwięcej wypadków not 'e się na skutek
poranień s'Zklem zmlesz~ym z ziemią.
W 1980 r, Widzewowi przybył groźny konku•
rent. W Janowie wznlP"lono 12 ha szlclarnl, od-·
powiadających naszym warunkom klimatycznym, bo zakupionych w ZSRR. Ponadto szklarnie janowskie podłączono do pobliskiej elektrociepł ml, co ze względu na koszty ogrzewania
będzie mieć wkrótce ndebagatelne znaczenie.
W 1981 r. rada pracownicza KPGO oznajmUa,
· te nie .zamierza praeować na czapę, czyli na
całą dyirekcję uzbrojoną w r02ibudowany aparat
1ie tego
biuromratyczny. Niestety,. nie udało
zreal ować. Tylko jeden z dziewięciu zakładów
wy!•. nął się spod czapy, nde czekając nawet na
uzyskanie osobowości prawnej. Tym roztropnym
I przezornym goopodarstwem byl sa.klad ogrodniczy w Pabianicach, prowadwny prze7. dyrekpod
porę
łora - Witaszka. Schronili się w
akrzyclla Instytutu Kwiaciarstwa w Skierniewi·
nie
cach i dobrze na tym wyszli, bo do dziś
grozi im deficyt ani przymrość ze strony banku.
W li,pcu 1981 roku ówczesny minister rolnictwa sprawil niespodziankę wiceprezydentowi
Lodzi Lechowi Krowirandzie. Sprezent-Owal mu
się
cały KPGO, żeby Lech Krowiranda miał
czym martwić. Z Warszawy nie widać Lodzi,
ale dobrze bylo widać, że pogłębia sit

kryzys.

~ ~ C\ -Ą

W rolnictwie t ogrodnic,twie produkcję. koszty
t zyski ocenia się na podstawie roku gospod84'czego. I Ulik w roku gospodarczym 1980/81 Wi"
dzew WYdal na mazut 15 mln zł, w rok póź
niej już 62 mln, naste"nie 72 mln :oł, a w roku
gospodarczym 1983/84 ponad 84 mln :d W najui
stępnym roku kilogram mazutu kosztował
14 zł, dzisiaj grubo pon ....d 20 zl, ale nie uprzedzajmy faktów.
Twatda rzeczywistość do reszty rozwiała nadzieje i zauroczenie 1>0zornym dobrobytem. Kie•
dy połowę kosztów produkcji poc' lania mazut,
trzeba stukać do drzwi banku. A gdy dostawy
mazutu coraz mniejsze. szklarnie są słabo ogrzewane, mniej jest ogórków i pomidorów, salaty. A że w takiej svt • ~ji drogie nowalijki
dojrzewają dopiero w pe!nj sezonu, uzyskuje
zrównoważą
się niskie ceny zbytu, które nie
drastyczne; podwyżki cen mazutu.
No I zaczyna ile mazutoW)' horror. W nocy
budzą Lecha Krowirandę telefony. Jak Widzew
nie dostanie mazutu, poleci li ha ...zk1alrnl. Albo
ginie, cholera jasna, pc,cią,g :z mazutem, I to w
drodze z Płocka do Lodzi, A tu marzec, ziąb,
I resztki ciepła w szklarniach. Trzeba dzwonić
po Polsce, żeby w ootatniej chwili znaleźć ten
zaginiony pociąg.
.a Lodzi jako organ założycielski
Urząd !
widzewskiego
nie ma środków na ratowanie
trupa. Rada Narodowa wvasysmow.ala na ten cel
5 mln zł, ale więcej już nie da. Wiceprezydent
Lech Krowira.nda stuka do różnych drzwi, przekracza wysokie progi, ale niewiele może wskórać.

Bank Gospedarkl Żywnościowej jui w aiycsniu 1983 r., przewidywał, że Widzew będzie
mazutu.
miał deficyt, l to nie tylko 1 powodu
I wy;powiedzial kredyt obrotowy, W lutym 1983
roku dyrekcja KPGO poręcza za Widzew, a gdy
w sierpniu straty rosną pokrywa się je :1 funduszu rezerwowego - 1ego Kombinatu.
L ' r 1984. BGZ sygnalizuje, że zysk Kombinatu ni wystarczy na pokr--cie strat zakładów
w Widzewie i Gospodarzu. Nie ma iuż pienię
dzy i funduszu rezerwowego, więc dyrekcja
Kom ;natu pokrywa straty z funduszu rozwoju.
powinien
l3Gż sugeruje wiceprezydentowi, że
skorzystać J. ustawv o upadłości przeds.ębiorstw.
10 lipca 1984 r. dyr.keja KPGO prosi ministra rolnict'wa S. Ziębę o pomoc ze środków rachunku wyrównawczego PPGR. Minister odpowiada, że z tego rachunku można ratować całe
deficytowe pr~ dsiębiorstwo, a nie iego deficytowe części. Sprawę należy rozwiązać w ramach przedsiębiorstw~
Listopad 1984. BG~ przekazuje pieniądze na
wypłaty pracownicze w Widzewie J Gospodarzu,
ustanowienia
stawiając orzy tym wniosek o
zarządu komisaryC2llego dla Kombinatu. PGO
Janów może bvć samodzielne, ten zakład radzi sobie dobrze, alr z całym Kombinatem jest
ile.
Pani Inspektor Alłcja Chrostowska i: Wydziału
Rolnictwa UML, twierdzi autorytatywnie :Łe
BGŻ nie miał racji. Bank kierował się pianami gospodarczymi KPGO, to fakt, ale wiadomo,
że ze wzglP - t na specvfikę produkrii, uzależ
nioną od przyrody, gospoda't'stwa rolne I ogrodnicze z przezorności przedstawiają w planach
tylko połowę swych możlh ości produkcyjnych.
nie
Przedsiębiorstwo KPGO jako całość rilgdy
miało dlugów ani nie było zagrożone upadłością.
W kryzysie znalazł sl~ -przede wszystkim Widzew. Taka sytuacj,a w pr7edsiębiorstwie wielozakładowym zawsze rodzi

która w 1985 r. kosztowałaby 700 mln
pewnie ponad miliard.
Być może Widzew przetrwałby tańszym koszzastOS-Owano
tem najtrudniejszy okres, gdyby
elts,pertów, pawołanych
się ściśle do zaleceń
przez UML. To znaczy, gdyby zrezygnowano :1
ogrzewania mazutem przez tr1 lata, wyłącza
gdy
jąc wszystkie szklairnie na zimę. Dzis·iaj,
od
ceny pogalopowały, mazut stal się tańszy
węgla, ropy i energH elektrycznej. No, ale· gdyby ceny warzyw nie poszły w górę, to Wiąrew
na mazucie też by daleko nie zajechał. W każ
uprawa widym razie nie pomogla nawet
nogron w kiilku nawach szklarniowych. Bo jak
komis..n zalecił opryskać czymś sałatę, to poleciało kilk' hektarów.
Dzisiaj niektórzy pytają, za co komisarz Leszek Deszczyński bierze premię eksportową. Ano
za to, że zarabia na eksporcie warzyw i kwiatów do obu obszarów plabniczych. Dobrze, mówią oponenci, ale komisairz zapewni.al, że nie
odda 25 proc. rynku . warzywni.czego prywaciarrz c ' , którzy zaraz skorzystają z okazj'i i podniosą ceny. Jak to się ma z reformą. w lQ:órej
wszystkie sektory są rów~e? A gdy komisarz
eksportuje kwiaty i warzywa, to ich ceny w
Lodzi też rosną. Czy to właśnie leży w interesi ~ soolecznym?
Je,jt w tym sporo racji j trochę demagogii.
A prawda polega na tym, że sytuacja Wiazewa
jak.by się poprawiła. Nie na tyle, żeby skoń
czyć .z zarządem komisarycznym, którego kadencję przedłużono na 1987 r. ~ wtedy okazało
&ię, że za ten rok komisarz osiągnął 197 mln
zysku. Można by więc uznać, iż dobry lekar:z;
wyleczył wreszcie tego ciężko chorego, w:ielk.iego badylarza, jakim jest Widzew. Tv ) trzeba
pracowały wszystkie
pamiętać, że n.a ten zysk'
zaktady Kombi~atu, któr) otrzymał od państwa
89 mln dotacji do pa1iw. Ogólnie zaś dotacje w
1987 r. staI).owiły ok. 120 mln zł, w tym do
przetwórstwa i mleczarstwa. Tak więc zysk o ·
wiele, wiele mniejszy, a to, co się mimo wszystko udało osiągnąć, Kombinat zawdzięcza wy·
sok.im cenom zbytu na warzywa i kwiaty, jak
i srogiej ubiegłorocznej zimie, dzięki czemu do
hol'rendalnych
dziś jabłka sprzedaje się po
cenac'.
Komisarz Leszek Deszc.11y1iski zasłużył na od·
pisy dewizowe.- Zwiększył dwukrotnie, a nawet
trzykrotnie produkcję w przetwórn·ach, ale Widzewa nic udało mu się wyleczyć. W gospodarzlikwidowanie obory
ce rolnej i ~st tam źle,
i z1.miej enie ilości krów to żaden sukces.
Poza tym w terapii trafiły się błędy i niekonsek\. -ncje. Zarząd komi arycmy to jednoosobowe kierownict .vo, a tymczasem do dziś utrzy- '
inuje się tam czapę - dyrektorów i ich zastęp·
ców. Miała być ·pel.na komputeryzacja i dosko·
nala or- 1zacja pracy, a także p21:na jedność
- jeden komisarz, jedna księgowa, jeden zwią
zek zawodow.y„ Jest odwrotnie. po s:aremu.
Terapia okazała się chyba nie~kutecz.1a, skoro
działalność zarządu komisaryczn2go przedłużono
do 31 grudnia 1988 r„ bo na tyle pozwalają
wiele
przepisy. Ale może się to skończyć o
wcześniej, a mogło nawet skończyć się już w
kwietniu, gdyby nie zawiłość w przepisach.
Kartę cbc oby Widzewa będzk m.;żna jednak
zlikwidować, o ile Łódź pójdzie
węglowy,

Cza"y były ws:pan1.ałe I mało kto prze'Wlid~
wał, że zauroczenie wizją drugiej Polsltl może
przed.się·
stać się przyczyną tchorzenJ.a wielu

zł.
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RYSZARD BINKOWSKI
konflikty
przede wszystkim
Braki marutu, a
111traszme ceny, uderzyły w 22 l:rajowe przed11iębiorstwa ogrodnicze korzystające z tego paliwa. W pierwszym rzucie dorobily ~ę ooe około
0,5 mld strat. Ale najgorszy był Widzew, który
strat.
już w 1983 r. zanotował ok. 28 mln zł
Okazało aię, że nie zawinił sam mazut.
Oto raport specjalnej komisji kontrolnej, powołanej przez UML, a mówiący o stanie gosP-O<larki Widzewa w 1984 r. Straty w &zklarniach - 28,5 mln zł, straty w produk.ji rolno3,2 m1n zł, a w przetw6rni wa-zwierzęcej rzyv. - 1,2 mln. Jakby na okrasę - 4 mln zysku z .ad"'. Ale to akurat cztery razy mniej
niż z podobnego sadu chłopskiego.
Ponadto komisja stwierdziła, że Widzew prowadzi wrę<YA karygodną gospodarkę paliwami i
energią. źle gospodairuje maszynami rolniczym!.
a mleczno~ć, krów jest tak niska, że nie warto
ich , ,;yimać w oborze. Na dodatek od 12 lat
nie wywożono ziem! c naw S2Jkla.rniowych. oo
oc.
%Większa zużycie ciepła o 30
PGO Janów, dysponujący także 12 ha nklar- •
ni, produkował na czas nowalijki I korzystnie
je sprz.edawaL Janów za rok 1983 osiągnął 8
mln zysku, .a za rok 1984 o wiele więcej, bo
57,5 mln zysku. Tylko że te zyski od.prowadzane były do dY'l'Pkcji KPGO, która ratowała tymi pieniędzmi Widzew. Tamtejsi pracownicy otrzymywali na konto Janowa nie tylko pensje,
ale I trzynastki. Janów otrzymał ze swoich zysków 400 tya. zł na zakup wózków akumulatorowvch
No ł ludzi• 1 Janowa zaczęli pytać, err dzię
ki swojej praoowitoścl mu~ą aię 1t.ać takim
samym trupem gospodarczym jak Widzew. Czy
wy:pracowaJDe przez nich odpisy M fundusz rezerwowy mają służyć pokrywaniu strat ealego
Kombinatu T Rodzina rodziną - jak 1m wmawiano - al• nie chcą być l!t-Oto!w11, zamożnłl
siostrą, która w~piera biedniejszych braci. Bo
jak się to ma do zasad reformy, żeby dobrzy
pracownicy utrzymywali bankrutów, którzy wyI
sysają pieniądze ze WS'OńhieE'r budżetu? No
Janów powi:?dzial, że nie pozostało mu nic innego, jak przejść na wlasny rozrachunek.
Rada pracownicza KPGO W}'Taziła zgodę na
usamodzielnienie Janowa, ale pod warunkiem,
że z Kombinatu wyłączy 1lę także deficytowy
Widzew. Ba, ale ustawa o poprawie gospodarki
przedsiębiorstw nile nrzewiduje tworzenia nowych przedsiębiorstw s :aakladów deficytowych.
Bo kto wtedy miałby do nich dopŁ- ·a~? Wldae•
wa nie motna zostawł6 bes pomoc1. Kropka.
Załoga Janowa w paździemlkowym referendum 198ł r. powiedziała, co o tym myśli. '1'I
proc. trekwenc}i. W tajnym gł<l60wmlu 223 o- ·
soby były za usamodzielnieniem, 3 1ię watrzy·
mały, jedna głooowała za pozostaniem w Kom.
blnacie, ale nie był to dyrektor Janowa.
Sprawa oparła si"' o Warszawę. Jerzy Cłol
z
kowskł, przewodniczący rady pracowniC7.ej
Janowa. uczestniczył w soecialnej naradzie w
Sejmie. Miał jeszcze nadzieję, gdy wicepremier
rząd
Mieczysław F. Rakowski zaklinał się, że
zaraz
będzie popierać rady pracownicze. Ale
potem wystąpił wicepremier Szalajda I oświad
czył, te w próbach ratow.-mia IOCjalistycznego
przedsiębiorstwa' cel uświęca środki, trzeba si•
wi~ kierować dobrem ogólnym, a ni• włuny
ml inrteresamł.
A więc dla całego ltPGO •rząd komisaryczny. W Janowie u.mali, te i•t to tylko przedłużenie wykonania wyiroku na Widzewie. Janów będzie płacić haruz, ale ani ten haracz,
ska.pną
ani komi.sar.z nie pomogll. chY'b& te
jakieś dotacje od ministra rolnictwa ł ministra
finansów.
I teru ludzie :r. UML odpowiedzialni za 11Pr«·
wy roln~ctwa snale~ll si•

miętlzy młotem

i l[owadłem

Szczerze mówfllC, nikomu w Lod:lf nie maię ~!lll'ząd komisaryczny. Pod zarządem komisarycznym m<Y!na zlikwidować rady pracownicze, dzielić ~rodkl, jalt się chce, lgnorowatł
dziennikarzy nie licząc 1ię s prawem prasowym.
a gdy się iuż zaakicepbuje pr<r··am sanacji, to
komisall'rZem nie rpokiręel sam wojewoda. Dzisiaj

rzył

mówi 5ię, że zarząd komisaryczny ustanowiono
si;>ec;Jalnie dla dYf'"'<.tora ._."i.z«„ uel>.11""'J "'~.uc1>0.
a1e oynaJmniej nie na zyczenie kogo:; z Loru:i.
Inni dodają, że obecnie, tj, w maju l9dtl nJku,
nie
komisarz jest iuż nikomu niepotrz<!bny,
wiadomo więc, czemu &1ę to wszystko tak, a.ugo ciąg.nie.
A przed czterema laty UlŻ. Lechowi iirow1randzie marzył ilę samocmemy, dający ,;yski
Janów. Lech K1·owu-.&nda uznawał prawo oo samodzielności Janowa, zakładu pracowitego, renz
townego, ale martwił go też los 400 ludzi
Widzewa oraz utrata 25 proc. ogólneJ produkcJ1
warzyw, jakie dawał widzew&k1 zakład Lodzi.
No i trzeba się było zastanowić, czy zmlotkowanie tego zakładu nie przyniesie więcej szkody od tej, która tam się już dokonała. Bułga
rzy dali gwarancj·e na 20 lat, można pociągnąć
dodatkowo 10 lat, wairto więc przedłużyć żywot
azklarnl, a gdyby obniżono ceny ma.tutu dla ogrodnictwa, to gra faktycznie warta świeczki.
A poza tym tr.zeba się trzymać li tery prawa,
które ma swoje w.ady. Gdyby bowiem womo
zabyło mtanowić :zarząd komisaryczny nad
kładem

w

przedsiębiorstwie

wielozakładowym,

wtedy sprawa Widzewa wyglądałaby całkiem
inaczej. Nikt nie pracowałby na Widzew.
dyrektor Wydziału
Inż. Mateuss Zawadzki,
Rolnictwa UML, patrzył na to, co i.ię dzieje na
Widzewie, i od tego patrzenia J,X>dobno scyzoryk
otwierał mu się w kieszeni„ Można było postawić Widzew w stan upadłości, zmlotować i sluchać na sesji RNML interpelacji, czemu to ceny warzyw tak poszły w górę. Przeciwko Janowowi nikt złego słowa nie pawie. A gdy;by w P<>lsce był chociaż jeden przyklad upadłości socjaWidzew
listycznego przedsiębiorstwa, to może
nis.zc.zyć
po.szedłby pod młot. Ale czy warto
wielomilionowy majątek, dobijać to, co jeszcze
być może jest do uratowania T Może dać za.kła
dowi SZ81Ilse na ja':leś dwą-trz.y la1ta, zan~m
zrówna 1ię go s ziemią T
czerwca
Jedno istotne :zdanie ustarwy s 29
1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstw
„Jeżeli
państwowych stanowi, co następuje:
wymaga--.tego ważny Interes społeczny, organ
przedza.lożycielSki odstępuje od likwidacji
1
1iębierstwa I ustanawia nad nim zarząd komi1:u-ycm)"'.
Eksperci a Katedry Praiwa Fmaruiowego Wydziału Prawa Ul.. orrzekM, ii ni• można ustano-

wić sm'ządu komiSllll'Ycznego nad przedsiębior
at'wem wielo:zaikładowym, które przynosi zys.k,
a takl,m był w całości KPGO - Lódź. Poniemógł
wat jednak sam Widzew również nie
przejść pod władzę komisarza. a trzeba go było
ratować, sadecydowal

interes

a.połeczny
I

W obronie tego interesu miał wystąpić Le·
1zek Deszczyński, który przyszedł do Kombinatu
z PSS i przez ~ół roku pełnił tam funkcję za'-rrnomicznych. Postępcy dyrektora do soraw
meważ dy.r. Andrzej Rzeźniczak chorował i szykował się na emeryturę, Kombinatem kierował
faktycznie Leszek DeszczyńskL Zapowiadał, że
w kryzysowej sytuacji trz.eba poskromić emocje 1 ciągoty d, samodzielności, utworzyć jedną
radę pracowniczą, jedną POP i jeden związek
zawodOW"' Otrzymał więc nominację na komisarza od l.I.1985 r. do 31.XII.1986 r. Rady pracownicze nie mogły mu bruździć, ponieważ zostały .zawieszone.
Leszek Deszczyński zdawał sobie sprawę, te
albo do końca jego kadencji szklarnie znikną,
albo zmienią sposób zasHania w ciepło! Dziwił
się, czemu jego poprzednicy nie przerobili ogrzewania na elektrociepłownicze. Można było
np. :.korzystać z pobliskie; ciepłowni w Pabianicach. No tak, ale Widzew pobierałby jedną
tymczasem
trzecią ciepła z tej ciepłowni, a
mieszkan1ia pabianiclme już wtedy byly nie dogrzane.
Komisarz Lenek DeszczyJ\sld wierzył, te mu
się uda, i.le pewności nie miał żadnej. Był natomiast przekonany, że jeśli jego plan uzdrowienia Widzewa przejdzie, to być może ua;yska do-'
tacje do mazutu, 11 bank zawiesi ~"łatę kredytów inwesitycyjnych. I tak się też stało. W Widzewie nie udało 1lę zbudować kotłowni na pył

a

dziś

śladem

Opola.

Wegetow.alo tam =acznie większe gospodarstwo szklarniowe niż Widzew i opolska Rada
Narodowa dopłacała do tego interesu 40 mln
rocznie. Ale za ostatnie półtora roku opolskie
szklarnie daly 700 mln zy$ku. Co się stało 1 Cud
w Opolu?
Jeżeli cud, to cudotwórcą jest powstała przed
kilkoma laty w Warszawie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością „lnterpegro'', Nie założyli jej
PGR,
zagraniczni biznesmeni, tylko rodzime
toteż każde socjalistyczne przedsiębiorstwo może
z honorem wejść do fakie.i spółki. No i opolslĆi
kombinat szklarniowy wszedł. Bo „Interpegro"
zap .mia żnakomitą organizację pracy, utrzy.
pozwala
muje rygor i dyscypli!lę, alę za to
dwukrotnie więcej zarobić niż w innych ~ege
„Interpegro"
erach. Rzecz bowiem w tym, że
eksportuje warzywa, owoce, kwiaty oraz przetwory do obu obszarów i;>latniczych. Mówi sill
wprawdzie, że spółka elrnportuje za psie pienią
dze, ale przecież w sytuacji naszej gospodarki
li<:zy się każdy dolar, a poza tym przykład Opola świadczy, że i przy tych cenach eksportowych można nieźle zarobić.
do
co
W Lodzi powstały dwie koncepcje
przyszłości Widzewa i całego Kombinatu. Pierwsze wyjście jest proste - jeSli Kombinat jest
rentowny, organ założycielski żegna się z komisarzem, ogłasza konkurs na dyrektora, powołuje się radę pracowniczą i spokój.
Kombinatu
Według drugiej koncepcji część
s o.o. „lnterpegro."
przekązano by do spółki
Podjęto nawet stosowne .czynności proceduralne, tak że w kwietniu Mateusz Zawadzki i Lech
Krawiranda. mogli już iść do rejenta i załat
wić sprawę, ale na przeszkodzie stanęły zmiany
w przepisach.
Leszek Deszczyński' prowadził r-0zmowy s Jaińformację.
now.;m i przekazał prezydentowd
że Janów wra1 ze związanym z nim gospodarstwem Zeromin nadal pragną samodzielnofoi.
Ludzie pewnie by prześzli do s-półki, bo któż
nie chce dobrze zarobić, ale w sercach m dużo
osiadło goryczy i animozji.
Trzeba więc dokonać podziału przedsiębior·
stwa. W tym celu zbierze się specjalna komisja,
złożona m. In. z przedstawicieli organu założy
cielskiego, Banku, NOT, Izby Skarbowej, która
ustali, w jakim stanie znajduje się Kombinat,
czy należy go dZielić oraz jak i w jaki sposób
dzielić. Po zasięgnięciu opinii komisji Rada Narodowa Miasta Lodzi podejmie decyzje, f1tY Janów z żerominem staną slę samodzielne, a Widzew wraz z resztą wejdą do spółki "lnterpegro''.
Wiele przemawia za tym, aby ta koncepcja
zwyciężyła. Jeśli bowiem sześć zakładów KPGO
wejdzie do spółki, to władze miasta nie tylko
pozbędą się zmartwienia. „Interpegro" gwairantuje dobrą produkcję, a że UML stanie 11ę udziałowcem, będzie więc czerpać zyski.
Być może już w lipcu 1988 r. będzie motna
powiedzieć, że władze Lodzi czyniły sł~znie utrzymując znacMym kosztem przy życiu konamoże
jącego badylarza :z Widzewa. Kto wie,
naiwet wkrótce wróci on do zdrow.ia f zacznie
jest
spółce
dawać miastu proflity. Udział w
gwarantem, że choroba 1ię nie powtórzy.
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Życie intymne uczniów i studentów

ze str. 1
Czy młodzież ~zkolna zna ten podręcznik?
Czy zgadza się z decyzją ~inistra Edukacji
Narodowej w sprawie wycofania go 7..e szkół?
Z badań przieprowadzooych w ostatnich klasach licealnych Lod7..i i województwa wynika,
że całkowicie bądź częściowo Pl'.tec'llytalo podręr.znik W, Sokoluka. D. Andziak i M. Trawiń
skiej 43 proc. res1>ondi>ntów. Z decyzją Ministra zgndza się 14 proc„ a nie 1.gad:la 49 proc.
(jedna trzPcia zdecvdowanie). Pozostałym brudno pow iedzieć.

gazmu. Wiedziałam, t. to nie przychodzi natychmiast. Muszę wyjaśnić, że przedtem mialam bardzo bogate doświadczenia autoerotyczne, gdyż zaspokajałam się sama od 10 roku ży
cia. Jestem bardzo pobudliwa seksualnie - ła
two się podniecam i seks ni~dy nie by! dla
mnie obojętnym. Teraz także się onanizuję, bo
tylko w ten sposób mogę 1ię zaspokoić".

Id ntyC':r.ne pytanja zadano wychowa.wcom w
I okaza.ło się. że
lkeacb ogólnokształcących.
całkowicie zna podręcznik 38 proc. i tyle samo
częściowo. W sumie przeczytało go więc trzy
czwarte bddanych nauczycieli. Czy zgadzają
się z decyzją o wycofaniu podręcznika? Oto
tak - 19
roz.klad odpowiedzi: zdecydowanie
14 proc„ raczej nie proc„ raczej tak 23 proc., zdecydowanie nie - 19 proc„ trudno
25 procent. A zatem większość
powiedzieć uczniów i wychowawców nie zgadza się z konNa szczególną
trowersyj,ną decyzją ministra.
uw1'!gę zasługuje tu opinia wychO'\Vawców, którą prawdopodobnie zignorowano.
Kiedy młodzież powinna rozpoczynać żyole
seksualne? Wiesław Sokoluk wyjaśnia, dlaczego w tej sprawie nie mami.a zająć jednoznacznego stanowiska. Pisze on:

Kobieta ta osiąga ol'gazm tylko poprzez ma-

Współżycie z mężczyzną budzi w
sturbację.
niej wstręt. Jest samowystarczalna Si!ksualnle,
co trudno uznać u normalne.

Seksuolog doc. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz otrzymuje wiele różnych listów. Z<larz~j ą się nawet przypadki grafomanii seksualnej. Oto 24-letnia mężatka priyz,naje się, że
Podf'rwała
<'hlopców.
lubi bardw młodych
licealistę, spotyka się z
nie5pelną 16-letniego
nim i ręcznie doprowadza go do orgazmu. Pisre między innymi:

pr.zybulłłam
położyłam
na swoim brzuchu pod sweterek. Mariu~z był
natomiast ja 11:aczęłam dziajednak bierny,
łać. Najpierw połoi:ylam rękę na jego spodnie
i po chwili poczułam, te jego członek a~tyw
Roi.pięłam
nieje. Bardzo mnie to podnieciło.
„Usiedliśmy
się do niego,

ławce w
wzięłam jego

na

parku,
dloń

i

mu spodnie, zsunęłam zamek, w!ot!łam rękę
pod slipki. Myślam już, że Mariu.u; maczej zareagt!je, ale on przytuli! 1ię j.eszc:ze moc~ie~,
a ja bawiłam się jego sztY'Wlllym członkiem.
Po około minucie Mariusz miał wytrysk i uciekł. („.) Po każdym dniu, kiedy robię mu
orgaz.m, czuję wstręt do siebie. Bardzo lubię
rozbierać Mariusza, patrzieć ina jego nagie ciało. bawić się jego członkiem, a najbardziej lubię pah·zeć jak przeżywa orgazm. Pr~d ty.:
godniem powiedział, że chce mnie obeJrzeć !
zrobić tym razem orgazm mniP, Z początku
nie chciałam się zgodz.114, l\le w końcu uległam
i poz"·oli!am się rozebrać. Mariu~z byt bardw
podniecony, musiał wszystko :zobaczyć i dot-

11 punktu wid:z.eni.ia formalnego . isitro.zbieżności w ocenie granicznego wieku
do podejmowania aktywności 1eksualnej. Prawo przyjmuje wiek 15 lat, powyżej którego nie
interesuje się zachowani.em seksualnym (jeśli

„Nawet

nieją

nie nosi ono znamioin

czywiście nie ezinac.za, iA i Ty musis:r.
zgodnie ze statystyką".

postąpić

ze str. t
aprawozdawców Dariusz Szpakowski - Włodzimierz Lubań
ski. Tak zakończył się pierw·
1zy dzień Swięta Piotrkowskiej,
ulicy, której nie jest w stanie
za szk0dzić żaden deszcz i żadna
Impreza.

2.
Nazajutrz, w niedzielę, wyjpotosłońce i wszystko
czylu ;;!ę w rytmie samby. Rozpiekarnią naprzełożony pod
ciw budynku prasy (Piotrkowska
96J septet czy oktet studencki
są
„dzisiaj
śp i ewa! szlagier
rzało

moj" urodziny, które obchodzę
bez rodziny" - i zbierał pie-

do kapelusza.
klubie studentów (Piotrkowska 77) grał jakiś niewidoczny ale świetny dixieland, a
na zewnątrz. pod murami. rnnąl z futerałem w ręce mło
rysach
dzieniec o wyraźnych
Indianina. Rzadko zdarza się,
okazja. żeby zamienić z kimś
zaparę słów po hiszpańsku,
gadnąłem go więc. Był nieu!ny
i >.dziwiony. Na jego mie:iscu
podobnie. Tak
re;i•:wwałbvm
C7V 0wak powiedział. że jest z
Peru I że będzie tu itrnł na
otwartej estradzie z kolegami
'
o 12.30.
- Le invitamos (zapraszamy
pana) - skończył i opuścił naniądte

W

trĘ>t.a.

Stanąłem w pobliżu estrady
obok „siódemek" z niewielkim
Peruwiańczycy.
opófo i Pn iem.
.w pasiastych
pięciu Indian
pnn<'za<'h , byli już na posterunku <;podziewałem się brzy.dkiej
am;ito.rszcz:vz.ny, tymczasem słu
ch;iłem np~ czterdzieści minut
noludniowoameryw~naniałej
kań~kiP.i mwzyki. Wra7i-nie było
t;:1ki" . .iakhym 7.amiast s::imolotu zobaczył nad miastem kon-
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„

.

O

~

zawarty jest

MIROSLA'VA SARBIŃSKA

świata
~

spełnienia

Ale
stko
chodzi znutenie. Młode dziewczyny nie powinny zbyt łatwo ulegać i zbyt szybko . zdradz~c!
sekretów swego ciała. Nic tak nie pociąga męz
zdobywania twierdzy.
czyi.n jak konieczność
La.twa z<iobycz ni• ~prawia satysfakcji.

Najpiękniejsza
,

zmysłowego

główny dylemat miłosny nastolatków.
nie rozumieją oni jeszcze, że kiedy wszywolno to napięcie dziwnie opada i przy-

19 I.at saczęłam współżyć s chłopa
kiem, którego bardrzio kochałam. Pierwsze wrażenia były dla mnie mil~, eh~ nie miałam or-

'

wielkich za·

właśnie

„Mając

-

szczęścia ~

Między aystemem wielkich ~akazów a dąże

niem do

w normalnych stosunkach
seksualnych. W liście do maneg-0 sek~uologa
polskiego pewna k-0bieta (l•t- 23) 12:wierza 1ię:

~

W nie manych u nas wczesnych utworach
Zaczarowany dom" (1908) i „Zespolenia"
(i911) Robed Musil przedstawll trzy .nimfomanki ! psychopatki, które w myślach pr~
wają niesamowite p:raygody erotyczne. Są to
jedynie duchowo kobiety zboczone. Perswazja
seksualna prujawia 1ię przede wszystkim w
marzeniach i ws.pmTuilieniach.

łeś<:i"

Ją pełną satysfakcję

~

Podobne typy mbiet znakomicie opisał Ro- '
beri Musil. W powieści „Człowiek bez właści
to „przywości" Bonadea (Dobra Bogini) zwoi ta" żona i „czuła" matka, ale ogromnie
zmysł-owa, ulegająca łatwo mężczyznom i propodwójne" życie. Bonadea - to kowadząc~
wobec zmysłów.
bieta bez;,olna l bez.radna
Pogardza sobą, że źle postępuje, lecz nie jest
w stanie opanować pragnień seksualnych.

Natomiast głównego bohatera powieści, Urlicha :zakochanego we wlunej siostrze, dręczy
tak~ oto w-tpliwość: „czy jakakolwiek miłość,
choćby największa, może być bez zmysłowego
!pełn ienia czymś więoej niż tylko cieniem mi-

duży od~tek studentów praktykujących masturbację. Często b<!>wiem 1.>roOsoby
wadzi to do negatywnych następstw.
przyzwyczajone do masturbacji rzadko osiąga

•' .

przekonywająco

kiem grafomanii seksualnej, będącej wyraz.em
erotomanii lub orgiastycznej wyobraźni. Piszą
ca kobieta podnieca się pod wpływem opisywanych z.darzeń, które być może sama wymyśliła. A dlaczego to robi? Najprawdopodobniej
nie znajduje 1atysfakcji w normalnym związ
ku erotycznym.

Nie ma wielkiege

Niepokój budzi

>

Lew-Starowicz

te mamy tu do czynienia z przypad-

k~~ów".

Badana mlod'Lież łódzikich l'llkó! średnich Uczv 18-20 lat. Współżycie sekaualne ro:z.poczęłe
juŻ: w liceach - 16 proc. dziewcząt i 4.1 PT.:OC.
chlnpców, w tech~ikach - 47 proc. dziewcząt
i 51 proc. chłopców. Natomi.ut wśród studentów UL miało poza sobą inicjację ~ksualną
81 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet.

ulica

Zbigniew
tłumaczy,

Psychoanalitycy wyjaśniall wszystko bardzo
prosto. Jeśli silny popęd seksualny natrafi na
mur :zakazów i nie :z.ostanJe rozładowany, to
dochodzi do dewiacji psychiczinych. Warto w
związku 1 tym przypomnieć dwie myśli (sen·
tencje) bohaterów „Człowieka bez właściwoś•
e1". Arnheim mówi rzecz . paradoksalną:

przestępstwa).
formalną osiąga 1ię po przekroczeniu lat 18, ale mężczyzna może zawrzeć zwią
zek małżeński dopiero po ulcończeruiu 21 roku
że ok. 50
życia. Z kolei badania wykazują,
proc. chłopców ma swó.ł pierwny ttosunek poa ok. . 50 proc.
między l'f-19 rokiem życia,
dziewcząt pomiędzy 19-21 rokiem życia, oo o-

oczywiście
Dojrzałość

!tozlofylam sttro~o !!logi ł wprowadzt!aru mu tam palec, pqkazując jak to ma robić.
Nie wytrzymałam jednak długo i odbyliśmy
norma.my ttosunek. Mariusz był bardzo zadowoloay, ja racuj nie. Wolę to robić z mężem,
a Mariuszem lubię się tylko bawić, tm. doprowadzad IO oo orgazmu".

hl~~.

o

I

•
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dora . .Na praiwym skrzydle waPerulił w maleńką gita.ni
wiańczyk średnieg<:> W~"ostu, a
obok niego na zwykłej klasyemej giitairze popisywał się inny Peruwiańczyk. Potem, :z. pis.zczałkam.i u wa.a:-g (instrumenty te przywodziły na myśl miniaturę wymontowanych :i: katedry organów k-0ścielnych) stał
I jego
wysoki Peruwiańczyk
Grali na
ni!l'ld k>Ompatriota.
tych piszoz.ałkach :i: uczuciem,
na dwa głosy. Piątym, walącym
w bęben Peruwiańe2ykiem okazał się mój poznany niedawno na Piotrkow~k.ie>j człow.iek .
w całkiem
On t~t pr01Wadził
poprnwnej pols:zczytnie konft-

1zczyzny. Bronimy 1ię podobno
przed przyrostf'>m mieszklłńcł>w,
w
ale najpiękniejszą chwil11
kiedy
moim życiu będzie ta,
na ma.pach świata pojawią •i•
kątowe zakreskowane aymbole
ii Eu.Łodzi, zdwia.dou.jf\ce,
ropie przybyła kolejna milionowa dżungla.
Do roboty, panowie! Studend:hnsocki poeta w spranej,
\vej kwrtce, ie ściśniętym gumki\ wairkoczyk1em na ciemieniu,
za.wrzasnął ponuro:
- Też mam dzięckol S11na.
Po mnie odziedziczył ofl urodę
i pleć, a po matce inteligencję
i miłość do chłopców/

znała
Dziewczyna tym!'z:asem
ten język n;idspodziewanie dobrze. Mówiła z ładnym akcentem długimi soczystymi frazami i przygl~<iała 1ię facetowi .:i:
rozbawieni em.
Nie poszła 1 nim do hote-lu.
Cieka.w jestem kim była, ale
peowrue nigdy już się tego nie
doW'iem.

4.
Wszedłem 1 pewnym p<>stawnym mę~zyzną do Klubu Plastyka. Ludzie zaczęli nam się
przyglądać, niezupełnie jeszcze
pr:iekOl!lani, e:1.y gość jest tym,
którego znali przed oelemna1t-0ma laty.
Jeden pia tylk podszedł i J)C)-

kow• podobieństwo1
- zapewne.
-

Tale właśni• myśtalem.

sluchać
i zamiast
wars:iiawsk'ego z~sp.ołu, wdał się
w oty.wionl\ dysku1i)ę z gTupą
k<Jlegów.
:ta.atakował
N-0 i niebawem
na.• znowu:
- On.i mówią, że pan ;~st
Odszedł

;ednak. Brycht, a 3a się z nimi
:ialotylem, że to nieprawda.
- W takim razie pańskie akcje nie wyglądaJą dobrze.
ciągu
- BrycM w dalszym

liedzi w Kanadzie. Nie

lubiłem

QO.

- Czemu?
- Szturchnąl mojego prz11jarozprze~llrq...
„Interfashioo"
oiel11.
jego reklamę widać
nial się:
6o ~a'Wl'le.&o
Mirug:nąłem
było na ścianach 1 wystawach
ręce
m~żczyzny, ieby' tirzymał
większości magaizynów i •klewiedzia.ł:
pr:r.y 1obie, ale on nie wytrzypów. Podłączył.a lli41 do ni•I•
- On!
mał i wyciągnął 1 kieszeni paogromna ilość różnych firm, nie
A J)O chwiM, kirtteąc fłQIWI\,
•~poirt.
przyjechali
tyl!ko kraj.owych,
poprarwil się:
- Oto ;& - powiedział.
bowiem wystawcy z Argenty- Nie on.
Andrzej Brych.t we własnej ony, Austrii, Francji, Holandii,
Zjedliśmy obiad i stanęliśmy
sobie.
Indii, Ju.gosłaiwii, KRLD, PakiGościa utkał<>. Odmaszerował,
stanu, RFN, Tuircji, U:ru~wa:)u, przy Piotrkowskiej na wprost
pasażu ZMP. Stała. tam wciąi
teby wrócić niebawem w g.roWłoch, Węgie;r i ZSRR.
estrada. Nie tylk<1 organiza.torzy.
nie ~terech kompa111ów.
W hotelach l reata.uracJach
lwięta ulicy PiotTkowskiej, lecz
- W zaMdzie to jtJ nie M
owych
byk> w
h-0telowych
oświadczył
pan.a nie mam , dniaoch tirudno o miejsce. Poja- również organizatorzy „Interfaści!kaj11c Andrzejowi Brychtow!
1zlachetnych, 1hion" obdarowali Lód:t zdrowifo „ię w:!ele
ran.sjerkę.
pr111Wicę.
zdecydowanie handlowych W.."fl- w' poccjl\ muzyki. Rewie mo1obie,
Nagle uprll.ytomniłem
Nawi111Ał tlę mi~!',!,J' nimi a
ny, ale pojawiły się r6wnid, dy mniej mnie intere.uj-, tam
i:t otacza mnie potętna masa
Jednak, g:dll!e na wolnym 1)0nami nie~wykle ciepły dlalo!(.
twaprzewid>zenia,
do
było
)Bik
wylud:z.i. Po każdym uiwocze
wieta-zu moł.na J)OllŁU(:hać do- Wract1 p11n do Polskł na
rze niebiC$kich ptaków i pa·niebuchały szczere, długie brawa.
bryich zespołów dixielllndO"iVych,
atale?
Ut'odzia.
niebieskiej
o
ne'k
1!ę
podobali
Peruwiańczycy
cl'JU:ię się tak, jakbym W['6cił do
- Tak.
Próba dialogu:
wszystkim i naikręcil.i lroniunmł-0dośo!.
- Będzie pan pi.!al?
dziwka1
To
kturę. W tym miejscu PiotrP-0dobnych uczuł d01J11a'Wał
- 0czvwiście. Dzisia; wlafoie
- Nie.
kowskiej tłum pozostał aż do
towarzyszl\CY mi mężczyzna.
czerwca)
16
(byt czwartek
- Da się poderwać1
pófoych i?;odzin wieczornych- i
tizgodnilem z redaktorem Wlod- Oczywifoie.
- To jest niesamowite
w6wc:z:as,
nie zmalał naweit
dla
kowakim cykl reportaży
n.te imienHo.
mówi!. - Nic
- Jest tak piękna, te m6glkiedy o 20.15 zacz~·nał się mecz
„Odglos6w". Poza tym napisabym sic 2 nią. momentalnie oWciąż ta aama kochana PiotrHolandia - ZSRR. Szal~ł stufilmowy dla
lem sc1-narimz
żenić.
kowska. Tyt~ :ie zt1miaat Tiger
dencki wod·z irej-poeta. mszc.z11c
Jednego z iespolóto warsza.wJtogo§
- I o'PI« wiamte n«
Ragu arajtt warszawskie kapepłasz
szaa:-ych
na
się
Ekspresu
Il~
&kich ł 7'0Z'flc1•
takiego czeka. Jnt tylko jedno
le.
cza·oh, niebieskich munduirach i
reporteróto
- Ale diabr.ze eraj,!
zastrzeżenie: musbi mieć Htelefonie 9!17. 1 Żal mi było migraniczny w6z, willę, konto w
- Cudni•.
- Pójdziemv na piwo?
licjantów, którzy przyjmowali
Był to i.e1spól „Vi1tula Rive.r
banku i powiązania z fl.rmttmi
- Dlaczego nie - zgodzi! się
Nie
szyderstiwa z a:odnością.
polonijnymi.
Brus Band" i „Asocjacja HaAndrzej Brycht.
7.al natomiast b yło mi Woj'ciega.iw''. Kto by pomyślał, it a- .
- A gdyby tak wstawić i'j
Mieczysława
cha Ła:mirka I
na pi wo.
Zatem poizliśmy
pomniany, j-estcze nieda-wno pohajer, że jestem z Kanady alFog)i(a, którzy oabiera. li sprlll~ źle jest chod2lić na piwo d;o
&tracone
odzyska
z
z
wziąć ją do hoteja·
i
USA
z
ga.rdzany
bo
wiedl iwe c ięgi . Różnica miP,d:z:y
zatłoczonych lokalów, kiedy z
się
przyczółki. Ludzie baiwili
lu na jedną upojną noc?
Wojciechem
a
milicjantami
tylnej otwartej kieszeni wy.ziepastarsi
niektórzy
7l!l.akomicie,
Spróbuj!
Mieci:ysław!"m
i
1',a.zarkiem
ra ugrarucmy pas:r.p()ft.
Byłem świadkiem tej próby.
nowie ruszyli w tany, młodzlet,
Foggiem pnle!(afa M tym, t.e
tał!owali airfo.chów:
nie
iecl
z
d'
stroiła
n.ie
nawet
a
Panienka
cl pierwsi byli na miejscu. Ota5.
amanta (1kądi:nąd ty·s tom btaiw.
dopuściła
tapewnić
czaH estradę, żeby
ubl!.'a-:
elegancko
i
przystojnego
111.<JWIU poduedł do
wte.dy
I
5pok6j.
nu jalkiiś przyipadikowy ocobnego) d-0 srolika w kaw:!ami.
Z prasy („Dziennik l.Mzld",
wypiła kaiwę i kielinik. Spojrzał n.a towarzyn,ceChętnie
poniedziałek, 20 czer:wca 1988).
3.
g~ mi, postawnego mętczym41 (
szek ko:niaiku, uśmiechając si~
„W niedziel• zamknęły podu,pytał.
- przy tym ze skiromną zalotnoś
tekst11lno-1kórz1uit
woje targi
Takle imprezy, iak „Interlacią. Myślę, te miałt' osiemnaś
to, h Andrnj
- Prawdt1
„Interfashion 811" - największa
cie, mote dziewiętnaście l'lt.
!Miicm" i ~więto Piotrknwskiei,
Br11cht jut w 1'"odzi?
tego
impreM w11st11wi1n.nicza
są miastu bezwzE!ledniP !'lotrzebPostawny mętczyzna mi~~ł,
Błąd am::inh P'lle~ł n" ,tym,
socjalistycztypu w krt1Jach
z
fe chciał jej z~imponMVać •wo11!!. trzeba jednak ~ciągn~ć
więc ja także. mjlczałem.
n11eh. W oeenie pelnomocnih•
nich piętno prowincji i amatOTj ą d<1ść mizem" a,ngiel~zczy-zn".
- A więc te MJco Pl'Z1/l'itd- mtnistrs w&p6lpracv e10spod4f'•

at,

•

cze; i zagranicą - dyr. P.
Sztajera, targi można i nalezv
Szczer1ólnte
uznać z4 udane.
cteazv wlększa niż w roku ubiegłym liczba handlowych delewizytujq,cych
gacji ł kupców
przedstcbtorstwa handlu zagranicznego. Jeśli na przyklad w
roku ubieglym ekspozycje „Textilimpexu" odwiedziło 140 kupców z krajow zachodnich, to w
tym roku byl-o ich ponad 250.
Na uwagę zasluguje także konkretność negocjacji i wspóln11~h
Wizyty i spotkania
uzgodnień.
nie mają charakteru informalecz
cyjnego I kurtuazyjnego,
cechuje je klasyczny charakter
handlowy.
Do soboty na „lnterfashion."
podpisano 96 kontraktów war»oścl 37,4 mln dolarów i praw'l.1
144 m~n. rubli. Swoistymi rełódzkie
kordzistami są dwie
rpólki Textilimpex zawarł uramowę z ZSRR na zakup
dzieckiej bawclny wartości ponad 108 mln rubli, zaś Skórimpe:t: sprzedał przede wszystlcim obuwie (glównie do RFN
i Au.~tralW za prawie 16 ml11
dolarów.
Dolarowi obroty na tegoroczti11ch t11raaeh sq o jędną czwaf'tq niższe nij w roku ubieglym.
Z kolei efekty rublowe sq pr11wie trzykrotnie większe n.iż ?ta
inauguracyjnych „Interfashion".
Dewizowe wskaźniki, a także
ilość zawartych kontraktów nie
(rówodzwierciedlają nigdzie
nież i u nas) rana.i. ważności i
pozycji targów. Celem imprez
wyst11wienniczych jest umożli
wienie w najlepszych warunkach - apotka.nia producentów
i kupców z calego świata, na·
wiązania kontaktów, wstępnych
uzgodnień, które. będą owocować nie tylko przez najbliższy
rok, ale nawet przez lata. Jak
się wydaje, w tiij sferze lódzka
impreza. .mełniltJ w pelni swoje zadanie".
Tyle „Dziennik Łódzki".
kompletnie
Osobiści!! jestem
pm:b.aiWiony smykałki handlowej
e wypowiai postanawfam
dać &ię w tej ma.t erii. Z druz zadowoleniem
giej strony
przyjąłem lnformacj~, it za rok
spotkamy 81~ znowu - na3piM"W mt Swięcie u.Jicy Piotrna kolejnej
ko~kiej, potem

ru

o<lsłonie „Iinterfa~Moc!'.

ANDRZEJ
MAKOWIECKI

•
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Chłopaki i dziewczyny J naszej 1tarej budy odUczyM 1ię
(I odiliczyły) dokładnie w dwudziestą piątą roe7Jrldcę matury.
Jedlni przyszli z sąsiedniej ulicy, drudzy pl'2yjechal4 z rótnych miast P<llski, inni z zagirainfcy: s ItFN, z Francji, ze

SllWecji.

Rzecz slę działa cziwairtego
czerwca anno domini 1988, w
"starej budzie" czyli „trójce" oficjalnie nazywanej III Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza KościusLkl w Lod®i. „Trójka" jest szkołą o wspaniałej
tradycjd. Była dobrą, cenioną w
Łodzi szkołą jut przed pierwszą wojną światową, była renow
miejską
mowaną szkołą
dwudziestoleciu. Jeśli to cokolwiek znaczy w odniesiendu do
instyt>ucji oŚ'WIW.towej, to była
1zlrołą „lewicową" lub pmynajmniej „lewicującą" w a.kładzie
wyższy
11ocjalnym uczniów nit w innych giIIl!lazjach łódz
kich udZJiał dzieci robotników
w politycznych zapatrywanauczycield,
niach większości
zorlentowa111ycb na PPS. Wypuściła wśród swych matu'l"ZY1tów makomi·tych UC'Z<>nych, polityków, a.rtystów, te o nauczycielach czy iruyinderach albo le-

z Frankfurlu nad Menem
1'1,ie
przywitał
najserdeczniej
widziianą od dwudz1eetu płęclu
lait dJr Ewę RenH, porac01Wnlcę
Łólh
naukową Umwersytetu
jej
kle~. Przy okuj! oddal
kisiątkę, kt6rą :ixnyczył w matuiralnej ktasie. Reporterskie
wśdlbstwo kauło

m4

zeorkną6

na okładkę podniszczonego tomu: ma1lunyści w sześćdizies.ią
tym tt-zecim czytali rzeczy poważne„ ksiątka n~i tytuł „Teoria względnoocl dla loaików".
Pani Barbara Graba wita się
Tadeuszem Wiatrowz prof.
skim, geografem I nauczycielem
wojskowego
przyisposobieni.a
(itak się wówczas nazywał „PO")
i przedstawia mu córkę. Mała
jest Wlielce stremowana, ukoń
czyłia

właśnie

podstawóvvlk:ę

ł

we wrześniu za'Siąd•?lie w ław
ce Mceamej. W ,trójce", rzecz
jasna.

Lista obecności
i demaskacja reportera
Maturzyści 1 trzech ówczesnych klas zwiedzają szkołę. Salę tradycji, aulę, 1alę g.imnastyezną, prarowinl!e. Z wYTdnym
Wl7Jruszeniem oglądajit 1taire ką
ty, 1 jencq wdękseym zajmu-

Obawa była przedwcr:esna. Zostają tylko zobowią
zany do napleania, te ,/kóJka"
to byłe faijna Hkoła, te rocz..
nMt 1963 był bairdm udany, a
1potkanl• Po latach jest wspandałe. W zamian r.a to IXll'ltaję
Z8PI'Oft0!\Y na wcpólną, sktadzaikończy
lrową kolację, kitóra
6w 1zczególln7 zja'.?ld.

~ mnł•.

Dalsze spotkania
i tajemnka klasy „b".
Ktoś

wspomniał

o

straszli-

wym kaitak·1izmie I „martyrolo-

gii" klasy „b". Była jakaś ucieczka, a jej efekt to różne restrykcje, między innymi przesunięcie
ucmiów do innych
kilkorga
klas. NllkJ\ nie chce md nic powszyscy odsyłają
wied2lieć waszego reportera do pana Jarosława Grambo, który wie na
ten temat wszystko. Pa111 G:rambo jednakże równie! milczy jak
grób.
- Była to aztubacka błaze
nada i niemiły wygłup - powiada - nie warto o tym mówić.

Ni• daje a.ię równiet pociąg
za jęr.y«c profesor Wiatrowski... Wszyscy rówruet odmawda1!ą soliidaimle odpowi•dzl. na

nąć

w telewhl, teru mł-*a
obyd'WOoje we Frallkfull'de,
pan Andrzej jest biznesmenem
a pani Mairiz.ena ,J:X!7.7 męłiu".
Z pewnym rx!ll'Jiwlenie-m priz;y..
jąłem wladomo~ć, te dwóch abS<llwentów uprawda rolniX:łwo.
wjelk.i.m
Obaj wychowani w
mieście, obaij skończy!! SGGW
i nie sruikali u:rzędniczych powojesad w stołecmy<:h czy
wódzkich u:rzę<lach. Pan Stanisław Młynarczyk jest pore-zesem
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Opolskiem, jego lrolega (nazwislro nie do publikacji, woli, teby o nim nie czyta.U . w gminie) gospod1aruje Indywidualnie na kilkiUnastu hektaa"ach pod Lodzią. Ma specja1Mstyczne gospoda~two hiodorwlatowal?OIWOśd.
ne o wyrokiej
Ozeg.o w tej „trójce" ?llie nauczali? Z miejskich chfopaików ~
?Jrobill hreczlrosiejów pełn:\ gę
~
ją

bą.

jeszcze do J:ag['arnikarier. „trójko.wców":
cmych
W Instytucie Jądrowym w r:fubnej pracuje Jerzy Knapik (niestety, nieobecny), fizykiem jest
z.a.
równiet Tadeusz Pakuła,
mieszkały w RFN. Międizynai!'"O
dowej kilasy mened.rerem jest
pan Andrzej Zabłocki. Mies.z ·
w,róćmy

'Absolwenci zebrali się w dwudziestopięciolecie matury. Z wyraźnym wzruszeniem zajmują
miejsca w ławkach, w swojej klasie ..~

Dziewezpy i ehloPaki I •aszej hatły
ANDRZEJ KAROLCZAK
karzach ale ~pomn.. Najgło6- ją we}sca w ławkach. w •WOjej klasie, na irwoim miejscu!
absolniejszym niewątpliwie
do.ść przypadkoTirafiłem Tuwim.
był Julian
wentem
wo dlO kllasy „b". Samor7'utatie
Wśród innych wymienić warto
Spychal- obejmuje przewodnictwo pani
marszałka Mariana
4r Balina Otulska. Czyta listę
skiego.„
obecności. Zebrami ustalają kto
i
W latach pięćdziesiątych
usprawieta . plebejska, z nieobecnych jest
~eśćdzlesiątych
robotnicza niemalte „buda" sta- dliwiony a kto nie. Marek Sowiński jest usprawdedldwiony ła się szkołą eliitarnąl Wszyscy
w morzu, w kolejnym rejsie.
znaczyli
którzy coś w Lodzi
w - Ktoś tam w Chartumie, a kto
lokowali swą progeniturę
trójce" albo w ,,Koperniku", inny w Oslo. Wojtek H. - nie
;.,śród kadry pedagogicznej by-' uspraw\edliwiOIIlyl Mieszka w
uczenie
ło niemało doktorów,
Łod'lli.
w ,,trójce" nobilitowało nauczyPotem kolejno katdy mówi o
dela zawodowo, tak jak uczegdtZie
jakie studia,
sobie nie się w „trójce" nobilitowa- pracuje, stan rodzinny. P~ Wło
ło ucZlnia towarzyslro. Nic zadzimierz Zawiślak d.odaJe: - i
te a bsoJwer;<:i oo more załatwić! - SłusZlnie,
tem dzlWIIlego,
wysokiej
trójki" w bardzo
czasy są ciężkie, chłopaki I
ficzbie (prrekraczającej 90 proc.)
dziewczyny z naszej budy muna wyższe
pomyślnie zdrawaU
szą sobie pom.6c.M
uczelnie. Nie tylko z.dawali Pilnie notuję: spośród zebrato można by tłumaczyć i renych wszyscy slrończyli studia.
nomą szk<>ły \.., koneksjami taW klasie siedzi teraiz dwóch reoni także w tym wytu~iów dwóch
fiilmowych,
tyserów
sokim procencie studia kończy
praWillików, trzy lekarki, dwóch
li. wystawia.iac i sobie. i i:wojl"j
dwoje ekonomiarchitektów,
jak najlepsze
„starej budzie"
stów. Nie brak I nemieślników,
~wiadectwo.
te
którzy zgodnie twierdizą,
Rocz.ndk absolwentów 1963 zepolitechnika Im się przydała,
jak się rzekło na
ale do biuir projektowych nie
brał się w dwudziestopięcio
wrócą„. Prawie wszyscy w wlewstępie lecie. Zebrał się pod szkołą, jazwdą.zkalch
1.ole~nich, udanych
mają
ko że dzień był piękny. 1 tu,
małteńskich, przeciętnie
pod szkołą wasz u.nitony sługa
po d'W'Oje dzieci. Nikt się nie
i sprawoodawca był śwaadkiem
rozwoduł, a<lbo może tylko nie
bardzo wzruszających spotkań I chwali się tym.
Siedzę w ostatniej ławce. Kopowitań. Czterdziestoletnie konie padały sobie w objęcia i
lej na mnie. Chcąc nie chcąc
- matuirę rodemaskuję się
całowały się z dubeltówki. Gdyby prawdą było porzekadło <>
biłem gdIDe ilildzieJ i kiedy indzl ej. W spotkaniu biorę udz.iał
związku między pocałunkam' a
o
opadami atmosferycznymi pojako obserwator, chcę coś
nim napisać dla „Odgłosów''.
winno w tym dniu lać jak :r.
cebra.„
Chwilowa konsternacja. Mam
serdeczn~
i
Celował w tych
nawet obawę, te chłopalti
dziewczyn1 z klasy „b" wyproclach dr Jan Lenkiewicz. leka.rz

'II
I

wtclbski• pytania w l'<lldza}u:
- A kto miał dlwóje? Rto
był klasowym w~sołkiiem? Kto
wagarowiczem? Kto dyżurnym
szkolnym poetit, a kto prymusem z fi,zyikli? Kto się w kim
kochał?

Na dwa osta~e pytania uodpoWlied'Zi,
wreszcie
dyskirecjoudzj.elone wszakte
miano·wicie,
nalnie. Ustamem
re najlepszy z pnedm~otów ści

zyskuję

słych był Włodzimierz Zawiślaik.
na
rzecz jasna Poszedł. politechnikę, ale„. zrezygnował
P-0po dziesiątyrp semestrze.
czuł, że miłość do sportu jest
silniejsza, skończył AWF, jest

I bardzo sobi.e
nauczycielem
chwali swój los.
to
Co do !!Zkolinych miłości
uzyskałem zaipewnienie, że naj- ·
ładniejsza

była

i

w:zbudzała

kial - jak powi!.ada - tu 1 tam,
a poostam!o w Wall'szaiwł•
w Nowym
prze<lmo również
Jorku.
Skromna i niepoikaźna uczennica Zofia Pietrzykowska jest
dlziś architektem, prowadzi sa-·
modizielną,

prywatną

pracownię
się dziś

w Paryżu. A nazy1wa
Si>phi• Lemam-e.

Warto o nich

napisać.

Kończy si1t wspólna kolacja
rocznika 63. Reporterskie obomi rozwiązki nie pozwalają
siąść się wygodnie i spokojnie
korzystać z goocimi.ości gospodarzy. Przemykam się tu I tam,
przeszkadzam ludziom w tań
cach i lron!!umpcjd. Taki los„.
an*oPodsłuchuję pyszną
tkę: była w „trójce" polonistka,
która nie cierpiała Mickiewicza
i starała się obrzydzi~ wies:zx:za
uczniom. Jeden z absolwentów
przysięga, te pochodiziła z Wesprawę
reszczaków l to całą

szkoły
połowy
westchnienia
NaMarysia Woźniakowska.
wiasem mówiąc córka wieloletniego, zasłużonego dyrektora
„Kościuszkd", następnie lruratora szkolnego, dziś jeszcze aktłumaczy.
tyWllleg,o działacza oświatowego
i byłego prezesa Towa~zystwa
Przyglądam się biesiadnikom
Maria
Przyjaciół Łodzi. Pani
za podkowiastym stołem i na
czę
tylko
ojca
ślady
w
poszła
pa111owie
parkiecie. Niektórzy
skończyła polonistyściowo i podiłysieli,
nieco posiwieli
kę, ale nad karierę pedagoga
brzu'!!zki w normie. Panie oczypostalwiła pracę redaktorską w
wiśde elega111C'kde i wciąż mło
naukowych.
wydawnictwach
de. Wśzyscy weseli, uśmiechndę
Prywatnie mogę dodać, re nie
ci. Chętnie bardzo opowiiadają
dziwię się chłopakom z „trójki"
o losach swoich i losach ko~e
- pani Maria jest nada•l urogów. A były bairdzo różne
czą I urodziwą kobietą.
wystairczy sobie uświadomić, re
Inna uczniowska miło5ć zmastudiów
na ostatnich latach
terializowała się w małżeństwie
przeżywali rok 1968. Tłumaczy
w . to - być może - znaczny odł trwa uparcie do dziś 1983 robili matwrę w „trójce"
setek emigrantów~
Marzena Cygan i Andrzej MaJ,
Pan profesor Wiatrowski m6obydwoje byli na :r;jeździe . Pani Marzena skończyła studia I "'M mi na pożegnanie:
przez kilka lat była dziennikaa-- To bal'<lzo fajna młomi~.
Niech pan popatrzy po stole każdy jest „kimś", coś osiągnął,
za.robił pien.iądize i jest poży
teczny dla siebie i innych. Dla
kraju własnego albo dla tego,
który wybrał na drugą ojczyznapisać?
nę. To chyba warto
Ja mam mnóstwo satysfakcji z
takich spotkań. Pomają mnie,
przypominają dawne lata, czasem dziękują. Jestem długolet
nim nauczycielem, jestem odznaczony, ale te rozmowy cenię
bardziej od odmaczeń.
$więte słowa profesorze. Warto o tym napisać. Warto napitak
sać o ~ple ludiz1, nie
„chłopaków z naszej
d!liW!l.o
budy", którzy robią ooś poży
tecznego, którzy nie biadolą i
nie płaczą, jak to u nas ostatnio w modzie. O ludziach sukcesu, choć niektórzy - &kromnie - za ta.kich się nie uwatają.

Jest takie stare, mąne po„Najważniejsze w
wiedzenie:
tyciu to wołowina, soki owocowe I dobra szkoła podstawowa". Chłopaki I dziewczyny :r.
dodaliby
„trójiki" zapewne
chórem: - I dobre liceum!

1'oto: CJr1tegon Galaał'l\s1d
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Kim jesteś przede wszystkim: "lennlkanem. pisarzem

działaczem związkowym?
- Jestem człowiekiem piszącym,

nr

pisarzem.
dz!enmkarzem i
Mam w dorobku 6 Miążek. A przypadek zrządził, że uwiklałem
sie w działalność społeczną.
- · Rzeczywiście przypadek?
- To wyni!męło z mojego pisania. Kiedy ,;abra.lem .si.ę do tematu starości, stwierdziłem, że .za mało .o tym wiem. Najpie1·-W
wiec zacząłem chQdzić oo parkach I cmentarzach.
- Po co?
- Bo tam, w ustronnych miejscach motna !!ip()tkać atarJ'(lb lu•
dz!. <przeżywających swoją '.Samotność . .Ale to 1było za mało. Pr.ze..
<:ież obok mnie było wielu atarsz~h ludzi, którzy -przeżyli j~
swó1 czas aktywności.
...,.. IUówisz o naszych kolegach dzienni!tanach.
- Tak. To byli piękni ludzie, wobec których byrem pełen po~
kory, kiedy startowałem w dziennikarstwie. Podmwialem ich. Ale
mi.ialy lata i cl piękni ludzie znaleźli się 111a uboczu. Przestała
bvć ootr:i:ebna ich wiedza, doświadczenie d uml~jętności. Zapo•
rnniano o nich. I to właśinie zdecydowało, że .zacząłem orpnizo..
·
wać dla nich pomoc.
.
· - To był początek twojej działamo.ct społecznej?
· - T.ak. Zacząłem działać w myś1 zas·ady; :l!elby naucuc! - t~
ba być nauczonym, żeby wychowywa~ - tr~ba by~ wyeli.ówapra.ktyczny.m
nym. Mudalem sprawdzić się sam, stwierom~ w
dzlataniu, jaki jest mój stosunek do fych ludzi. Powstała z tegó
białka „Ucleczklll :ze strefy umarłych", a ja po.zostatem s ludźmi
starymi i 11taram się im nadal pomagać.
- Ta obojętności wobec starych IudzJ to chyba. mamię a„
szych czasów.
- Naszych okrutnych czasów, w których Wielu z nas oślepło 1
02łuchło dla drugiego <:złowie~a. Niepotrzebna nam jest wiedza
i doświadczenie starszych ludzi, .zepch~liśmy ich w samotność i
gorycz.
- Ale w swojej związkowej działalnOśoł zajmujesz się równłe:t snrawaml młod ·eh kolegów.
- Tak się złożyło, bo zostałem wiceprzew()dniaącym Federac.tt
Związków Zawodowych Prasy, Agencji i Wydawnictw RSW. To,
że działam w ruchu związkowym wyniknęło z mojego sprzeciwu
wobec letn·lości, bylejakości' I obojętności, a w jakiej żyjemy. ·
- W którei roli czujesz się lepiej: człowieka piszącego tz'1
działacza społecznego?

- Nie byłbym pisarzem, gdybym n!·e był dziennikarzem, nie
byłbym działaczem, gdybym nie był pisarzem - dziennikarzem.

.1
Dla mnie to swoista jedność różnych funkcji wynikających
mojej postawy wobec Ż"cia l ludzi.
- Jakle Jest twoje credo pł!larsklef
- Dla mnie pisarstwo jest wielką miłością. Nie wierzę w Pl•
sanie bez miłości. Bez miłoocl do ludzi, do śW'iata, który l!lM otacza. Nie wyabrażam sobie życia bez miłości.
Pożywkę do pisarstwa mam w dzlenn:tka,rstwie. 1 ch'Oć dzien·
nikarstwo niesie z sobą niebezpieczeństwo, bo rodzi się w pośpie
chu l silą rzeczy musi operować uproszczeniami, to przecież tak
wielu kontaktów z ludźmi nie dalby mi taden zawód. A to jest
kaoitał dla pisarstwa.
- Two.fe rozllrzne działania wymagaj!\ chyba orromnej dyscypliny. Musisz znaleźć ba to wszystko czas.
- Owszem. Tote:t wstaję wcześnie rano l piszę. Potem idę do
redakcji, po powrocie muszę znaleźć czas na dobrą lekturę. wieczorem poprawiam to. co napisałem rano. W moim wieku n!•
.
sta~ mnie jut na leni·s two.
- Kokietujesz chyba. Znam clę Jako urllC'lero kom.pana ko•
'
Jete6s· ·1 spotkań.
- I na to musi si1t znaleźć czas. Bo tj) też uroda życia.
- Teraz wybrano cię do Rady Narodowej Mi~ta LodzL Po·
trzebne ri to jeszcze było?
- JeśH człowiek zabiera się do ja·kiej§ pracy. to musi by~ w
tvm solidny, konsekwentny i nie bać się trudności. Musi szuka~
coraz szerszych form działania.
- Teraz będziesz miał większe · możllwości.
- Ano właśnie. Będzie można zrobić więcej, bo I wi ększa będzie l!rono ludzi.
- Gratuluję wyboru. Ucieszyłeś się?
- Przestraszyłem się. Przyszło mi reprezentować środowisko
mnie
czeka
że
Zrozumiałem,
dziennikarskie i pisa.rskie.
trudna i niewdzięczna praca, jeśli chcę ją traktować powailnie.
- A na pewno chcesz.
- A mogę Inaczej? Przecież mam zobowiązania wobec moich
wyborców z Polesia, Retkinia to wielka sypialnia, ze złą komunikacją. nie najlepszym handlem. z wodą dowożoną na obrz.eża
beczkowozami, z błotem, w któ1ym topią się ludzie po każdym
wiekszym desz~zu . Będzie co robić.
- I będziesz słysz:::.ł ocl różnych urzędników, ie tego nie moż
na, a tamtego się nie przeskoczy.
- Toteż uważam, że uparcie trz.eba im będzie przypomina~
.iaka iest ich rola, komu służą l gdzie iest ich miejsce.
- No, no. Latwe to nie będzie.
- To trlleba będzie działać również brutalnie. Pora wreS2cle
przywrócić godność życia na co dzień, pora przywrócić odpowiedzialność za słowo, przywrócić słowu jego wartość.
- Co w ludziach cenisz najbardziej?
- Odpowiedzialność.
- A co cię szczególnie drażni?
- l rzydzę się kłamstwem.
- W twojej karierze zawodowej było wojsko, Wydawnictwo
Lódzkie, „Tygodnilt Piotrkowski", telewizja.„
- I pracę w telewizji wspominam chyba najmilej. Sze!ował
je.i wówczas Władysław Orłowski, Lódź liczyła się w programie
ogólnopolskim. to były piękne czasy, nle było pieniędzy, baza była kiepska, ale ludziom chciało sle coś robić.
- Prdobno robileś również za aktora?
- A 1akże. Ale nie dlatego, że miałem takie ambicje, ale cz~
sto brakowało pieniędzy na zaangażowanie aktorów.
- To .f~a była twoja najwh:kna. rola?
- Krupiera w kasynie.
- No I na co ci przyszło? Trafłld do „Odrłos6w".
- Tu delalutowałem ł tu wróciłem.
- A Ja 11łę cieszę, bo mam kolecę. który na.fety do wymieraJlłeero gatunku mętczyzn-dżentelmenów, który w dodatku ciągle
każe mi się uśmiecha6.
- Ja 'PO prostu widzę w kobiecie urodę życia. Uśmiech tet }est
ta urodą. Dlaczego go ludziom skąpić?

Rozmawiała i

BOGD.Ai MADEJ

ODGLOSXI

Kiedy przed rokiem na zawsze dwóch
cyklów . tematycznych.
Pierwszy, do którego niewątpli
wie zaliczymy takie utwory jak
„l\llędzy wschodem a zachodem
słońca", "Barwy zachodu" czy też

WOJCIECH TWORKO

iegnaliśmy poetę Feliksa Rajczaka, nikt jeszcze wtedy nie sądził, że w niedalekiej przyszłości
dan• nam będzie zetknąć 1ię z

Godzina

nurzymy slf! w jego miniaturach,
'\>.tylanla nam
poza poety, 11t•
tak buńczucznego i pokomqo,
co marzyciel~kiego, 1 którym od•
bywarrt:r podróż ,.po pajęczych ·
nitkach„.", „odmawiamy pacłeni
na rófańcu 'I nasion chłodu",
„„.wracamy w ebjflcia domu„.".
Przywołuje autor w świadomości
dawne doznartia, obrazy z · przeszłości, z któryrh emanuje. 1en„Lęgi", w którym poeta nie ukrywa
swego
zafascynowania tvment. N'e ma w nich m1ejscll
na detallzacj~, ważny jest ogólny
pięknem rodzinnego krajobrazu.
nastr 6.i. Twcrzywem artystyczCzytamy:
n5 m dla te~o poety jest Język
pro~ty i zwięzły. Z ogromnym uTrawCJ io której tonqlem
podobaniPm mówi poeta o rzewysieczO'll.a alońcem
czach wielkich i uniwersalnych,
kry3e zmierzch
bez żadnych obaw o komunikaŁódkt pragną ciepl4
tywność 11wego literackiego przeptaki opasu.ją wieczór
kazu.
w kwiatach bly.tzc111 łza;
Są.dzę,
ie zbiorek Jana K.
wieczór
Szczęsnego może być uznany za
wciska 1ię do dziupU
interesujące zjawisko w ramach
topoli
serii Debiuty Literackie Sceny
i tam dosypia ciemno.ścł
Ludowej.
Drugi natomiast, tematycznie
JANK.
różny, obejmuje uhvory miłosne
a także te, które utrzymane w SIENKIEWICZ
duchu l't'fleksyj•nym i nieco filozoficznym, 121, jak aię zdaje, wynikiem okazjonalnych przdyd i

Zgubiona gdzieś b pustej porze. milczysz ..;
Nie dałeś jej nikomu. Nie czekaj mędrca u
drzwi awych
Z bukietem lotosów. Zaiste,
nie w jego to
mocy,
Pomyśl raczej

• •
Poeta rodzinnej z1em1

Może spłynęła

poezją,

wraz z potem po

trzonku ·
łopaty

Budi:iącej

piramidtt Bogu, którego nigdy

nie

znałeś.

Lub chadza

wśród

leiend w

baśniowej

przystani.
Może szeleści dotknięta, wśród paru
Za które chcesz kupić awe życie.

banknotów

Zastanów al.I:
Nie patrz na liść zeschnięty pod swymi .topami
Spójrz na twarza. Nie ekały to rzeźbione
boskim wiatrem.
Pamiętaj

o przestrzeni za swymi plecami.

Nłt

bą.dź ślepy

Gdy dano ei, byj

mógł odwrócić awą
błazeńsk~

twarz.

Niech cięt.ar bezsi1noki nie ugnie cl kolaft
Wielu czeka. jui, br rzucić kamieniem. Szulkaj
wytrwale.
Przesiewaj •wia·t

złotym

attem,

2lbłeraj

okruchy
ml11ut
Czat nie odpoczywa na tchodach ratusza,
a
północ już blisko.

lzukaJ.

Foto: Grzegorz

Gałasińłki

Ostre, ezęs1:o kpiarskie widzenie rzeczywistoukazanej w rysunkach satyrycznych, kArykA turach - ludzi i świata„ to najkr&ej podana charakterystyka dorobku Stanisł·awa IbisaGratkowskiego, od 30 lat związaneg·o z „Karuzelą" (przedtem stałego W\'lpólpracownika „Odgłosów"), laureata wieilu nagród krajowy>eh l
zagranicznych. W nowo otwartej galeri.i ,.Kar.uzeli" (w siedzibie redakcji) czynna Jest niezwykle inte-resuj;ąca ekspozycja prac tego wybitnego twórcy, którą aerdeczni• polecamy naszym czytelnikom.

•ci

jakby utrzyman" w durajczakowskim, z uporem
opiewającą piękno ziemi sieradzkiej. Poezja Jana K. Szczęsnego,
bo o niej mowa, wydana z koń
cem 1987 roku, stanowi pewien
przedział czasowy w życiu tego
poety I to jak można sądzić nad
wyraz burzliwy. Równolegle ze
studiami nad literaturą historyczną, prowadzi aktywną działal
ność w Grupie Literackiej Studentów Uniwersytetu Lódzkiego
a także na rzecz kultury chrześcijańskłej. W tym czasie kształ
tują 1ię jego poglądy na życie,
dojrzewa intelektualnie, co znajduje wyraz w rozwijającej się
jego twórczości, ewoluującej ku
przejmującej prostocie I artystycznej dy11cyplinle.
Zapoznając 1ifl 1 przedstawionymi w zbiorku utworami, doazukad 11• można w nich jakby
chu

krywaj" rfęhlę jep WNtMI wsM.

są przy tym delikatne l m!e,._..
mi młoclz.ieńcze. Kied7 tylklo !*"

•i•

J.K.

spostrzeżeń.

Utwory Jana K.

Szczęsnego

Szczęsny,

Barwne życie szarej eminencji
Fa.cynujące k·oleje życia i dzialalnoścl Józefa Hlr
ro.nlma Retlncera. - Jednej z oajba-rd-z1ej a:agad·
kowych pMtacl w naszej dwudziestowJ.eczneJ historii - od dawna wzbud·zały zainteres!>w&nie Olgie·r•
da Terleckieg!>. Ten znakomity eseista, par excel·
lence blstorycz.ny, 1ttera•t z ;pisailllkiego temperamentu i polemicz.nej paisji kontynua•bor wa1'tkowiczow1tko-mac.kiewiczowsklej tndycji (nie wah8m się u·
tyć tego określenia), autor zaczytywanych książek
bio~raUcz.nyeh . o
Wladysła.wie
Sllcorskim l J(>zeUe
Beoku, azkiców 1 dziejów U Rzeczy.pospollteJ postawił sobie za•danle spopularyzowania mało zna·
neJ, wielce k•ontrowersyjneJ, postaci Józefa Hieronima Retingera.
Trudności, którym mlliSial stawić czol:o, tak sche·
rekteryzowal; „Jego biografia (Retingera - przyp.
aiu t.) należy do rzędu takich, które stanowią praw. dziwą udrękę dla hisli1ry)!.ów. Mnóstwo tu gmatwaniny, zygzaków, sprzecmiości (.•.). Cale wreszcie ob·
1zary pokrywa gęsta mg!&."
Z zafascynowania Olgierda Terleckiego niest~eha
riie barwnym i obtitującym w nJ.e·tuzi·nkowe „przygody życiem Józefa . Retingera, chęci rozwiania
wspomni11nej „mgły", tam gdzie bylo to Wlko możliwe,
illrodzily aię przed laty szkice esei.styc>.n~,
publikowane w „Zyciu Literackim", Zlożyly się one
potem na ksią2lkowe wydanle pt. „Ba•r" ne ż~ de
szarej emi!nencji", a teraz, już po śmierci tego nieodżałowanego pcxpttlaryzabora najnowszej historii ojczystej, dociera do rąk czytelników poszerwna i
zmieniona wersja książki, z nowym tytulem „Kuzy•m'1k diabla" (wydana przez Krakowski Oddl.lal
KAW).
Warto, być mote, ~rzedstawić w ogrojllnym •kró~I•
mniej :ruiane ka.rty z niezwykle bogatego :t.yclorysu
bohatera książki.
Józel Hieronim Retinger urodzlil •l• ,17 kwietnia
1888 t·oku w Krakowie. Ojcem jego byl zna.ny prawnik, matką - cónka proofesora Cllemli. Olgierd
Terlecki wywodzi p9chodzenle przooków Hieronllli$ z Ba·waril (dypJ.om doktorski jeiio ojca wy Ili"
wlony by! jeszcze na na,zwisko Rottinger),
W większosei opraicow2ń powojen.nycll spotka~ si11
molma z informacją o semickim rodowodzie Józefa
Hieronima Retingeu„ Ciekawe, że temu zapnecza
- tak dociekliwy w tyc11 kwestiach - Stanisław
Cat-1\lac.kiewicz.
Po śmierci ojca, dzięki wsparciu finansowemu I
roztoc:i:oneJ nam nim opiece pq:ez Władysława Za·
ruoysk1ego (jun.), Józef Hieronim Retinger końc zy
studia w Pa.ry żu. Zostaje najmłods zym w Europie
doktorem filologi! (dyplom na Sorbonie). C)panowuje biegle kilka języków. Podróżuje do Anglii,
Dzięki swojemu protektorowi po2lna,le wiele cioto·
wyoh o~obistoścJ z pa.ry~iego 1 londyńskiego tlwla·
ta polltyczńego I a.rtystyeznego. Później je~t 11rey•
Jdd • Oonradem - obfitująca w przygody wypra.·
wa do PoiS>kL Aresztowanie 1 wydalenie z Fra,ncjl
następnie Ang1ii (po podjęciu w 19H r. ~wnyc:-h:
nie w pe~nl wyjaśnli.onych, działań w spra•wie polskiej), Mamy tet i llleksyk, wielką przygodę mek.
syka.t\ską, gdl.le
Józef Retbtge·r odegrał bard'llo
zn&czącą rolę w czaisie plebejskd„ rewolucj1, a·nty·
~eTYkalneJ.
.
Gdy rząd pols.ki, po katastroti.4' trancusk!ej, pr~
nosi się do 1"ondynl\1, zostaje Józef Hleron1m Retlrnger sekr~arzem Rady Mlnrstrów. Od t"l c!VWHI s.ta·
je się 1z1trą eminencji\ generała Wla.dyslaw& Slkoralrlrgo (poimai ~o Wt!Ześnle'j). Ble-rze udma1 w naJ·
wa.:lmlejszy<lb romnowacb dypl.oma.tycznych, d·Otl"cZll.·
eyel'I przysztośc:! Polsk4.

W nocy a S na 4 kwietnia 1944 r„ w wieku 1541
ll.t, bez odbycia trenJngu, ~kacze do PoJ,ski po lo·

cle z W!oeh. .Jego misja, Jej cele, otocz.one

ścl·

bagaże).

W powrotnej drodze. na melinę. br~·czka \\.Joząca
Józefa Retingera wywrócJ!a su: do wody. Reting03r
odwieziony później zóstal do warszaw&kiej kliniki!
„Omega". Po tym wypadku był na \V\Pól &paral~
żm,\any i nie mógł }uż chodzić o \dasnych sila·ch.
Powrót .Józefa Retin!!'era do Lond ynu kolejną opł'
racją 0
t~Tzne
się
że
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--

obfu.to·wał

\V

nie

mniej

draima-

wydarzenia. Po zaladu·nku samolotu okazało
nie może wy•tartuwać z podmokłego gruntu.
SparaHżowanc!(o Ret'ingera
wnoszono i wynoszono
z samolotu. Na niebe?Jpieczną odleglo~ć zbliża.li się
Nieme~·. Pilot
angielski cl>cial już zrezygnować l
podpalić maszy111~. z półtoragodzinnym opóznie-nJP.m,
po wielu zablegacb „Dakota" wy5tartowala l w:>. lądowała 26 li,pca w Bri·ndisi. W K&.irz.e Retlngn
spot'kał
•1ę
7.
Mikołajczykiem
będącym
w drodze
do Moskw,,, Powróoil do Lond,'nu, gdzla w 1&60 r.
umarł, prnwie w biedzie, na raka pluc.
Jak wielu iamych, OJcierda Terleckieg1> trapowa·
ly pytania: Czy byl agentem brytyj•kiln? Ja:kle mo·
tywy kierowały jl'go pocz~rna.niaml~ Jaki miał u•
dział w ks>1tałtowaniu l1111l poli.tyocznej rr;o\dU
pol·
skicgo, dziltla.il\Cego na emigrac,Jł ·w I'..1>ndynle I jakł
!Wywierał wpływ !'la pierwszego
azefa. tei:n rządu.
Autor „Kwzyn.;;:a diabla'' wystrzega 1tię u·bltra•lnych
odpowiedzi na tP kwesti•'.
·
Wiele osób przypisywało Retl.niger1>wl cechy \\ręcil
diaboliczne. Celowa! zwłaszcza w tym, w ostatnich
latach, w W>"!JOWiedzia•cll na IMnach prasy, łódzki
lit .rat - Karol Obldniak. Naj•pelniejszy "·yraz dal
temu w „Kulturze" nr 30 (~13) z 29 !ipc11. a~7 r.
W art~ ku.Je .. Tajemn'ce Reti.ngeTa" pi~al: .. iak'l doradrll p·rrmiera i Naczelnego Wodza odegrał <Retinger - przyp. aut .) w moim przekonaniu rnlę ham<>bną,

był

.po~rednlo

•prnwrą

na~:i:ych
formułuj•

Nie ł7lko w Hamburgu nastała zła pogoda dla
miejsc, gdzie do tej pory kwitł w najlepsze seka
żywy. Nawet w samym Paryżu
żle się dzieje„.
Strach przed chorobą ogranicza ludzkie popędy,
zmienia obyczajowość, prowadzi albo do mono1amii, albo do aeksu papierowego (wydawnictwa,
kaHt:r wideo), albo do rezygnacji '& niego w ogóle„. To emutne, bo przecież kultura europejska
tak wiele zawdzięcza burdelom i panienkom spod
c:aerwonej latarni.„ Nie zapominajmy g tym i odliajmT N eeunkie ciesa•r zow!„.
Malaru

Toulouse-Lautrec,

Degas,

Rouault.·

ltops. Bo!ll'lard, na Dongen, Picasso... poeci I pi•

aarz• Villon, Marot, Ronsard, Musset, Beaudelaire,
Zola, Maupasunt, Carco, Mat. Orlan, Aragon„,
odwiedzali przybytki miłości, wprowadzali
do
fJztuki występny. lecz podniecający świat fizycz•
nej rozkoszy.„ Stworzyli znakomite dzieła na płót
nach, w szkicownikach, w wierszach, powieściach,
pamiętnikach czerpiąc inspirację i natchnienie w
domach pod czerwoną latarnią,„ Inna sprawa, że
mieli dokąd chodzić. Burdele paryskie były rów·
nie sla wne, co pary»kie muzea„.
W 11107 roku Picauo maluje przesławny obru
„Panny :z: Avignonu". Ale nie jest to prawdziwy
tytuł tego płótna. Pierwotny brmiał „Burdel
a\·ignoński"; to Andre Salmon
zmienił
go na
„Panny„. ", nie wiadomo zresztą dlaczego, wy~
wotując tym gwałtowną złość Picassa„. Van Don·
gen odwiedzał domy publiczne w Rotterdamie
malując tam dziP.wczęta; potem przeniósł się do
paryskich. W 1901 r. zilustrował specjalny numer
..ASSIETE AU BEURRE" poświęcony prostytucji.
Honorarium wyniosło aż ... 800 franków! „- I pomyśleć, i:e za franka można było w jadłodajni
Azona na placu Ravignan zjeść obiad z chlebem,
Ile wlezie.„" - wi;pominał. Wnętrze domu przy
rue des Moulins i portrety jego p-ensjonariuszek
:mamy z plpcien i litografii Toulouse-Lautreca„.
Degas wykonał kilkadziesiąt monotypii z panienkami... Zachowało się kilka, resztę zn i szczyla
„w~tydliwa" rodzinka.„ Można óy nazwiska mno·
tyć.„

Jeśli kiedyś powstanie
wyczerpująca
historia
domów pod czerwoną latarnią - dla artystów
muszą tam znaleźć się osobliwe rozdziały; dzieje
burdeli, to również niezły kawał historii sztuki...

ANDRZEJ GRUN
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NIE

najW!lę

kszych tnt;(edil." Karol Obi-dni;tk
równid
- n'e mające tadnego. udokume.ntowanla w tród!.ach,
karko!·omne twierdzenie - ż„ celem mis11 Retin~
gera, 7.r7.U<'.'onego do okupowaneg" kraju. byl„ wvwolanA<' pow9t;inla warszaw~kleiro. T11.kł11 'llnirl~v
odrzucll zdl':c:Vdowa.nle Olgierd T.rleold, ul'!l'1aj~e je
Zl!. mitomańskie.

01.glerdowi Terleckiemu 'POWiod!a Ri!l próba uka-

n~epoślednlej roll jruk!\, dzi'lki koneksjom· w
śwtlt'cle rpol!tykl. odeirrał Józef Hlel"onJm RPtlnger
'" l:tt.aoh It wojny światowe.I przy bnku i;m. !Ilf•
kor<klego (Jako szara. eminencja, iPOZostaJ•c~ io:~wsze

r.oma

jego o'enl'll).
Ol<?i"rda Terleokde)'(o. „Ku~~·nl'll< diabla",
cz;·ta re jednym tch„m. Na ipewno wa.rto Jl\ r.a,~e·
k1>ml':ndow:ul jako '1>0:!::1--tecma. l htter~uJa.Cłl lt'l'kil\rrę.
w

Książkę

•
•z kraju i ze

JANUSZ KO'UOWSKI

Rys. Jarosław Grz€lka

świata·

Zkraju i le mata
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T. BL'AZEJEWSKI
LAUREATEM
Przed k!1ku dniami ogtos~o
List• dorocz.nych nagród Fundu•
szu
Literatury przyznawanych
corocznie za utwory literackie o
w:vsokich walorach
lntelektual·
nych 1 a.rtystyc:rnych. wybitne
. przekłady Hterackie, wartościowe
! cenne pr.ace o litt'rat.une oraz
za n.czeg6lne osi~~nlęeia w wydawaniu bąd:f upowszechnianiu
literatury ipol&klej.

Z przyjemności• informujemy,
te w dz.i~dzlnte: „ „uej, azkic,
kryty.ka literacka Jedno 1 wykóim ń br
I łódzki k t
r ·ie ~ zyma
. ry
wieloletni w~półpracownik nas e-

i'

go tygodnika - .Tadeusz łóBd~t.:
Jewskl, u wvda.1a w
Oddziale KAW książke pt. ,.Ry,;
1opłs, esej 0
młodej
prozie ,
k 81·~k 0 któ . pisaliśmy
na
ę
re]
naszych lamach.

1

Cłratulu}erny.

DZIECI LUDZKIEGO
UMYSf.U

Ry1. Slawomir

8 ODGtOSY

są

tajemnic!\. z v.iadz polskich w Londynie, wie
o niej początkowo tylko nowy pTemier po smiercl
generała
Wladysllłwa Sikorskiego Stanisla•,v Mi·
kolajczyk. Dramatyczny przebie.g mlalo opuszczenie przez niego okupowa1I1ego kraju. Termin powrotu Józefa Rettlngera został pierwotnie ustalony na
29 maja 1944 roku; miał wu-cać tzw. mostem po\\ietrznym (operncja „Mo.st 2"). Powrót w t:vm terminie nie doszedł jednak do s.lmtku. samolot odleciał bez Retingera, który spóźnił się (?) na stHt.
W;·sllwane są na teri temat różnorodne, czesto
sprzeczne h10lotezy - m.1n., że stal z& tym kontr"~·\\ iad
AK (cllclano podobno skontrolo,vać jego
slą

· · rkraju:i ze śWiata ,.~.z kraj• i.ze świata
ł

•

Jem u.pomn•

od· Scena Ludowa Kraków 1981.

Hlstorl11 I legendi\
1taJ- 1i~ sławna na cały
jwiat hamburska dzielnica uciech Sankt Pauli.
Klub;r, gdzit tak niedawno używa~ mozna było
najpraróżniejszej 1ek1ualnej rozrywki, z.mieniają
1ię w przyzwoite restauracje, kluby muzyczne
i
teatralne, odwracaj11 ai~ bd seksu, plajtują,· przenon11 al~ idzie Indziej.„ AIDS, konserwatyści,
purytanie 1 femlnlittld dokonują ponurego dzieła
zniszczenia.„ Na nieekromne do nieda:wna ulice
Sankt Pauli powraca akromnoś~ i przyzwoitość
- powoli acz nleubła.1anle - a wraz z nimi
11.cwl mieszkańc;r, „porządni" ludzie, 'mieszcza•
11.!e„.

Łuczyński

Po straszliwym pofarze gmachu Akademii Nauk ZSRR, w
którym spłonęło 400 tys.
ksią
żek a dalsze 3,6 mln 1.1leglo zni·
1zczeniu, Lance )\[orrow pisał w

„".l'ime"1 .„„.kiedy płoni\ książki,
ogarnia C!złowieka uczucie clębo
kiego :przygnębienia. Gdyż
tak
naprawd• klil\:tki n!e li\ priedmiotami ni~żywionym!, za4 ich
śmierd, zwłaszcza od ognia i w
tak wielkiej masie, ma w aobie
co~ 1 wielkiej tragedii. Książki
to formy życia, dzi~i ludzkiego
umysłu. Słowa. (ni! początk~ był~ Słowo) zaw1e.rają. w sobie jak1~ fragment mistycznego procesu tworzenia.
Rosjanie :i:awsze darzyli kslątki
głęboką milo~eią. Literatura da.wala Im nieraz oparcie w 17tuaej!,. kiedy prawie wszystko inne
ju~ zawiodło. W nasie oblężenia
Len1'ngradu
mle•zkańcy
tego
~
miasta, cierpiący chłód I głód do
granic k!Pdv możliwv jest nawet kaniballzm,
czerpali
tlły
słuchalą.c przez radio głosu poetów którzy .czytali Im
utwory
• .
.
Puszkina i Innych pisarzy.„ Dz!siaj Rosjanie p0trafią zapełni<!
oały stadion, aby l)Osłuchad Neytacji poezji.
O te' namiętnej miłości Rosjan
do książek trudno mówld
bez
odrobiny Ironii. Znając moe oddz!aływania 1lowa pisanego rosyjscy władcy
robill
książce
''11ątp!lwy zaszczyt1
czyniąc Jl\
obiekt"m rPpresjl. Jednak książki unicestwlaM nie za pomoc21
ognia. Ruch wydawniczy w Rosji rozwinął 111• ~ duż2' skalfl

po r.a1 pierwaz:r Bil panąwania
Katarzyny Wielkiej. Ale to właś
ni• ona posłużyła 1i41 akorumpowa'ftlł I tępił policJ2' do wprowadzenia w życie pierwszych w historii tego kraju przepisów określających tunkcjono0wanie
cenzury. Car Mikołaj I
gtosowal
wobec pewnych książek i pi:'larzy
metody prawdziwie terrorystyczne. Osobiście cenzurował twórcz.<>Ść Pu.'IZ!cina,
Dostojew.,;kie10 z.RA zesłał na SY'berię.„"
..,,.OWlRÓŻBNE

ZAPISY

E.Jt.J

„Amerykanie ni• traktuj"

Już

k silłitk t a k
·
i
L
1er10„. - P aze i!nce Morrow. - W Ameryce rzad·

ko można spotkać 1!41 z mistyeznym uwielbieniem książki. Wy-

Z

daje się, :te wszystko na achodzie można dziś
powielać
w
nieskończoność za pomoc" kom·
putera, na mikrofilmie, czy
w
inny 1posób, tak więc jeśli zdarzy alę, że 1pło0nie książka,
to
można mied pewnośd, że wiele
tysięcy jej egzemplarzy
uchowało 1ię gdzie indziej.
Raczej
można chyba mówid o tym,
te
w obiegu je1t Z'byt wiele słów i
liczb, zbyt wiele złowróżbnych
zspis6w zakodowanych na płyt
kach krzemowych w archiw11.ch
FBI, urzędu podatkowego l politji. Byd może n dużo !eBł w

ogóle książek. Ten nadmiar sprawia, że nie mamy już takiego
szacunku dla książki.
Lady vr
k.si~garniach uginają
1ię
pod
c1ęzarem przecenionych
książek.
W Stanach Zjednoczonych wyda·
je ~ię ponad 50 t ·sięcy nowych
t:vtułów rocznie. Pn:erażone lasy
skarżą się. że w~·cini!. się je bezlito~nie po .to, ab:v mogły
ożyć
dzida Jack1e Collins„."

JUŻ SAVONAROLA
,,Podczu karnawału we Florencji - kończy awojl\ publikację
La.net' Morrow w 14f!T
roku fanatyczny
dominikanin
Glol'dano Sav<marola
brł tYm,
który
zorganizował
Ognisko
Próżności. Tysiące
florenckich
dzieci, które były zwolennikami
Savona1101i, przeczesywało
miasto w !)oszukiwaniu terzo wszystkiego, co były skłonne uznad
za
przedmioty
nieprzyzwoite:
książki, a także obrazy,
lutnie,
karty do
ery,
lustra I inne
przedrriioty l';bytku, które
na1tępnie ułożono w 1tos na
flo1"8nckim Pia.zza della Signoria.
Pod tl\ wysok~
na 20 metrów
piramid!\ nif"przyzwoitych przedm!iitów
podłożono
nastepnie
ogi!'ń. 'Aok
później Savonarola
wdał si„ vr )Y!lityczn
sp6r
z
papieżem Aleksandrem VI. został
ekskoml.lnikowany, osądllony i za•

temu
artyście
b
„Wydawa~ by ai11 mogło,
ehodzi o zburzenie kon~·encji materiału i struktury plastycznej, kiedy komponuje dzieła z tak
pozbawionych wzajemnego podobieństwa różnych
kiedy odwołuje $1!1 do kaszubskich
tworzyw malowanych murów, układa płuzczyznę n rtrużyn kredek, posługuje się ołowiem dla jego cię
żaru i symbolu, czy też 1toauj1 jeszcze !nnt rodzajt'l struktur niekonwencjonaln7ch. Nie Jądzę,
aby wynalazczość matarii i efektu wizualnego była
jedynie bodźcem dla tego artysty ważniejszy!?' niż
realizacja (... ) zamysłu komentującego myśl ludzką. („.) materia »interpretuJacego« procesu tworzenia Szewczyka jest spuścizn.\ różnych kultur i
napisał
różnych stref ludzkiego odczuwania" we wstępie do katalogu wystawy Andrzeja S:iewdvrektor
ellyka urzitdzonej w Muzeum Sztuki
muzeum Ryszard Stanisławski. zaś .Jarom"ir .Je·
dliński, komisarr. wystawy, odnotowuje pod koniec eseju opublikowanego we wspomnianym katalogu: „Gwuancją powagi własnej wypowiedz.I
jest w twórczości- Szewczyk11 Intensywny kontakt
z bogactwem świata, erudycja wraź.liwoścł, ryzyko prze:i.:eń podejmowani! w tyciu i w sztuce ...
Zacytow11n11 cześć może odnosić 1ię nie tylko do
łwórczoki A. Szewczyka. W tym właśnie miejscu
w:ypad11 przypomnieć, że Pablo Pica~so wyrnił
1wero czasu pogląd, it liczy s·ę tylko sztuka

Dialogi poza czasem
w1p6łczesn11,' !11:'-ląc na .myśli nie to, i• pow~tajt
«la wapółczesnie, ale, ze jut ona teraz odcz)•tywana, ie możemy j- wspólnie odbierać, że na
ni- reagujemy. Twórcza rzeczywistość artysty jawi li'ł w tym kontekście jako obecność tu i teraz malarz.a 1chyŁkowego gotyku Mathlasa GrilLutosławskim;
Witoldem
newalda na równi :r.
Cu•, potocznie rozumiany, przettaje być poję
tiem umoi:liwiającym porządkowanie r:darzeń.
W przypadku twórczości Andrzeja Szewczyka
fur. 1950 r„ 1974-78 studiuje Wychowanie Piastyezne w Uniwersytecie Sląskim, 76 - osiedla się
na wsi koło Cieszyna) te!_)., kto się z nią zetknie
1111 wystawie w Muzeum Sztuki znajdzie się jakby w komfortowej sytuacji. Dziełom towarzyszy
nie tylko katalog, będący czymś w rodzaju przewodnika po wrażliwości artysty, zawierający zapiui umego twórcy, lecz także film Tomisława
Piotra WasileW11111a bardzo. trafnie ukazuje emoejonalne konteksty działań Szewczyka. Ta oprawa
ro,ianie drogami
odbiorcy
ułatwia widzowi ledwie tylko w1ku:anymi przez niektóre tytuły:
„Pomniki listów Fran:r;a Kafki do Felic.il· Ba.uer",
,.Manuskrypty alchemiczne", „Bazylika.", „Pijal1·
atwo Malcolma Lowry'ego - Niebo", ,.Ziemia. •·
bleea.na to trochę tak, jak ebmura obiecana.".
gorszej, pozornie, 1ytu~cji
W nieporównanie
znajduje się odbiorca prac pokazanych nA wy5tawie w Galerii Bałuckiej. Ieh autor Jacek Mu·
kunas (1tudia w Polifechnice l,_ódzkieJ, potem w
PWSSP u prof. R. Modzelewskiego i doc. A. Pukaczewskiej, d:yplom 1981 r·.) zdaje się mówić: co
znajdziecie, to wasze. Widz może szukać wskazań
w tytułach, ale równie dobrze może wymyślać tytuły własne. Kolorowość dzieł mogłaby iść o lep·
1ze z widokiem odpustowego stral{anu, a jednocześnie jarmarczność znika, jeżeli tylko zechcemy
pobyć wśród tych obrazów, barwnych rysunków
odrobinę
różności
1 P.rzesti:zennych . składowisk
(łuzej nit pnez Jedno przelotne spojrzenie.
Inaczel nit z twórczości!!, Szewczyka., której kon·
teksty chcl!my odczytywać, !nl!p!racje odkrywać,
tym
twórczość Markunasa zwyczajnie jest, jest
dłużej wśród nif'j jesteśmv. Taka
hardziej, Im
„obecność" jednl!go obrazu ubrałam wycbodz,c z
Galerii Bałuckiej: ręstnica farb, nic więcej nie
trr.eba, jak tylko patrzeć, coraz bardzil!j patneć.
Obie zaś w:rstawy sprzp-j l!ł odnotowaniu pytań
e znaczenie komentarza w dziele plastycznym.
Czym jest, jeżeli partneruje plastyce, ale nie ube.i;wla~nowolnia . jej (Szewczyk) i jak się znal!!zc, kiedy '-o nie tylko odbiorcy nie d~no. odbiorca !{O nie !ll'7.l'ku.1e (Markun~g). I e11 zrobi~
jeżeli jedno f drurie jest ma1arstw„m7

KRYSTYNA

NAMYSŁOWSKA

Prof.

dtwd~o-wy taszyzm., '!I kitórego ma.Ja.rstwo notabene zdążyło
się wcześniej wycofać. Resztki „awangardoweilo terroru" widać ie~
poLityki WY·
SZCZtł .,.,. dzie-dzini,e
d1twnic'Zl!-J, w k1óreJ ujawnia.Ja 11iA?.
llsie'kiedy .11ym,1)tomy ~ównież zwyklE'J kotE'?'YJT'loścL

TOMASZ IUESEWETTER, zyk!

naszego
kultury
db.
dyrye;ent i
kompozytor,
miasta
nrzewodn,idl:uge>letni
pedago·g,
CZl'ICY Łód.?!k:Lego Od"działu Zwiaz:k1u
Polskich. Ma w
Ke>mPozytorów
'"''Yll'.I dorobku m.in. 3 symfonie.
koncerty or.ianowe i
uw~tury,
zasłuionv

„Istotna jest forma.„"
Rozmowa z prof. TOMASZEM KIESEWE'l'TEREM z łódzkiej Akademii Muzycznej.
na allówke. liczne kompozycje kameralne. solistyczne, wokalne, baopere·tikit
let ;,Królewski bfazen",
,;Bill 1amot11ych", pon.ad 50 ilustracji do sztuk teatralnych, wiele
ut'worów popularnych i rozrywkowych. Z łódzką uczelnią muzyczną związany jest od 1945 roku.
- W ciągu ponad 50 lat pracy
pan profesor
mi"ał
artystycznej
okazję do obserwowania rozmaizmieniających się niekiC'dY
t ych.
.szybko mód i tendencji kompozytorskich. Które z warto.3ci mu.z ycznych uważa pan w tym twórczym
ponadkalejdoskopie za trwale,
czasowe?
- Szcze11óJ,n,ie istot n!\, nie · u.Je1aj1,c1, - w moim przekonaniu muzyczną.
wartośda
dewaluacji
Ona stanowi zaws'l..e
je-st forma.
kościec utworu, bez niej muzy/ka
bezpo prostu
musiałaby być
kształtna.

-

A -Poza formą?
też

ważny jest
będąc sztuką
może i powinna
strakcyjną,
woływać określone nastroje. a

- Na pewno ·
nastrój. Muzyk.a,

abwyzana emocje.
oddiziaływać
razem
w telew~zii
ostatnio
Ogladałem
!estiwal P~ndereckie(o w Kra1k~
wie (to miasto staje sie dla nasz.ego twórcy tym. czym Rayreulll
że
dla Wagnera) i stwierdziłem.
młyn.
to poniekąd woda na mój
mianowic·ie
Penderecki potrafi
bardzo. umiejętni.., operować nastrojem. I dlate.io je.io dzieła za.częly Przema w~ać do przeciętne.i o
odbiorcy skutecznie.i niż wówczas.
gdy jako eksperymentator kazał
np. wykonawcom doslownie rżnać
cofnal
piłą drewno. Penderecki
s ie, jak !(dyb)' na „z .ióry upatrzone pozycje" - Pisze teraz na
instrumenty oz.godnie z ich przeznaczeniem, a w formie nawią.zuje do
tradycji.
- Kompozytor ten uważany był
kii~yś nieomal za pa,Pieża muz.vczi to wlaśnie
awanl(ardy.
ne.i
wówc?.as. gdy mówiło sie o swoistym „terrorze awanl!ardy'" w sensie na.nucania przez nia jpdnego
tylko ou•nktu widzenia na sprawy
CWÓTC7.0ŚC i...

- Wyda.i" mi s-ię, że ów .. f<"rror" Po~·oli, ll'<'z wyraźn '-e u.•tepuj.-. Awane:arda zrobiła dużo dobre.io dla sztuki muzycznei. w:v~
nowe środ'k1i
pewni'
.pracowała
technin<i k<>m'Pozytors'kiei. alP zaksztaltorzetelnym
&
pomin~ią.c
znalazła sie w
wa-oiu . formy
ślepym zaułku. Zrobiła otoo z mu-

- Cz.y to, co oan stw,ierd·za o:rnacza, żtt młodzi nitt ma.i11 iuż ochoty t!'ksperymentować?
za wsz,e iest trocfie
- Młodość
szalo n.a. .Pomimo że a tani t wórc.v
powiedzdawlllo zauważyli, iii. czrli
my - totalny aleatoryzm,
wsz7chobec_na przypadkowość ·w
rea1izowa.niu dzieła. prowadzt doulegają ta kim
mkąd, najmłodsi
Przy~r.zebrzmi~łym nowimkom.
kładem Jest tez, .stanowiąca odtzw. muzYka
nuanę aleatoryzmu,
graficzna, pokazana na nieda,~nej
„Mus1ca Moderna" w lódZ'kiej Akadem11 NluzY'cznej. MU1Zyka graficzna polega .ll!ie tyle na kompozycji.,
ile; na meslkrępowan•J improwiza- ,
CJl wyk_onawcy. Nie wiadomo, w
rezultacie, czy .autore'lll iest kom,pozytor, czy. teci_ i.mrprowizate>r, i
kiomu ... lllalezą .1;1, tantiemy.
swoje
pan
. . Jak określiłby
m1e:isce w dzi-sie.i~zel. muzyczn~j
„ W1ezy Babel"?
jestem trochę
.- Jako twórca
bo nigdy nie zdrametypowy,
do
tendencji
dzałem wyra.żnej
Za wsze tV:,ierdzinowoczesności.
wyna
łem, ze nie. każ<iel!-0 stać
tyczan.i.., n_ow.v.ch dról(. wymyśia
Nie każdy rodzi
.nie 1yst..emow.
su: _Przec1ez Sch·oenbergiem, łli1t
dem1them czy Luto~ła wskim. Pierwotnie chciałem na wet ograniczyć
·
.się do kapelmi:s'trzostwa...
---:- Któr• istotnie stalo s.ie pobiogra!ii
wazną cz.e.~1' pańsl-Diej
ar<tystycznej.
-\ C&., Przed woJ_na. jeszcze jako asystent "l'Valer1ana Bierdiajewa.,. miałem koncerty w Polskim
WarszawRadni, w F·iJ.harmonii
i Wileńskiej
skie.], Kraikowskie.i
oraz za granica. Vl Lodz·i, w lawraz
tach 1938--39 prowadziłem
orSt,raszyńskim
7.. Olgierdem
przed
k11estrę . zw'ią.zko""'.ą. . Tuż
~ rześn1em wspolnie z Kazimierzem ?iesiołki~wiczem, czyniliśmy
zorganizow k•1erunku
wysiłki
m!ejski·ei.
wania stałej orkiestry
Po zakończeniu _ działań wojenw
nych dyryl(owalem dorywczo
lódZkiej filhannonii i kierowałem
orkies·tra Pws::vr, il'!rlsludenck<1
nie
klopoty ze zdrowiem
nak
mi na systemati·rzna
pozwolił:v
działa_Jnn-~ć k1apelmistn;o\\•ska." wyżelaznej konmagaJacą w •umie
dycji fi;zycznej.
· .- Ale wykształcił pa n profe~or
n-iemałą trupę dya:-yge·ntów.
należeJ,i
- Do moich ucz:niów
m.!n. Arkadiuu Ba ztoń. ,Jano~:&
Blaszcrzyk,
Tadeusz
Przybylski,

Zamiast dewiz.„
l!liblioteka Uniwersytetu

ll])lee,
Muzeum 81tuki,
Andrzej !zewe1yk 1931 r.
Jacek Marknnas - rysunek, malarstwo, rzeźba
- Galeria Ba.łucka, BWA - lipiee 1911 r.
lłerpień

Lódzkil!go morb. .to

dPwizy. Zapotrzebowanie składały katedry, zakła·
ciy, ln1tytuty oraz indywidualnie pracownicy nauki. Walut, wymienialn\ dyaponuje 1tołeczny po- irednik: Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw
Naukowych PAN. Instytucja ta podała, że zakup
żt bieŻł\CI
książek napotyka na takie trudności,
zamówienia tr:i:eba bylo przesunąć na naatępnt
półrocze.
Ponil!wd nauce obce jest pojęcie „pr6inl" (w
nowościach wydawniczych). więc bibliotekarze dą
b, do nawiązywania nowych kontaktów, prowadz-cych do wymiany wydawnictw - uezelnlanych.
Dziesięcioletnia tradycja wapółpirac7 w t•j Il.zie-

zkraju i ze śWiata • Zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
ciało
wisl na szubienicy. Jego
stosie, Savonarola
1palono na
_
poszedł z dymem.
Pożar w bibliotece leningradznaturalkiej był kataklizmem
nym. Palenie książek z r-0zmytylko
1lem jest działaniem nie
przestępczym, ale z gruntu złym.
Dlaczeg·o? Czy bardziej naganne
jest wrzucanie książki do ognia
Albo
niż do zgniatarki śmieci?
pocięcie jej na paski? Wcale nie.
Jednak poddanie słowa drukodziawanego nieodwracalnemu
lani u ognia i dymu, wtrącanie
go w niebyt, jest czymś, ~ niepokoi naszą wyobraźnię. W ogniskach wzniecanych przez Hitlera
w 1933 r. pl,onęly książki Kafki,
Freuda, Einsteina. Zoli i Prousta, a unoszący się dym układał
się w złowieszcze kształty, zapowiadając upiorne chmury, jakle
zarzęly wydobywać się z nazislat
towskich krematoriów parę

porównamy ~ 1 innymi llraja!I mi.
l"raneu•kit hibllotekl unlwenytys. wydawnictw). Sredni nakład
Co teckie zakupuj11 prawie pięć raksiążki wynosi li ty1. egz.
czwarty Francuz nie czyta kail\- zy mniej ksi11żek niż takie aa-żek, choć dzięki 1y1temowi cen- me biblioteki w ·wielkiej Bryt&•
mniej niż w
tralnej Informacji, wybrane po- nil, o.siem razy
mniej nił w
zycje, po telefonicznym zamówie- RFN i H ru1
niu, 1ą dostarczane de mieszka- USA ..."
IO·
nabywcy W Cil\iU 4ł
nia
NOTOWANIA
dzin.
1

gwałtem

zadanym
własnemu sumieniu jest 1palenie

raozei o
dolad
- Mówiliśmy
muzyce zwane.i powazną. Czy nie
ustosun7,echciałby pan profesor
kować się na koniec do współczes
ne.i muzyki rozrywkowei?
rozwija się - Ta muzyka
moim zdaniem - dosć jpdno.st.ronp;cii;Pnl< l
nadmiar
nie. Istnieje
schematycznej. monotonne.i. wrzasliretacko
wat!E'
kliwej. mającej
jest natorrt;iast
Za mało
teksty.
ambitnej twórczości piosenkarskiej
Wado osia11nieć
nawiazujacej
sowskiego - Przyhon·, K1>nieczneZa mało
gc> czy Młynarskieiro.
g:itunków.
leż innych
powstaje
,Teśli idzie o warsztat. to w„ muopartej ;przezyce rozrywkowej.
już
cież w całości o historyczny
teraz system dur-moll, stosu.ie się
harmonizacjP, tak prymiczesto
że kojarzącą sie ·z najtywną.
amatorskim akompaprostszym.
niamentem aloordeonu. A Pr.z:VJ)omi·nać chyba nie trzeba. ŻP s\•5\cm
dur-moll .!o także Wagner. R~·~z,..rd
Strauss. Dehus~Y- Obv kompozvtorzy-rozrywkowicZP ""·zieli te>, pod
1Jwal(e. przynRjmniei na tvle, na
ile pozwoli i·m Posiadane rz<Jmioslo. Skromnym s:vl!nałem noJ<>pszen ia sytuacH wydał mi sie ostatni
festiwal opolski.

Rozmawiał:

JANUSZ

·, ~f;.,

JANYST·~:·

czea- dwie trzecie pochodzi

dzinie, ~ uniwersytetem w Giesen jest przykładPm
Zachodnie szkoły wyższe nat:ldo i_iaslad_owania.
.l)'~aJą nainowsze rozprawy doktorskie i h;i,lJiliraCYJne. Gdy z . dziedziny medycyny zgromadził· się
biblioteka wymie~ BUŁ nadm.iar publikacji 11.1ła. dublety 1 pozycje zbędne z inną placówką.
'1!1~oc.znl! r•zultaty dają także na wiązane Zllf',jo11tosc1 z ambasadą francusk!ł, nadsyłając!'! pofrŻeb
ne tytuły u złotówki. Mniej pewnym źródłem
uzupełniania

obcojęzycznego księgozbioru są ·-Mię
Targi Książki.To co proponują 11:a-

d:l:yna;odowe
ehodm edytorzr - nie wystarcza na obdzi~lenie
.
WIZ_Ys~kich zainteresowanych ksiąl:nic.
:S1bho~eka UL wydała w ubiegłym roku 7,J) mln
11 na ~iteratur, fac~ow~ z ..krajów kal?italistyafnych, ti. 2,~ raz~ _;w1ęcei mz na pozycie ·polljj<ójęzyczne! N1e_zalezn1e od. wym~wy cyfr uzupełni~
j!łca 1pontan1czna wymiana me prowadzi d.o ~o
lektrwnego l!:.rom;;.dzenia nowinek z każdej dyse:yplmy nauki. Nic nie zastąpi konkretnych za· ·
kupów.
~.( kl

bibliotek to
Francuska sieć
prz:ede wszystkim lu cytr, dotyczących trzech odrębnych dzieW OCZACH
dzin: bibliotek uniwersyteckich,
publicznych i Biblioteki NarodoFRANCUZÓW
WP Francji ukazuje się rocz- wej . Ale sytuacja nie przedstanie ok. 300 tys. tytułów książek, wia się wcale tak różowo, 'eśli

NR 28 (1580), 9 'LIPCA 1988 R.

.

LENINGRADZKI TEATR DRAMATYCZNY
oparty
wystawił spektakl „Zeszyt Jurija Zywago" na glośnej k&la,tce Borysa Pasternaka „Doktor
Zywago''.
PETER BROOK wyreży•eru.le w .Moskwie
W
sad" Antoniego Czechowa.
przedstawieniu t>m wezmą udział aktorzy

„n·iśniowy

amerykań!CY".

WYSTAWA
ZOSTAl..A
W WIEDNIU OTWARTA
PRAC JERZEGO DUDY-GRACZA.
Artysta wystawia na niej 70 obrazów z ostatnie)!
kilkunastu lat.
tkspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem
·
wiedeńczyków,

ZA. WYDARZENIE ARTYSTYCZ!\"E uznana· zo5tal1
11
wyrezysero\\ ana przez Tadeusza Lomnicklego,
\Yarszawskim Teatrze Drrunatyc.i:nym, ·sztuka·Tankreda
zachodnloniem1eckiego dramaturga
Dor!!ta. nifa, Feuerbach 11 •
W tym dramacie o ludzkie]

egz~ stencJL o
rozdz\~iękU między pragmenlami a rzeczywistości!\,
tero d~w<:.;~
wspaniałą kreację stworzy! twórca

-

przedstawienia.

BIEN 'AL.I!:
'Jl MIĘDZY "ARODOWYM
NA
PLAKA TU zloty 1 srebrny medal - w kategorli
'
plakatu o tematyce kulturalnej - przypadł w
udziale Henrykowi Tomaszewskiemu.
OGOLNONl\RODOWE ZRZESZENIE Ll'tERATOW
WIETNAMU przyznało nagrody tłumaczom llteratuey
obcej.
Dung
Wśród laureatów znalazł si~ Nguyen Huii
1''yróżnlony został za przekłady „Quo vadis7" l „w
pustyni I w puszczy" H~nryka lllenkiewlcza.
KSIĘGARSKIM Je!I'
WYDARZENIEM NA RYNKU
„Czytelfliku" długo oczek1w.anycn
ukazanie się w
l\Iar11 Da,bro\v&kiej
„Dzienników"
brzemienne w wydarzeni;. historyczni
,
lata 1914-1965.
Rysują catkiem nowy, odbiegający cd podręczni·
Wielu
kowyc11 schematów portret wielkiej pisarki.
czytelmkom wydać się mogl\ nawet... i:orszą"te. Wia·
miała bardze
domo jednak, że Maria Dąbrowska
bogate życie prywatne, ob!ituJące w romanŚę?.
„Dzie1lnU!;i" rodziły się w bólach. Jak ujawnił ..,
„Pegazie" Autor wyboru, Tadeusz Drewno\••skl, iul
we wstępnej fazie prac redakcyjnych wydawnictw'
z różnych powodów - okoto 300
zażadalo ,
rąk
skreśleń. ·w ostatniej wersji docierającej i;io
czytelmków, ingerencje cenzorskie Iii stosunkowo
· niewielkie.
pięciotomowych
Obejmują one

WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LOJ)ZJ
sztuki do obejrzenia llV 'GalerU
tnteresuJ1,cej wystawy malarstwa, (Jlsunk•
I rze:tpy Jacka Markunasa.

Fraszki

BIURO

Bału"kieJ

ml!ośników

1

k.<liążki«".

książki..."

ROCZNICY ODZYSKAlliI4
DLA UCZCZENIA 70.
PRZEZ POLSI\:Ę l\"IEPODLEGLOSCl wydurey
liczne publikacje, związane
tematycznie z tym wydarzeniem.
Staraniem „Wydawnictwa Lódzkiego" ukazały st"
w tych dniach, „1'loJe pierwsze boje" Józefa
(jeden z ewenementów wydawniczycll
Piłsudskiego"
w naszych powojennych dzi~jach). „Czytelnik."
opublikuje · m.in. biograti.; illarszalka Pllsud~kiego,
pióra w~•bitnego mawr.v rtziejow II Rzeczypospolitej
· - prof. Andrzeja Garlickiego.
przygotowują

zaprasza

34 oficyn wydaviniczych (na

„W krajach o 1zeroko rozwiniętej sieci bibliotek uważa się
- pisze ,Le pl!lint" - że hamuJll
one sprzedaż książek.„ .że Francja jeucze nit dorasta do takiej
rywalizacji«. A więc· niech tyją
biblioteki! Tym bardziej że
jak wynika z danych etatystyczkupuj!\
ich bywalcy
nych ktokolwiek
więcej książek niż
kupuje
inny. 70 proc. z nich
książkę co roku, a 86 pr-0c. parę razy do roku. Same bibliotepóźniej.
ki są też dobrym klientem rynKażdy, kto kocha książh, wie,
»Zakupują
wyda:wniczego.
jak trudno jest wyrzucić choćby ku
dziel naraz, wydużo i wiele
jedną, nawet głupią, niepoważną,
da czy pełną kłamstw. O ile magają dobrej l!lpr&wy i podnostandard
bior11e,
szą, ogólnie
większym
zbrodnią,
większą
grzechem.

pomyślni<".

Kronika

1·

t.j pory nmawia.ć rocznie 200 tytułów kci\żek za

•

Zygmunt Gzella, Toman Bzymai'laki, Kazimierz Urbański.
- Skoro już -v,7 ymieniie.my naz~
<Viskia. uwzgl~nijmy też pańskich
ucznió-w-kom])ozy-torów.
'klu1e 'znani
- Byli w mojej
d,dA !Il Htrad !iLharmonii i l festiwali mu;i;yki współ<:zesne.1: Jerzy
Bauer (uzupl!łnia·i ący t>ÓŹn iej e<I ukacj, kompozyrorska w Pary7.11 11
'adii Boulanger i Oliviera Messia.ena) oraz Bronisław Ka:r:imien
kontynuował
(który
Przybylski
li om aua Ha ubenstockastudia 11
Uc;z,vlem
Ramatiego w Wiedniu).
ponadto cenionych obecnie ~uto
teatralnej: Piotra.
muzyki
rów
Hertla i Bogdana Pawłowskiego, a
także lzwiazanego glównie z filmem, Piotra Mare ewskier;o. Cieszę się m.io. z sukcesów tych twórców
mówła,c niezb}"t ładńie użyt'k;owych, l(dyż sa.m tee;o rodzaju muzyki napisałem równi.ei
V>'iele.
by la to czesto
- Arzkol wiek
twól"Czość bardzo warto.~c.i·owa. że
wspomnę choćb .v o znakomitej mu- ·
w Lodzi
do wystawionej
zyce
„Operetki" Gombrowi·c za. muz.rce
zres-.lta na fi>stiw11lu
na.iroclzonej
teatralnym we Wrocla wiu i wykorzy·stanej potem przez Kazimierza.
Dejmka w spektakilach za.iranile:7.teraz
nych. Pr·osze mi .iednak
powiedzieć, czy kompozycji rzeczywiście mozna na uczyć?
- Właściwi,e to nie. Można .iedynie rozwinąć wrodzone p·redyspdz.ycje. Osobiście za wsze dążyłem
do tego, aby studentom przekizać
niezbędnego rzejak najwięcej
kompozytorskliego, l:>.Y dać
mie>s'ła
formy, instrur'nenim znajomość
acii i1p. Re&zta naleiala iuż • do
li faktycznie doeś
.T
samych.
nieh
chodziła do głosu l(lęboka i bez.intwórriości
potrzel:>a
leresowna
oraz talent, wszystko układało s :-e

NA GIELDACH
KSIĄŻKO~CH
•eyldoptdta Teeh·
DorołhJ
1900 zł;
nikł"
2:500
Uhna.k - „Sledztwo" zł; „Wielka Encyklopt1łł& Powszechna (13 t. PWN) - 80000
„Jan
~800 Jl;
zł; ,,Koran" ,.Mała

Matejko" (albumowe wydani•)
1400 z.ł; „Van Eyek" (albu1'00 zł;
mowe wydanie) -

Tadeu!I•
PLASTYK,
ARTYSTA
LODZKI
Piechura, otrzynul brązowy medal za plak•t .
"
„Miesi11c Pamięci Narodowej" - na n
w Japcni!klDI
!Uiędzynarodowym Triennale Plakatu
mieście Toyama.

RY~ARD

W llTOLICY ZAWIĄZALO :<;JĘ POLSKIE
TOWARZYSTWO HERALDYCZNE.
Na jego czele 1tana.1 dr Stefan K. Kuczyński.
Zajmie się ono upo\1,~szechnianiem bal!ań
a d.giedziny· heraldyki. Myśli aię również o ,
powołaniu 'komisji, która by dbała o poprawnośt
heraldyc:i;nl\· tworzonych herbów, Przedstawiciele
jego wezml\ udzlal w Międzynarodowym .Kongresie
Nauk Genealogicznych l Heraldycznych ,,.,-, wrześniu
w Innsbrueku.

DOROBA

TllĄBY

S~cie to jest Wie-lkie
dla ludrzkiego u<:ha,
ŻI I~ takli trąby,
któH nikt nie dmu-cha,

„
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UDZl.AL,11! LTURY W NAKLADACB
INWESTYCFJNYCH wykazuje tendencję mJikllWĄ.
W pll!rwne~· 11oiowle lat 1Jedemdz:le1i11tych łot11no
na nla, OJ-;6,ł proc. ogólnych nakładów, W
ostatnich I_atach w1katntk ten obniżył 1lę do e,I
·'" ·
proe.

ONOT A I IR.A

Pft'W<izlrwa ooota k!')'lt3'4c li' nie boi,
jali llła aa ni• .toi.
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Zbigniew Nienacki „Ru w ro2700
ku w Skiroławkach" zł;

Boccaccio „Dekameron" (2
11500 :ol; Melchior Wa:6kowłcs „Na tr-0pach 1mętka" t.)

PROGRAM ROZWOJU KULTURY DO

Zmie11.i 1k6r~ w kał.dym czasie,
td:r 1 ni•j buty unyć da 1i4.
ŁECRT ANI'

omawiała Komisja Kultury KC PZPR.
B~·ł to piąty już projekt, opracowany

pun
l\linlsterstwo Kultury I Sztuki.
Będzie on jeszcze konsultowany ze 8rodowiskaml
twórczymi I następni„, po wniesieniu poprawek,
PrHdll!tony zostanie Sejmowi.

.HIOBA

-

1500

zł;

„Rodzina

Henr1k llenkiewltw
Połanieckich"

zł;

-

1300
„Dwie

Aleksander Dumas
2300 zł; Michalina
Diany" -

Wisłocka

„Sztuka kochania" -

„Enc1klopedła Popu2300 zł;
luna" PWN (4 t.) - 68000 z1:;
,1Słownlk Języka polsklegn" (3

16000 zł; Wla„Nuz.e zwiedy1ław Strojny

t. PWN) -

rzeta." - 4000

zł.

Gdy li' Hioba łechce,
mu 914 JtS.

•••

en.c..

:r>łaika~

,
.,; ti!m6w
t p.11ychologi.cznych przesłaniach („życie we.wn!lłirzn1",
„l!lom wariatów") reallruJe obecnie nowy film. •
pt•• ,Porno", Obfitować on b~dzte w ~mlata 1eel!IJ'
erotyczne. J!lo- próbnych zd,l!lć wybrano - z
ofloszenla - . U 1p0Sród 40 kandydatek, ehętnyełl
wyatll,pić w acenac.b ze 1treapteu..,in.
MABl!IZ: KOTERSKI,

CZYM ORATA...
Csym eh.ata boga.tał
Tym, ee :i:w'<łzf tata.
MĄDRY

200lł ltOKU

zn~ny

POLAK

Opracował:

Mądrv Polak po nkodzie
włuny.m aam~hedzie.

we

'

\

JAK

•
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Represje stalinowskie w Z połowie lat

STAiLIN NIE ODPOWIADAŁ
Na zimt nasze namioty

okładano

grubymi

zwałami śniegu. Palić w piecykach żelaznych
trzeba było
można było bez ograniczetha t lko Po zakończeniu dnia roboczego przynieść
&r·bie drew :r. lasu. Czterdziesto- i pięćdzlesięcio:
stopniowe mrozy nie należały w tych okolicach
do rzadkości. Uciekać nie było dokąd, toteż zakaz wychodzenia Poza druty nie był ściśle przestrzegany. Wystarczyło pójść do strażnika i powiedzieć: „Idę po drwa" I można było wyjść.
Jeżeli jednak chciało się zjeść coś więcej niż
to, co dawano w stołówce, trzeba było z początku przynieść drew gospodarzowi któregoś
z drewnianych domków - otrzymywało się za
to kawał chleba, większy lub miejszy, zależnie
Ponieważ
od objętości przyniesionej wiązki,
jednak urzędnicy przyjeżdżali „tam" - aby zb ić
gotówkę, nie byli więc zbyt szczodrzy I skąpili
nawet kawałka chleba. Znajdowali się wśród

·

nich naturalnie I dobrzy ludzie, u któ_rych prabardzo chętnie, gdyż była to jedyna
zdobycia dodatkowego pożywienia;
cl jednak 1111eli już przeważnie swoich &tałych
piłowali
dostawców, którzy przynosili Im I
drwa.
Zdarzały się i takie wypadki: kiedy posyłano
nas po Clrz,ewo razem z „u.vKami'', mysmy szli
d-0 lasu, om zaś czekali gdzieś w pobi1żu ooozu i odbierali nam nasze wiąz.!rj pod pozorefil,
ze pomogą je nieść. A że nie wolno byto wracać do obozu be:r. drzewa, musieliśmy jeszcze
raz drałować t.rz.y kilometry w głąb la.su. A
nieraz (z.lileżni• od t.10, na kogo •i• tra.filo) i
drzewo odbierali, I jeszcze :Qi19 przy tym bill.
Moim suiadem n& pryczy byl niejaki lViich.ajło lwanycz, archl~t a Uklralny, ~tóry przybył
do obozu o rok wcześniej .niż ja. Pewnego Wlt:!czoru Powiedział ml:
- Patrzt ja na ciebie. Alekaandrze Wasilewiczu, i widzę, U. od, razu zaczął nieprawidło
wo. Zbyt o.stro zabrałeś się do roboty, iprędko
się tu wykończysz. Pamiętaj, żebyś nie wiem
jak pracował, i tak atu p•ocent nie wyrobisz,
i będziesz jadł zupkę trzeciego gatunku. A kryminalni nie pracując otrzymają gatunek pierw1zy. Bo to, co ty wydobędzi~z, zapiszll n.a siebie, a awoje - na c:iebie. Tak to było I tak to
bQdz.ie. Widzt też, że jeste& bardzo krnąbrny,
i
często wskazujen „urkom" na ich oazwitwa
&Diera.u 1łt z nami. Wierzaj ml, M> do niczego
dobrego nie doprowadzi, nie wychowasz tych
łajdaków, tylko obróciu Ich przeciwko 110~ie,
czym sam wyrządziaz sobie największą krzywdę. „ Urkowie" to banda, Wra trzyma się rar.e1. Straż i administracja aą, Po ich stronie. I jeszcze ciszej dodał: - Nasz b.rygadzista to
zdeklarowany bandyta, on jest ich przywódcą.
Co im rozkaże, to z tobą zrobią.
- Sam widzę, że nie czeka mnie tu nic dobAle nie mogę się
odpowiedziałem. rego
pogodzić z ty.11 znęcaniem 1ię.
- Możesz się nie godzić, tyLko nie wszczynaj
s nimi kłótni, bo to„ mogiła. A to przecie.i
najgorsze.
ml. Ustępuję tylko
- Nle mogę, wierzaj
przed przemocą.
- To jeat właśnie przemoc. Pamiętaj, uprzea zrobisz,
dziłem.. ci• - Powiedział Michajlo jak zechcesz.
Słowa
Minęła jesień, nastała 1urowa zima.
:Michajła Iwanycza potwierdziły się. Ci, którzy pracowali ze mną I wydobywali mniej niż
ja, zostali przeniesieni do wnętrza szybu, gdzie
wiatr tak nie hulał i gdzie było względnie ciepło. Ja zd i tacy jak ja Pozostali na powierzchni.
Mróz ł 1ilny wiatr rabily swoje. Sil miałem
coraz mniej, pracować było coraz trudniej
ledwo mogliśmy dociągnąć wagonetkę do urwiska. Moim &tałym i najgorętszym marzeniem
było znaleźć się jak najprędzej w namiocie pod
dziurawą kołdrą. Ale I na pryczy zimno przenikało mnie na w~roś, chwytało to za brudne
nogi, to za plecy, I nie pozwalało zasnąć. Zasnąć · przeszkadzały także senne mruczenia ludzi dochodzące ze wszystkich stron. Czegóż się
tam nie nasłuchałem: „Koleńka, śpij, syneczku",
A niektórzy ·ciężko
„Najdroższa, przyszłaś..•"
wzdychali lub krzyczeli: "Nie jestem wrogiem,
'
nie jestem wrogiem!"
Wkrótce spadło na mnie nieszczęście: spuchły
mi nogi i zaczęły wypadać zęby. Nogi miałem
jak bele. Myślałem, że mam żelazny organizm
tymczasem zdrowie zaczęło zawodzić. Jeśli
zachoruję obłożnie, będzie źle: koniec wiadomy„. Poszedłem do lekarza. Obowiązki lekarza
pełnił tu felczer skazany za jakąś drobnostkę na
dziesięć lat. Był to porządny człowiek. Wciągnął
mnie na listę inwalidów I urządził ialco dozorcę
w letniej płuczkarni" Praca ta uważan,a była za
przywilej: nie trzeba było pchać ciężkiej tacz.,.
ki anl wagonetki, tylko pilnować, aby nie rozkradziono zebranych suchych gałęzi przeznaczonych do ogrzewania namiotów.
Jako dozo,rca przepracowałem dwa tygodnie.
Siedząc w szałasie zrobionym ze śniegu podtrzymywałem w nim niewielkie ognisko. Mia•
łem kilof I siekierę, którymi odłupywałem kawały drzewa z pniaków. znosiłem je potem do
swej śniegowej ziemianki l podtrzymywałem
cowaliśmy
możliwość

ogień.

moim
Siedząc tak często przy ognisku w
i
śniegowym domu z włazem zamiast drzwi
czując. jak przyj-emne cleplo wdziera się pod
kaftan. pogrążony byłem w rozmyślaniach. O
czym mógł rozmyślać na wpół żywy człowiek
pięćdzieslęcio-,
przed
ukryty wśród śniegu

mrozem? Naturalnie,
jak wszyscy moi towarzysze niedoli. myślałem
o dotychczasowym życiu, o rodzinie i bliskich, o
kiedykolwiek wydostać
tym. &Ly uda mi się
stc.d na wolność.
W myśli ogarniałem spojrzeniem całe swoje
życie. Pięć lat służby żołnierskiej w armil cargminna,
skiej, potem komitet biedoty I rada
służba w Armil Czerwonej - od szeregowca do
dowódcy dywizji. Różnych miewałem dowódców. ale prawie ws~cy byli ze mpie zadowoleni. chociat charakter miałeIP. l~> mówiono,
nazbyt niezależny. Organizacja partyjna zawsze
obouważała. że właściwie rozumiem swoje
w!ą:tkl komunisty. Toteż, wdzięczny partii I rzą
dowi radzieckiemu za okazywane mi zaufanie,
dobra
poŚ'V"ięciłem wszystkie swoje siły dla
socjalistycznej oiczyzny. wielokrotnie ryzykując
-'przy tym życiem. T po ru setny zapytywałem
siebie: za 1akie przewinienia znalazłem się tutai? Myślałem zreązta nie tylko o ~obie. O Ileż
wolniej - myślałem - rozwija~ się b'dz!e te·
agrono- •
raz nasz kra1 pozbawiony tak wielu
mów. uczonych . lekarzy. architPktów. Inżynie
rów. partyjnych I bezpartyinych pracowników, I
których tak troskliwie I z takim trudem wyhodowała nasza partia, a którzy siedzą teraz w
szPśł.dzlesięciostopniowyrn

trzydmestych bairdzo osłabiły armię
Obliczenia generała-lejtnanta
A. Todorskiego są wstrząsające. Spośród
pięciu marszałków zginęło trzech (M.
Tuchaczewski. A. Jegorow, W. Blucher),
spo5ród pięciu dowódców pierwszej
rangi - trzech, dziesięciu dowódców
armH drugiej rangi - wszyscy,
pięćdziesięciu siedmiu dowódców kOTpusu
- pięćdziesięciu, stu osiemdziesięciu
sześciu dowódców dywizji - stu
pięćdziesięciu czterech, czterystu
pięćdziesięciu sześciu pułk(}IWllików czterystu jeden, spośród szesnastu
komisarzy wojskowych pien\rszej l
drugiej rangi na szczeblu armii wszyscy, dwudziestu ośmiu komisarzy
korpusu - dwudziestu pięciu,
sześćdziesięciu czterech komis·aTZy
dywizji - pięćdziesięciu ośmiu.
(„Ogoniok". 26/1987, s. 6)
Generał armii Aleksander Wasilewicz
Gorba·t ow (ur. 9 marca 1891 r.) przed
wojną dowodził dywizją. W październiku
radziecką.

1938 r. został aresztowany, a w maju
1939 r. niewinnie skazany na 15 lat
więzienia plus 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich. Od lipca 1939 r. do
sierpnia 1940 r. przebywał w obozach
pracy koło Magadanu w Kołymskim
Kraju.
Podczas wojny dowodził 3 armią w
bitwie pod Kurskiem, walkach na terenie
Białorusi, Polski i Prus Wschodnich.
W kwietniu 1945 r. otrzymai tytuł
Bohatera Związku Radzieckiego. Po
wojnie był komendantem Berlina,
dowódcą wojsk powietrzno-desant owych,
dowódcą Nadbałtyckiego Okręgu
Wojskowego (1954-58), a następnie
wojslwwym inspektorem i doradcą.

Jego wspomnienia pt. '„ Lata pokoju i
~jny" opublikował<> w niewielkim
nakładzie (10 tys. egzemplarzy)

wydawnictwo MON. Drukujemy
piąt;y rozdział pt. „Tak było". Mamy
nadzieję, że autentyczna relacja gen.
A. W. Gorbatowa zainteresuje naszych
Czytelników.
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Go batow

więzieniach lub pchają taci.kl l wagonetki w
kopalniach.„
Z obozu wiele razy pisałem do pr_gkuratury,
do Sądu Najwyższego l do Stalina. Pierwsze
dwie instancje odpowiadały: Sprawie nie nadano biegu". Stalin w ogóle ~ie odpowiadaŁ
Był u nas w obozie niejaki "ułtanow, człowiek
słaby fizycznie l ogromnre zamknięty w sobie.
SY;ymi myślami I przeżyciami z niki .... się nie
dzielił. Do ciężkiej pracy nie był przyzwyezajony. Lajdak brygadzista przyczepiał się doń czę
sto, a nieraz 'pop ierał swoje argumepty potęż
nym szturchańcem. Jakoś raz ujrzałem Sułtano
wa z dala od namiotów. podszedłem dQ niego l
'
zapytałem:
- Czemu masz łzy w oczach!
- W więzieniu znęcały się n~d nimi uczone
małpy, tu znęcają się szakale. Je<ll pomyśleć ...
- Umilkł, a potem dodał: - Otrzymałem list.
Kt"ewni zawiadamiają, że odwiedzili moje dzieci w Domu Dziecka. Czują się dobrze. A od żo
ny nie ma wiadomości.
Z namiotu wyszedł brygadzista i krzyknął ordynarnie:
~ Co wy tam robicie we dwójkę? Co to za
sekrety? Skarżysz się dowódcy dywizjL? - zaSzkoda gadać.
pytał ze złością Sultanowa. On iuż swoje odrobił. skończyła się jego wła
dza Teraz my tu rząc!,zimy I będziemy rządzić.

Kontynuowaliśmy naszą przechadzkę.

- Samemu, bez przyjaciół. trudno tu żyć przekonywałem go. - Spójrz dokoła: n ikomu tu
nie jest słodko, ale każdy stara się do kogoś
zbliżyć, należeć do mniejszej lub większej grupy. A ty wciąż sam I saril. Człowiek samotny
nigdzie nie znajduje oparcia.
dnia
Pewnego zimowego bardzo chłodnego
wiat-r nagle zaczął wyć I huczeć, śnieg zawirował tak, Ze w odległości dziesięciu kroków nic
nie było widać. Wstrzymano prace na powierzchni: wicher przewracał Judzi. Zanim jeszcze
lasu
zaczęła irię wichura, Sułtanow poszedł do
po drwa. Na noc nie wrócił, rano zaś znaleziono jego zwłoki - zamarzł w odległości pięć
leżały
dziesięciu kroków od obozu: tuż obok
drwa. Razem z nim pogrzebano innego jeszcza
w,ięźnia, który także zamarzł tej nocy.
W pogrzebie wzięło udział pięciu w!ęźnl6w
łącznie z tymi, którym kazano wykopać mogiłę:
ze straży I administracji nie było nikogo.
Nad mogiłą ktoś rzekł:
· - r:aclerpiał się biedak.
Inńy dodał:

Zawsze był sam, teraz SI\ we dw6Jk-s ł n,ło
kh nie rozłączy.
Wracaliśmy w smutnym nMtroju. KW po-

już

wiedział:

nas różni ludzie. Jedni zamykaj!\
w sanie przyj aźnią, nie tracą otuchy: potrafią się z ka!·
dym dogadać i przystpsować do okoliczności.
-W
Są też tacy, którzy najchętniej łączlł tit
-

Są wśród

s i ę w sobie jakby na kłódkę i cierpią
motności. Inni, choc i aż z n ik im si ę

(4)

grupy. Tym jest najlepiej: zawsze znajdą kogoś, kto ich podtrzyma„.
Doszły nas pogłoski o aresztowaniu Jeżowa I
jego „opryczników". W i ększość więźniów od razu w to uwierzyła. Mówili. że Jeżow i jego ludzie zostali po prostu przekupieni przez wrogów. Pogłoski te podniosły wszystkich na dusię
chu. Mówiono nawet, że wkrótce zacznie
masowa rewizja sp!'aw. Ja również poddałem
niedług9
się tym nastrojom, wierzyłem, że
wyjdę na wolność.
Tylko drobna część więźniów nie przypisywała tym pogłoskom żadnego znacz.enia.
Niestety, oni właśnie mieli rację: oczekiwane
·
zmiany nie nastąpiły.
wielu
Minęła zima, mrozy zelżały. Niestety,
naszych kolegów zimy tej nie przeżyło.
Otrzymałem przesyłkę, co prawda porządnie
do
naruszoną: wszystko, co w niej pozostało
zjedzenia, zjedliśmy razem - cały nasz zwarty
kolektyw. Otrzymałem także list. Zona próbowała ukryć przede mną, że n ie należało się
spodziewać żadnych zmian w naszym losie, al~
prz,eczytałem to między wierszami.
„Urkowie" kilkakrotnie robili nalot na mój
śniegowy domek I zabierali moje zapasy drew,
te z takim trudem rozszczepione pniaki, a na
podziękowanie klęli mnie najordynarniejszymi ·
słowami albo też bili do nieprzytomności.
Pracę mialem nietrudną i nieraz dziękowałem
w duchu felczerowi. Mimo to nogi puchły mi w
dalszym ciągu, były jak bele, a kolana zupełnie
zesztywni ały. Musiałem znowu pójść do felczera. Teraz uznał mnie oflcjalnie za inwalidę,
włączył do akt i napisał wniosek o kbnieczności
pfzenieslenia mnie z Maldiaku do innego obozu
odległego o dwadzieścia trzy kilometry od Magadanu.
Wszystko zależało d komendanta obozu. Na
szczęście komen<lant zatwierdził akt I w końcu
marca 1940 roku znalazłem się pod Magadanem.
To właśnie, i tylko to, uratowało mnie od niechybnej śmierci.
Ku memu wielkiemu żalowi zapomniałem nazwiska felczera. który pracował wówczas w
Maldiaku. Ale uczucie wdzięczności zachowałem
dla niego na zawsze.
Kiedy po raz pierwszy przybyłem z Włady
wostoku do Magadanu, wyd,ało ml się, że jego
okolice są surowe l dzikie. Ale teraz, po pobycie w Maldiaku, wydały mi 1ię niezwykle przytulne, powietrze zaś takle, jak gdybym w llstopa<lzie z północnych okolic przybył do Soczi.
Umieszczono nas w bil:.rakach dużego obozu,
leżącego u podnóża gór. Byliśmy osłabieni chorobą i długą ciężką drogą. Przez cztery dni nie
posyłano nas na robotę.
swego
wspominaliśmy
Leżąc na pryczach
brygadzistę z Maldiaku, który miał sześć wyroków. w tym cztery za zabójstwo. Często niczy m papuga powtarzał nam: „Nakładaj szybciej. nchaj szybciej!" - I groził:
„Za taką irobo.tę komendant ni• da wam ani

zupy, e.nl chleba!". Sam nigdy w życiu . nie
pracował. ale nas zapędzał do pracy. Miał nam
za złe, żeśmy uczyli ludzi 'Zyć według radzieckich praw, i chełp i ł się, że teraz on jest naszym
carem i bogiem, że iego rozkaz zastępuje tu i
konstytuciP i prawo, potem zaś kończył cynicznie; „Zciechniecie - nie ma nieszczęścia, sprowa<lzą innych. Takich w.ogów, jak wy, w Rosji
jest dużo!" Tu, pod Magadanem, prawdziwym
tego
wytchnieniem była dla nas nieobecność
łotra

Szybko, ni~zym sen, przemknęły cztery dni
odpoczynku. Potem znowu wzi ęliśmy się do roboty ·- nosiliśmy i wlekli z gor olbrzymie pnie
drzew.
Czytelnikowi trudno będzie wyobrazić sobie,
jak to zboczami gór, rozciągn i ęty na cztery kilometry, wlecze się sznur wynędzniałych ludzi,
szyje
cieni a n ie ludzi, którzy wyciągnąwszy
niczym żurawie w locie, ostatkiem sił ciągną
olbrzymie pnie. Ciężko jest c i ągnąć ładunek z
gór, jeszcze ciężej - po równej płaszczyźnie,
przy najmniejszym zaś wzniesieniu nie można
go w ogóle ruszyć z miejsca. Ludzie potykają
s i ę, padają, wstaj ą i znów padają, ale ładunek
rusza z miejsca dop iero wtedy, kiedy pomoże
ktoś idący z tyłu. W ten sposób pn ie docierają
do obozu.
trudniej pracować.
Z dnia na dzień coraz
Wieczorami więźniowie zastanawiają się, dla.z
czego tak się dzieje. Jedni mówią: „Koni ec
nami, braciszkowie". Inni zapewniają: „Wszystoczekiwana wiosna;
kiemu winna ta długo
śnieg za bardzo zwilgotniał, dlatego ciągnąć jest
tak trudno I nogi od tego bardziej bolą".
Przyczyną wszystkiego jest zła strawa
jest
Nie
oś~iadczył ktoś autorytatywnie. jest
wcale lepsza niż w Maldiaku, a praca
•
równie ciężka".
Więc co robić? Zgło-slć, że jestem chory nie wolno: zmniejszą rację chleba, a czy będą
leczyć? Na wszystkie choroby było jedno lekarstwo - wywar z igi eł sosnowych. Wtedy
pozostaje już tylko jedno - śmierć! A więc
ciągnij. póki możesz„.
Kiedyś w czasie krótkiego odpoczynku opowiadaliśmy sobie nawzajem o dawnym życiu.
Opowiadałem i ja. J~den z moich znajo~ych ~e
statku, wykwalifikowany inżynier Leom<l Log1now. zapytał mnie:
Wasiliewiczu,
- No, a teraz, Aleksandrze
nie żałujesz. żeś tak uczciwie pracował, że tak
Szesię w życiu starałeś? Czy wyrok „sądu
nie wpłyn~ł na zn:-ianę t~oic.h poglą
mijllt.
dów? (Sąd Szemialu - sąd niesprawiedliwy; nazDymitra
wa pochodzi od · księcia halickiego
Szemia.ki i związana jest z satyryczną opowieścią rosyjską pt. „Sąd Szemiaki", któ~·a dochowała się w odpisach siedemnasta- i osiemnastowiecznych i przedstawiała obyczaje panujące w
przyp., tłum.).
sądach feudalnyeh - Nie, Leonidzie. Gdyby trzeba było zacząć życie na nowo, powtórzyłbym wszystko
jeszcze raz, nawet gdybym wiedział, że znajna
dę się w Kraju Kołymskim. Jeśli wyjdę
wolność, będę znowu służył w wojsku, chocby jako nadliczbowy w kompanii lub szwadronie. A sędziowie? Czegóż od nich wymagać?
Ktoś im pewnie tak rozkazał...
- Takiej właśnie odpowiedzi spodziewałem
ja
się od ciebie - rzekł Loginow i dodał: tak samo. Zgodziłbym się przez cale życia
być zwykłym robotnikiem, byleby tylko na wolności i byle wiedziano, że jestem niewinny.
Pewnego razu śnilo mi się, że nadszedł nakaz natychmiastowego zwoinienia Gorbatowa.
że wszyscy o tym wiedzą, ale mijają dni i tygodnie i nikt mnie oficjalnie nie zawiadamia.
Kiedy z rana
Jakżeż kląłem tutejsz.e władze l
rozległo się wołanie „pobudka!", byłem ,;zcz:ę 
W przeciwnym razie
śliwy, że to tylko sen.
przypłaciłbym moje ostre słowa przedłużeniem
terminu kary.
Tegoż dnia przydarzyła ml się bardzo przykra historia. Po otrzymaniu od żony kolejnegll
przekazu pieniężnego złakomiłem się i postanowiłem kupić u jednego z „urków" puszkę konserw rybnych. Podczas gdy wyjmowałem pieje5tcze
niądze z chusteczki, podeszli do nas
dwaj kryminalni, wyrwali mi z rąk chustkę z
pieniędzmi i przy akompaniamencie śmiechu poludzi
zostałych „urków" ukryli się w tłumie
idących do stołówki.
tyle żal
Zabolało mnie to strasznie. I nie
mi było pieniędzy, Ile paczki listów od· żony
i jej fotografii, którą ci łajdacy wyrwali mi
z ręki razem z pieniędzmi. A przećież każdy
list odczytywałem po wiele razy, a gdy zostawałem sam, oglądałem fotografię„. Lotrów tych
spotkałem później jeszcze nie raz i prosiłem.
aby mi przynajmniej zwrócili fotografię, ale
śmieli się tylko w odpowiedzi.
Kiedy otworzyłem puszkę, okazało się, że
napełniona była nie rybą, ale piaskiem.
Ludzie różnie reagują na ciężką pracę fizyczną. Jedfli .ledwo dowlókłszy się po pra cy, od
razu zasypiają, chociaż sen ich jest niespokojny; inni przewracają się. z boku na bok i dłµ
go nie mogą zmrużyć oka. Ja również sypiaczasu na
było
łem źle. Podczas . pracy nie
rozmyślania, toteż w nocy przy bladym świetle
lampki rozmyślałem o przeszłości, o dniu dzi·
siejszym i o tym, co mnie jeszcze czeka w ży
ciu.
Wspomi·nałem też wi~zienie lefortowskie. Madostać
rzyłem wówczas, aby jak najszybciej
się do jakiegoś obozu I pracować na świeżym
że
powietrzu! Ale nigdy nie przypuszczałem
istnieją takie obozy jak nasz. Teraz, głodny, leo tym. · jak d obrze
żąc na pryczy · marzyłem
byłoby dostać się do więzienia, choćby na kilka
dni, poleżeć, odpocząć w cieple, nai'eść się do
syta chleba.
Myślałem też o żonie, o tym jak jej ciężko
jak wiele, b iedaczka, wycierpiała: straciła oj~
jak
ca, brata l męża. Przypomniałem sobie
razem współczuliśmy naszym znajomym: kiedy zostali aresztowani, nie przeczuwając że I
nas spotka niezadługo podobne nieszczęŚcie.

C.D.N.
Tłumaczył:
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Niedługo ukaże się trzecie wydanie
,.Inkarnacji", będzie ono inne od

dwóch poprzednich. Będzie
wzbogacone o dodatkowy rozdział,
1v którym autor przedstawia to, co
działo się po napisaniu książki. W
poprzednim numerze „Odgłosów"
wydrukowaliśmy pierwszą część tego
rozdziału. Obecnie publikujemy część
drugą, która nosi formę Rozdziału I
nowej książki. Czy taka książka
powstanie? Autor kończy ten
rozdział literkami: C.D.M. To znaczy
·
ciąg dalszy m o ż 1 i w y ..:
Roidzia.ł

Nigdy bym nie przypuszczał, te od plen•.715zej
mimo
publikacji w „Psychological Review",
ataków oponentów. metod,· moje będą bacznie
Wojskowel!:o
z
śledzone pn.ez specjalistów
Armii StaOśrodka Badań Psychologicznych
Wojskowe eu!emizmy:
nów Zjednoczonych.
- na,..lfdzieś w Europie". „gdzieś w Azji"
ZyWano w ośrodku miejsce rozgrywania się jakichś ~-ażnych zdarzeń Obiekt badań nazywał
się „przypadkiem" lub krył się pod kryptonim~,m w rodzaju „Damokles". „Delfin", „H.vhryda · Moje udanie postawiono od razu jasno:
stąd o
Przedmiotem badań. oddalonym
cz~ery. tysiące mil, z którym pan nie· będzie
m1~ł f1zycznE'5'> kontaktu ani w trakci" badań
am. być może w ogóle, bcdą czołowe osobistości
pohtyczne i wojskowe Trzeciej Rzeszy. Szczegółv zadania omówimy później. C"'o pan na to?
'f'.ak rozpoczęła . ie najwięk!:xa rirz~·e:oda w
moim tyciu 7.awodowym, jak się okazuje dotad
nie zakończona.

(2)

LEONARD

1

ta.kże
Czy w człowieku istnieje siła żywa
P• jego śmierci, zdatna do uśmiercania innych?
tej, jeżeli i•tnleje, moż.na atawiać zaCzy
Na przykład
danie pozbawienia tycia ludii?
tych, którzy w ja.kiś sposób przyczynili się do
naszej śmierci. Albo tych, co pośmiertny spokój nam zakłócają.
Siła tak.a nie istnieje!
Nie istnieje? A Tutanchamon„.
Pytania ze 4wiata metafizyki. Przez ostatnie··
kilkadziesiąt lat nie znalazłem na nie odpowiedzi. Pogodziłem się z tym. Ilekroć mnie nawiemoją
d„ają, a nawiedzają czi;,io, tłumaczę to
skłonnością do spekulacji myślowej oderwanej
dla
od rzeczywistoki. Innego wytłumaczen ·
zdarzeń, w jakich brałem udział, nie znajduję.
Wanda też nie, ale pocjchodzi do tych :ijacałPj
wisk 1 Innego punktu widzenia. Przy
awojej kobiecej uczuciowości jest męsko re.aliza.wsze
1tyczna: dwa razy dwa u niej jest
Tutanchamon?
ramionami.
eztery. Wzrusn
lud~!
Gdyby, powiada, w:r.a.Jemne „tyczenia"
miały się Po ich śmierci spełniać, świat byłby
dawno bezludn~ planetą.
Mówiąc to tpogląda na mnie raczej dziwnie.

•il•

u:ywam się Vern C. Yannings. Profesor
doktor Vern· C. Yannings. Jestem woj1kowym psychologiem 1 zawodu, obecnie
l!a emeryturze. Życie mole nie upłyn~ło monocodziennie
tonnie. Sam zawód dostarczał mi
roi.trząsania
wrażeń zmuszających mnie do
n·ot~rwów wyboru przez człowieka takiej czy
innej postawy w sytuacjach 9C1ciskających się
ti wale na jego psychice. decydujacych o jego
spowiednika
ż~- _iu. Psychologia to profesj.a
może
w diagnozie
ludzkich dusz. Pomyłka
równać się w skutkach błędowi kardiochirurga
dokonującego zabiegu na otwartym se-rcu.
Niektórzy nie widz" mojej specjalności aż tak
da
poważnie. Dowodzą, ie duszy ludzkiej nie
się odczytać jak abecadła. Ze ocena charakteru
wiedzie
człowieka na podstawie jego mowy
za.wsze na manowce, gdyż. w każdym kontakcie
1 innymi ludźmi człowiek kłamie. Nie mylą się:
człowiek kłamie. Nie przyjmuj- tylko do wiadomości, że kłamstwo jest tarczą obronną, po
kryształowo
zd3ęciu której człowiek staje 1!tt
„rozbrojenie"
przejrzysty. Kwest!" 'je!!t więc
człowiek.a. Dla wytrawnego psychologa to nie
je~t problem, bo w końcu wnyscy mówimy
językiem natuTy.
po
r-O!lpOCząłem
Pracę w e!łach zbrojnych
na uniwersytecie
obronie mego dokto.ratu
ulntere.sowałem
Columbia. Bard%o wc.ieśnie
1ię rozbieżno~clit między myjlami a słowami
człowieka. Jut w szkole •redniej zyskałem 10bie miano „znachora myśli". Często przeprowadzałem z koleżankami testy psychologiczne. Ży
jest
cie wewnętrzne dorastających dzleWCZl\t
Szybko 11~ przekonaboii:atsze niż chłopców.
łem, że obra~ się wokół jednego t~atu: mido
łości. Zdumiewała mnie Ich predyspoz.ycja
maskovrania swoich myśli. Jeszcze wó~u nie

N

wyz.nawałem

się na zawiłośc1aclt

ps~hologil

funkcjonalnej, ni• zdawałem Mbii sprawy z
wagi dominującego • Ich poo:Yftłltlach czynnika płd, i; zaprogramowanej w ich p<>dśw!.!dO
odpychanie.
popn.es
mości sztuk! wabienia
Dek<>dawanie psychiki dr.iewczs.t rychło mnie
znutyło. Anenał środków Ich obrony 1 ataku
jest w zasadzie ubogi. łatWo o dorobienie uniwersalnego klucza; podnl06łem poprzeczkę tej
zab::iwy n.a rozpra.:owa.nle psychiki człowieka
z jel(o wizerunku tylko. Z samego odbicia twarz. widzianej na tywo lub na pap!ene. Moja
praca d:vplomowa na ten temat opublikowana
w „Psycholog!cal Review" wywołała •Porr
rezonans.
Psychologia w Stanach }est intratnym Kwodem. Owianym nimbem wiedz1 ta.jem.nej, "intymnej, jak w1:iyl'tko, eo ni• do końca apraw•
dzalne, działającym na wyobra:tni41. Popyt na
psychologów dzisiaj je&t ogromny. Nie ma dereklamy,
ry produkcji, handlu, marketin1u,
pomocy,
1 nasz.el
kt6re by nie lrorzystały
przed wojną, iednak było to dopiero raczkowanie na rynk11 zatrudnienia. Tym większe wrapracy, jaka
oferta
ż.enk wywarła na .nnie
wpłynęła z Instytucji i powołania zupełnie nie
interesującej się ~prawami ducha .złowieka.
Fama o mnie wys:z.ła poz.a bramę uczelni ju:l
na studiach. Patrzono na mnie troclit'l jak na
d~iwoląga, trochę jak na iluzjonistę cyrkowego.
w prasie faRozgłosu przydała m! ogłoszona
chowej opinia o rzekomym porywaczu synka
powlet-rmego zdobywcy Atlantyku pułkownika
wyrokiem
Lindberga, Brunona Hauptmanna,
~ądu straconego na krześle elektrycznym. Było
to moim zdaniem zabójstwo niewinnego czło
dla
wieka dokonane w aureoli prawa tylko
z;oidośćuczynlenia rozpętanej prze2 prasę histejego
rii. Człowiek o twarzy Hauptmanna. o
gkromności, rezerwie do otoczenia, dowodziłem,
mógł

~it'l

dopuścić

popełnienia

przestępstwa

p~spolltego, nigdy zbr<>dnl na małym dziecku.
Opinit'l uzasadniłem psychoanaliz~ Hauptman-

na dok-0nana na podstawie filmu nakr~conego
przewodu
w sali rozpraw oraz sprawozdań z
są:iowego. Dużo uwa~l poświęciłem absolutnesię
zachowaniu
mu novum w i:isycholog!i:
obiektu badań na ławie oskarżonvch i w cell
wiezienia Samej dvnamice ruchu. Psycholo~ia
dotąd opierała się i;iłównie na artykulacji mózgu. czyli mowy. gdy ja skupiłem się na art~·
kular'ji ciała, czyli ruchu. Zdohvłem rnhiP cluży
ro-z:ii:łos. Nle szczędzono ml uznania. Złośliwrch
epitetów tet nie, ale ło :natur11lne.

On
M

ój ?rzyjaciel, zatrudniony obecnie w na-

sz~J am?asadzie w Warszawie, przywiózł
m1 P?W1eś.ć · wydaną niedawno w Pol15ce.

Szata 1!.raf1cina, zui.;~łnie nietra!iona okładka
nie
na Pacyfiku
insyn~uJąca . temat wojny
iwróc1łyby Jego uwagi, gdyby nie znajomość
s.ię
zdarzeń. wokół których fa' tła powieści
obraca. Tytuł książki też raezej nijaki: „Inkarnacja" Pod tytuł ten można podciągnąć wiele
rzeczy. No i ten język. Na szczęście moja żona,
Wanda, włada polskim i książkę mi przecz:rtała.

Prze~iedzieliśmy nad magnetofonem -cztery
tygodnie. Jak w ciemnej sali kina, zapatn:eni
w napięciu w ekran, na którym przewijały się
znane mi obrazy, już zamierzchła przeszłość.
od
n~gle odżyła. Scenariusz do tego filmu,
p;erwl!lzego do ostatniego kadru zdawałohy się
nieprawdopodobny. wymyślony przez rozstrojoną it;łowe napisało życie.

Książka sn:nowana jest pseudonimem Leonard. Już Scot Fergusson, znając mój udział w
tej sprawie, zwrócił się do wyda wcy o bl iż~ze
r.astrzE>żon:v,
dane o autorze. Pseudonim jest
dowiedział się, może napisać list. wydawca dostarczy ~o autorowi. Scot napisał, odpowiedt
nie nadeszła.
Nie wiem, kim jest autor. Pamięć mam nadal dobrą. Uczestników procesu, przedstawicieli
różnych narodowości, było wielu. nie przypominam 1obie Jednak nikogo o takim nazwisAutor,
pewne:
ku czy imieniu. Jedno jest
ze
się zapoznał
kimkolwiek jest. doskonale
sprawą, z jej 1troną oficjalną i pozakulisową,
oskarżonych.
nawet z zapleczem rodzinnym
Jeżeli o to chodzi, można by powiedzieć, że
książka jest wszystkim 1 wyjątkiem fikcji literackiej sensu stricto. Związek autora 1 tematem obranym u fabułę kończy się salwą plutozadość,
staje
nu egzekucyjnego. Prawu
iwladkowie mogą pakować manatki. Tymczasem, o czym autor zdaje 1i• nie wiedzieć, ledwie ~loki romtrzelanych prr.:rkryto ziemią.W książce mamy akcję, mamy sylwetki bohaterów. z obu stron barykady, mamy motywy
do
ich postępowania, mamy 'll'!Teszcie finał,
jakiego musiało dojść. Nie mamy n1ttomlast nic
p0
się
z udziału sił :pozarozumewych, jakie
procesie odezwały.
!edni mówill, te to kwestia wiary, ja - te
wiedzy. Mol przeciwnicy, kiedy napomykają
• .mnie, mru~ tolerancy)nłe oko. Nigdy nie
tycia
wypowiadałem 1ię publlcmie na temat
pozagrobowego. Powkiąfl!wość w sprawach nie
dających 1ię empirycznie udowodnić ]fft cechą
dużej wa'i. Ale siły pozarozumowe, czyli rozumem ludzkim nie pojęte, to e'()j eałkowieie
innego. Zresztą cui pokate.
r.a.gln!onep kaZutanawia mnie uznany
pitan Ulrich Ihna, sądzony lit abseDtia. Wcielony w u..trzelonego przes niego Martina Strapr7.eczytan!a
ga~ ~ ezy~ j.a 1 kolei do chwili
książki me nie wiedziałem. Zastanawia mnie
jak daleko ta część fabuły feet fikcją, jak da~
leko prawdą? Ukrytą przed sądem w imię u' chowani.a twarą wywiadu brytyjskiefe - jak
pisz. Leonard.
Ty•!ąc. pytel\.
Tutanchamon t.ł UW'r6ef1 'kld1iom w fłew'łe.
Morn wllflpli1Wo4el. A tdY'bJ'M Wr )a ~
wied1iał na nie? Zdaniem Wandy kil rzucił mi
wy:nvmie.
Ale wównu Jm.11iałbym wyjechal M -.irrNie
m6wi Wand.a.
py. Dlaczeeo by n.le? Jutełmy jffzc-z.e tacy 1tar1Y. chętnie mt potoawoje rowar:r.yn:y. Pr1y okuj! ~!edziłaby
dzinne strony w Polsce A może poku1.Jłbj·m
się o spotkanie 1 tym Leonardem? Służyłaby
mi jak<> tłumaczka„.
Ta jej zarafl!wa enercial Szdćd:tietl!\ł lat,
a werwa dziewczyny. I sdi'owie. Ta kobieta nie
chorowała n.awet n.a grypę, na którą ja zapadam kddego roku przynajmniej raz. Jui \erH nie da mi 1po.ko}u.
Ma.m w sobie opory. Jestem hieną cmenłt~
przed rozkopaniem grobó-w dawno przez eau
zasypanych. I chciałbym nucić •i• w wir bej
ugadki, ! coj mnie <>d tego powstrzymuje. Jak
Cdyby w obawie, :te siM, ~ tylu ujmlercUe.,
sięgnie po mnie, jedynego na tym lwiecie m<>gące.go wytknąć ją palcem. Bo to Jej sprawk.a! To pasmo niewytłumaczalnej łmierd ob-.
ciąża tylko j~.
Pamiętam tw.arr.e 1'ohater6w 1 ławy oekuionych. Lud-z.(1 11 progu żye!a uledwie, jut z
Ale
na unicestwienie.
góry przeznaczonych
się
jes:reze żywych. Wclą:t mogących łudzi~
okruchem nad~!e!. Zal mi ka:!defo 1 1'lch
J)raw!e jednakowo. Prawi•. bo inaczej os~du
tle zbrodniarza dającego upust żądzy ubijania,
jak ubijał, nieoprzytomnie
z premedytacją,
urodziwy lekarz .-.krętowy ! inacuj tołnlerza
w~•konującego rozk<.:.% Wdąt nie wiem, eo l\ll'c)\
w
prawd~ doprowadziło. av dominacji
e.mocjonalnych, ak„'ljnit
d1ia1aniu czynności
kontrol•1y•nL
e!ektywnych nid tzy-nnośclaml
Reguiacja ! k:ero"Wanie. Akademiekie dzielenie

•I•

„

~·łosa na c„terv dobro a zło. ~ekund.a rol-.tr"ljenia kompasu i białe ustępuje miejsca czarmózgu.
nemu. Dlaczego to zrobił? Tajemnica
Dlaczego zrobił. tak, a nie inaczej? Tajemnica
mózgu Wciąż. noszę w sobie tragicznie "lekną,
jakby zrodzoną do ukrzyżowania twarz dowódZ
cy okrętu, który ten zgubny rozkaz wydał.
postawioświadomej inspiracji swoich wysoko
nych przełożonych wydał, z nakazu sfanatyzowanego serca, którego podszeptowi się podporządkował, czy w rPzultacie zwyczajnego z.ała
mania nerwnweJZo, do jakiego żołnierz nie ma
prawa. W któr~·m z nich - pozostałej dwójce
nie
oskarżon.1'ch, typom ·bez wyrazu, gily tej
ona przyczaiła się ! czekała swoprzypisuję jej chwili?
Pamiętam ich oczy. Myślę o pierwszej dwójce tylko. o dowódcy okrętu i o lekarzu. Takich
ocw się nie zapomina. Gdybym nie znal rowodu, dla któ·rego ich wfaściciele znaleźli się
11:f!:"li dęhowych des.t<ach lawy oskarżonych
d' bym ich o popełnien:-. teJ zbrodni n·e p:isą
dzil. Natura wyposażyła ich tak hojnie. Zmobilizowanie ich pod broń tak śmiertelną dla
z.ałó:;o:, jaką okazała się u-bootwaf!e, wydaje ~ię
albo złośliwością karłów, albo nieporozumiE'niem. Jeżeli którykolwiek z mężczyzn winien
b~·ć w imię zachowania gatunku w tej wojnie
oszc1,ędzony, to ci dwaj, jak gdyby stworzeni
dla prokreacji. Piękna, ·zedwcześnie osiwiała
glowa dowódcy okrętu przyjmuj3,c.a z ot wart~·
mi oczami razy oskarżycieli i schylony w uniku przed ciosami czub Rubens·oweg-0 cherubina
w czarnej bluz,ie z insygniami lekarza okręto
weii:o na rękawie. Niewiarygodne. Przez cały
czas procesu, podczas każdej rozmowy w czten· oczy przeprowadzonej ~ nimi w celi więzie
n;a o<l myśli tej nie mogłem się uwolnić. ·
Wanda śmieje się. Nie jest pewna, czy prz~·
padkiem moja fasc; nacja osobowością dowódcy
z
siłą. Ze niby
okrętu nie jest tą niszczącą
s 'mpatii do niego wykorzystuj~ mol!\ niezwykłą predyspozycję do zemsty na ludziach, któjego
się do
rzy w jakiś sposób przyczynili
nie
śmierci. Mówi to żartem, ale głos mi sie
podoba. Wolałbym, abym się mylił .

ie znam ich grabów. Nie widziałem ich.
narodu t.ramyślą o przysiLłości tego
postanowieniem sądu
g1cmych legend
wojennego miej~ce pochowania zwłok routrzelanych nie zostało początkowo podane do public:imej wiadomości. Teraz nie j~t już ta.iPmni .ą. Mieszczą siP, w kwaterze tołnierzy niemieckich poległych w drugiej wojnie świato
wej na cmentarzu głównym w Hamburgu. Chcę
je' zobaczyć!
aklimatyzacja
Lecimy via Londyn. Krótka
nie
wśród Anglików dobrze nam zrobi. Ale
tylko o aklimatyzację chodzi.
Wy'Spy brytyjskiie pożegnałem w czterdz"iestym szóstym rokiu, niedługo po procesie czołowych nazistów w Norymberdze. Mogłem 7.0Hamburgu
1tać w Europie dłużej. Proces w
przydał mi sławy. Otrzymałem liczne propozycje zatrudnienia w instytucjach alianckich parających się pnywróceniem staremu kontynensparaliżowanego
towi pacjenta recydywisty
roi.miarami swojej katastrofy. O wyregulow.ł spaczond
jego
nie za pomocą psychologii
orientacji politycznej chodz.iło. Dziękuję, dosyć,
powiedziałem. Pacjentowi aplikowano · nową
iię
kurację wstrząl!lową, nie chciałem babrać
w tej nieudolnej partaJDin.ie.
do hotelu,
Z lo~n1ska Heathrow taksówką
pryszmc, głęboko przespana noc zapowiadająca
śniadaniu
dobre s.am-opoczucie w dzień, po
przytłaczającego neokluycznym
taksówką do
monumentalizmem kompleki8u gmachów British Admiralty; Wand.a w tym czasie obiE>cała
pokrążyć sobie ro pobliskich ma,e:azynach. CzaW\'obrażam
rujĄca towarzyszka podróży, nie
siebie tutaj bez niej. A ja kombinowałem nad
pozost.awieniem jej w domu.
The Britith AdmiraltyI To tu wobec dzienni-'
karzy z całego wolne10 wówcz..as świata, ostrzew
żono :teglarzy przed czyhającym n.a nich
aię najfłęb!n.aeh •mokiem, który dopuszcza
cięt.sx•j sbrodni na moirzu. To stąd prawa ręka
premiera Chul'Chllla, kis!ążtt Reginald Marlynazwisk ludzi
-Stanford otłOIU lwLatu pięć
cdpowiedzialnyen • tę i;brodnlę ! rzucił r.ło
WiMflCU dla nieh: „Gdziekowiek by się skrydostojności
w
tu,
To
li, nie ujdą!".
marmurowych >ii.li\lma w•pierających masywne
1klepienia gabinetów, jeszcze przed ukonstytuowaniem •!fi ekładu eę-dziowskiego trybunału. zaprojektowano la<Ztałt wyroku, którego wszystkie wyjścia 1 tall rozpraw w Curio Raus prowadzić będą pod lufy plutonu &gzekucyjnego.
Pamiętam. Wuyl'tq pamiętam. Niczego nie
sapom.nialom.
UJ)rHdlOft1 a MOła JIH~i• dyrektor Afa.n
B. T~~ ;ut •a mnie cnkał. Powieki „Inkarnacja al• lin&. .NJ.t • ndej nie 1ły1zał - wydawcy na żelaznej kurtyny nie reklamują się.
Pl)].skt pi1an w1iąl 1obio n.a warntat ten te·
mat!
Drąiy mnie nl41pray].mno łl<:11Ueie, te jut u
J)rogu mojej wędrówki 111alazłem litt w hallu
duchów pełnym drzwi donikąd. żadnej tao
blicy informacyjnej, niko10 de zapytania
drogę.· U An1lików sawszo tak. I wiem. że od
Tylora. n!cze~ slę nie dowdem.
01'lt1Ajmił •me.tarce, aby nikogo do gabinetu nie wpu~zciał.a -.n.i łączył.a na niego telefonów. Wymienililmy zaledwie ~zeczności, a ju:ż
•~. nie lubi•. To 1turprocentowy Anglik, żadna
nim
Illleszkanka 1 WYllP brytyj-skich. Nic w
H nkockiego ciepła, nie 1 irlandz.k·iego ognia:
Anglik. Wyw tył.ach w-Oda, w oczach lód.
starczy spojrzeć n.a wystrój: granatowy garnitur w at.lowe paski nieprzerwanie tutaj modne
od czasu zawarcia entente cordiale z FrancuciemnogranatoWY}TI
zami, błękitna koszula 1
krawatem, prz,eratLiwie wy~wiecone cz.a.rne pół
buty 1 tępo uciętymi nos.ami idealne do reklamy pasty do obuwia. Rude wł011y przyprószone
siwizn", na Mrdecznym placu pr.awej ręki lł·o
akademii
ty 1ygnet 1 inicjałami królewskiej
morskiej. Wid•:sę to w mundurze oficera byłej
armii kolonialnej w A11JI, w Afryce, w a.palobrytyjnych słońcem enklaw.ach posiadłości
skieh w Ameryce Południowej. Widzę go posit1owo wyni'DCłego w k.orlrowym kasku przeciw1łonecmym wśród zgiętych gnbietów c1..arnych
robotników n.a plantacji orzeezków ziemnych
w Nigerii. Widzę 10 w khaki bluzie urzędni
Karaibów
ka KorMt.y n• którejś 1 wysep•k
ezy Oceanii otoc1J0neto czered~ kolo:riow~j służ
by. Zawsze M np!erutl\ w rttku le widzę. M!-
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The world's

ze
książki
oczyma przebiega kilka stron nieczytelnego dla niego tekstu, pt, czym w notesiku z.ap1su1e sobie tytuł
książki i wydawcę.
,
Ta ich powolność!
Podczas wojny 1'y!or był dorastającym mło
dzianem, zna ją z podręczników ·z.kolnych. Ale
z moją charakterystyką przywodcow partii nazistowskiej i wnszych dowódców wojskowych
Trzeciej Rzeszy zapoznał się naJpra wdopodobJako
niei dopiero przed moim przyjazdem.
cz.low1ek.a Royal Na vy zainteresowało go, Jak
Readera.
opisałem osobę wielkiego admirała
Niei.wykle trafnie: koniunkturalista, który nie
przetrzyma nerwowo pierwszej klęski doW'Jdzonej priez niego Kriegsmarine. Dzisiaj wszyso
mądrzy. Wszyscy wiedzą wszystko
cy są
t.c ~b ludziach, o ich- moralnej i politycznej klapie, nie każdy jednak wie, że moja psychoanailopublikowana
za, sporządwna na odległość,
została na rok pr7,ed wy.buc;1em wojny„.
Spogląda na mnie trochę jak na czarnoksię
„niebezo
żnika. „Szarlatan". „czarna magia",
pieczny hipnotyzer'' - te głosy o mnie ~a mu
że
na pewno znane. Posi.edŁbym ·w zakład,
rozmawiając ze mną będzie unikał skrzyżowa
nia się ze mną oczami.
o twórcy
niżeli
Jeżeli wie o mnie więcej
nowych metod badawczych w psychologii obdarzonym, jak niektórzy pisali, „szóstym zmyo
slem". to również wie, że książka ta otwQrzyła
m1 dostęp do wybitnych osobistości naszej polio
tyki, że sztuka teatralna „W oblicz.u Najwyż.
szego", napisana na kanwie moich roi:mów z
oskarżonymi przeprowadzanych w czter.v oczy
w celach więzienia. nie tylko że nie sc~odzila
przez lata ze scen Broadwayu i Lond„nu. ale
także przylepiła .ni nif'chlubną et:kietke s:·mpat,·ka na;r,istów. Bo bredni na temat moich
mu znam'r.h,
.. eksper.vmentów". jeśli nawet
chyba nie traktuje poważnie. Zlnśliwość ludzka nie zna granic. Roi.pęta.na przeC'iwko mnie
nagonka prasow11 :>:a rzekome ' naduż~·wame
pomimo
mnich predyspozyrh telepatyczn.'·C'h,
spr;iwy
przeii:rania przez moich nrzeciwników
$ądowej o zniesławienie. kosztowała mniP sporo nerwów. Choć moja reputacja z<iwodowa na
t.,·m zyskała.
Ludzie u nas są strasznie niewyrobieni polltyczn1e. Chlubimy się demokracją, naszymi swobodami, nie zdając sobie sprawy, jak łatwo nami manipulować Nasze ukochane dz.ecko wielkoseryjna prvdukcja przem} słowa obliczona nie na garstkę wybrańców a m;:is • odbiła
się na naszym .sposobie myślenia. wbrew og(llnemu mniemaniu. bardw oodatnemu na odgóre
konsumentami
się
nt. sterowanie. Staliśmy
cl. le
haseł Czy pustych w środku. nieważne.
p;otowych do spożycia na zimno. Staliśmy ' ~
i.azdrośni o nasz dobrobyt, skorzy do ide•1t.•fikowania innych. prężnych gospodarczo. z wroirimi nam konkurentami. Trony hywal.v zaw<ze
niepodzielne. a idee nietoleranc:·jne.
. Herezja jest bliźniaczą siostrą prawom;:,ślnoś
ci. Do cel więzienia w Hamburgu wszedł autor
„Psychology in PolJt1cs" me mający \\"'Obi azen.a o ciśnieniu z zewnątrz, jakiemu m~że Li··ć
poddany człowiek na wojn.e, w,1 szedł tworca
się
„W obliczu Najwyższego" Nie wsz"stk1m
pod~bał. Tak zwany lud w owym ~zas1e .ąddl
tej· opi.alem
krwi„ P<?<kzas gdy ja w sztuce
dz1en UJrzany przez ślepca. który nagle odzyskał wzrok. Czy dobrze jasność lego dnia 00 1
salem, niech na to odpowie przejrnuj:>ca c sza
ocz~·
n·1 sali podczas spektaklu i załzawione
\Vidzów.
Propaganda teruje na umysłowości znaja ijącej się w stanie wzmoźonego nastroju. Zm.' •ł
krytycyzmu daje wtedy pierwszeństwo emocji,
ta zaś widzi spraw.1· albo czarno. albo biało.
B'r może i fa przekroczyłem br;:imę więzienia
podbechtany tą trucizną. Ki,s:?dy jednak zajrza!Pm w obolałe dusze tych Judzi. kiedy dzień w
dzień przebywałem z nimi, wkradłem !ię w ich
zaufanie. stałem się niejako ich spowiednikiem,
ne
pragnąc godnie wywiązać się z z.adania.
moglem nie uznać także ich prawa do ludzk;ej
ułomności. Czyż to nie Chrystus na krzyżu za1
powiedział złoczyńcy, że jes~cze dziś będzie
nim w raju?
Taylor widział moją sztukę, dotyczyła wszak
ludi.1 n:-orza. Najprawdopodobniej odebral ją
po swoiem.u - przebaczanie wrogom Anglicy
pod
pozostawiaJą z reguły Bogu, do krytyki
swoim adresem odwracają się plecami Nikt
ich w tym nie pokona. W obłudzie upozorowaneJ w naiwną, dziecięcą \.\,ręcz szczerość też. nie.
sędziowSprawę śmierci c:r.!onków składu
skiego i l'l.ldzi biorących udział w egzekuc;, oficerów okrętu podwodnego pozwolił sobi~ poruszyć już na progu naszej ro·zmowy. - Co ja
na to?
- Nie - odparłem spokojnie.
Nie podniósł oczu znad k6iĄżki.
- Nie wydają sifl panu ,,agadkowe?
- Te samobójstwa, nagłe śmierci?
- Czy nie możn.a tu mówić o swoistej serii?
„Swoistej", jeżeli tego lisa dobrze zrowmiałem, czyli ingerencji sił pozarozumowych. Nie wierzę w powielaną w literaturze brukowej zemstę i.za grobu. Ludzie zawsze targali
się na własne życie, ginęli w wypadkach. Nie
widzę w tym nic zagadkowego.
~ Ale ta ~atalna sekwencja - upierał się. W!zszy sędz1:a sztabowy marynarki wojennej i
i
glowny obro:oca, człowiek zdrowy na ciele
u.myśle, znany ze swojej rozwagi, kilka m 1esamos1~~y po w:i-:konaniu wyroku popełnia
b.oistwo; śmierć w nie ustalonych okolicznoś
ciach sę.dzi~go pomocniczego, który obstawał·
dia
przy naJwyzszym wymiarze kary także
Hackego,
główneg.o inżynier:a okrętu;. obrońca
dokładnie w trzecią rocznicę rozstrzelania skazanych traci życie w wypadku samochodowvm·
żołnierz. który wiązał skazańców do pah, · gi:
nie od samo&trzału swego karabinu ...
Wzruszyłem ramionami.
sztuka.
Pogratulował mi sukcesu. Wielka
Oczywiście, pogłaskał wąsa, ma drobne zastrz.etenia, ale w sumie wielka. W każdym razie
ciekawa.
Schyli!em w po<lziękowaąiu głowę.
Przekartkował tytułowe strony „Inkarnacji".
- A eo do tej powieści...
Ogląda
zwykłego

niewydarzoną okładkę
kartonu. mewidzącymi
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Wideonotes .
- W tym roku obchodzi pan jubileusz 35-lecla pracy scenicznej,
od czego zaczęła alę przygod• :i&
teatrem?
- W 1949 r. zda}em egzam.1.n
wstępny do Studia 'reatmlnego w
Katowicach, prowadzonego pnzez
Tadeusza Woźnika I Romana Zawlstowsklego. Ze względó"\lt zdrowotnych musiałem przerwać naukę,
e.le aktor~twa nie zdradzillem. W
trzy lata później zdałem e-gz.amin
ek~terni,<itycZJl\y w Warszawie l joo
rolą
w 1952 r. -Ladeblutowałem
Swistaka w sztuce „Fircyk w zalotach".
- W środowisku teatralnym cie·
gzy się oain ooinlą „Mistrza Eplrrodu"„.
- W stwierdzeniu tym jest chyba trochę przesady. Ogromnie cleazy mnie możliwość zagrania każ-

FILM, TV, WIDEO

róLkeml l to uratowało mnie przed
zgOl"llknlenlem. Przede! bardzo wielu aktorów nosi w sobie prozeświad·
ozenie, tit jeteli nie grają z.nacz!\eych ról, SI\ -niepotrzebni w teatrze.
a
Czują się bardzo nleszczę§llwl
tego powodu. Ja do nich z pe<W·
nością nie naletę. Za.wsze czułem
się dowartOOciowany I potrzebny.
Nie lll!llarnowałem swojego żyo!a
p01Z<>sta.jąc na 11Ce-nie. Było ml bar·
dzo milo, gdy otrzymałem Honorooras
wą Odmaikę m. Lod-Li (1994)
Medal z ok.arz;jl 40-lecla PRL.
- Był pan bltsklm współpraoowniklem Kazimlen.a Dejmłta, często
zastępował go pan w czasie prób,
l)()dozas jego ll=yeh, słu.Z.bowych
WYjazdów„.
- Dyrektor Dejmek z ogromnym
r.aufainlem odltlosil się do mojej
pracy. To prawda, ł.e ezę!;to samo-

„Nie ma malveh ról"-

pr7JeWod'U za 1988 rok
Jednak zamknięcie
dokonać się podczas samego Festiwalu,
na który dopUSZCWIIlO ł6 liwiadków, z.godnie z
sumieniem Komisji, najlepszych i najbard7.lej
pr.zek01Dywaj ących.

Decyzje jury zaskoczyły wszystkich:
Dlaczego jedni docenili to, czego nie
docenili inni? Czy polski film
krótkometrażowy skazany jest na
ZS;gładę?

nlejszym

ptzeżyclem.

Dzieci 84 pu-

błl~ością niezwykle wymagającą,
wra.żlilwą 1 ŻYJWO reagującą. Kiedy

RY'SZAIRD NA.KONIECZNY

..,Pejzał

s meblem" -

przewrotnym

tytułem

pod tym
filmu

retyserlł
w
Karela 8ml~ka, który d.zl• proje<inak
ponu3emy, ~31\ 1ię
nie
gl~bsze treści adresowane
młodszej widowni.
do
tylko
Zresztą i sam temat filmu jest
ojconiebanalny - śwjadome
stwo, tym trudniejsze, te bohater początkujący student klOnserwatorium podejmuje odpowiedzialną opiekę nad dzieckiem nie
swoim, podrzuconym mu przez
przygodną partnerkę. Taka decyzja, rzecz zrozumiała, wpływa
na jego dalsze losy - uzdGlniony pianista, u progu kariery artystycznej 1.„
~

+ Plotki + Anegdotki

•

pt. .,Spr&WJ' maJora Zema.a.a„. W piątki bę·
dziemy mieli okazję obejrzeć polskie tumy 1 ·
lat 80. Soboty także zapowiadają si• ciekawiej - obejrzymy m.in. ,,Lęk wysokości''. „Był
sobie łajdak", sławny ,,Ról", zaś w klnie nocnym „Inspektor Belamy". Dwójka nie zamierza
być gorsza. Da nam posmakować pięć odcinków osławionego „Dallas", cykl najlepszych filmów Jea.nne Moreau, a wi~ „Królową Margot", „Trzy dni do przeżycia", „Windą na szafot", „Kochankowie" I „Nieśmiertelną historię".
„Niemal wszyscy mol przyjadele 7Jin&rll„. dziennl!k:arce z „Le NouveJ. Observateur" Glenn Ford, słyinny partner równie słyn
nej Rity Hayworth w „Gildzie". - Ale gdyby
pani wiedziała jak niegdyś żyliśmy! Mój dom
sąsiadował z domem Rity Hayworth. A przecież wie pani jak bardzo ją kochałem. Chdalem się z nią ożenić„. Między naszymi domami
nigdy nie było ogrodzenia. Rósł tylko • krzak
czerwonych róż. Kiedy szedłem do niej, zawsze
zrywałem jedną różę. Ona robiła tak samo„.
Tak baI'dzo ją kochałem, że i teraz codziennie
portretem.
stawiam czerwoną różę prze<\. jej
N~t nie wie, jaka ona była naprawdę - najnajdelikatniejsza ze wszystkich
wspanialsza,
znanych ml kobiet. Po śmi~i Rity jej dom
miliarderka. w ciągu
amerykańska
k!upila
trzech dni sprowadziła buklożery, które zniszczyły rótane krzewy. Widziałem, jak WYrzuca
jej sypialnię, mesię wszystkie rzeczy Rity,
ble, które tak lubiła. A na tym samym miejscu owa dama kazała wznieść jakieś udające
japońszczyznę st:ra$zydło. Teraz nawet nie papowiedział

trzę

w

tamtą st;ronę.~~

I

Wl!IZY$1l'kO

to

potwierdziło się na drugi dz.ień

w oficjalnie wydrukowooym komunikacie. Nio

dziwnego, że na konferencji prasowej, na pię
trze kina „Kijów", było pełno. KaMy che!al u-.
słyszeć motywację werdyktu, tym bardziej, ~e
jeden z członków jury :z.głosił od ndego votum
separatum. ·
P.r:ziewodniczący,

Krzysztof Teodor Toeplitz,
od stwierdzelllia, że rnigtly jeszcze żadne
orzec.renie jury nie cieszyło się ogólnym aplaurem i zacm.ie istotniejs.ze jest w tej sytuacji,
aby było o.no przynajmniej wyraźne, w sensie od·
bicia opcji jurorów i ich osobowości. Ponure
podejrzenia na ten ostatni temat zaczęły kieł
kować w uczestnikach konferencji już wcześ
niej, te!l.'az jednak każde słowo Przewodniczą
cego dodatkowo je umacniało. Otóż, oświad
czył KTT, Grand Prix przy.mano „Szychcie",
gdyż zajmuje się ona tematem głównie dziś Interesującym Polaków, czyli pieniędzmi, jeśli zd
chodzi o „P.rototo", to cała głębolta fillozofia tegC>
filmu mieści się w ostatniej scenie, w której
leżąca w łóżku panienka beztrosko z.dmuchuje
zapałkę zapaloną właśnie przez spoczywające
go obok niej mężczyznę. W tym punkcie inny
z jurorów dodał, te polskie zapaliki palą się
przeciętnie co ósma •i rnieodpowłedzialne ich
zdmuchiwanie nie jest w gruncie r.zeczy czymś
tak błahym, jakby się na pozór wydawało.
PI'.zewodniczący zaś, nagabywany o filmy Grzegona Królikiewicza, wyjaśnił, że reżyserowi
be.zwaruinkowo szacunek za
temu nalefy się
poszukiwanie nowych form wyra.11U, ale w wypadku jego filmu „Prekursor", przedstawiają
cego postać prof. Mazura, autoca cybernetycz.nej teorii charaikteru, wydaje się on zbyt trud:ny i zawiklany I nie wszystko z niego zrozumiał. Było to jedylil.e wyjaśnienie KTT, która
ni1kogo nle zas.koczylG.

z.acrz.ąl

Jak to się dzieje, że jeden zespól fachowców
uznaje za :z.decydowanie najwybitniejszy film,
utwór, który inny zespół fachowców wyrzuca
:V- ogóle poza nawias swoich rozważań?
Kad1' • /łZmłl ,.Prliku1'.$o1"'
~

Sam Festiwal. nie wy!'6ż.nial się niczym specjalnym. Nie było gwia.W w luksusowych toaletach, ani ltandydatek na gwiazdy w prowokującym negliżu. Sciśle mówiąc były i te i te,
tyle tylko, że na ekralil.ie: w fHmie Pawia Wło
darskiego „Cannes to Cannes". Wszystko zdominowały projekcje, trwająet!, z przerwami na
konferencje prasowe i posiłki, od rana do wieczora. W końcu dla tych, którzy film krótki
lubią i chcą oglądać, była to jedyna szansa.
Trzeba zresztą pr.z.yznać, że publiczność od
czasu do czasu zdradzała leicltie oszołomienie
tym faktem. Podczas rozmów li autorami ti.ilktóre powinny
mów często padały pytania,
Andrzeja
być adresowane do kogoś iinnego.
twórcę filmu
ina przykład
Brzozowskiego,
„Hotel", który próbował dać' iaynłiezę dziejów
Polski! posługując się jako pretekstem historii\
warszawskiego „Bristolu", jakaś pani indagowała o stan robót konserwatorskich na tym
na co zdezorientowany
zasłuiolnym obiekcie,
refyrer w końcu odpaTł, :te jego dzieło nie nazywa się „Hotel Bristol", ale po prostu „Hotel",
międ.7q innymi po to, aby nie kierowano do
niego łaikich pytaA.

Trochę światła rzucają na tę 5})rawę wraże
nia po·f estiwalowe, wydrukowane prze.z Krzysztofa Teodora Toeplitza w ,,I'oli\.y<:e" (m: 'JA/
/1623). Dążą one, po pr.zy1Z.naniu, że różne podokumentalnego odgrywają na
stacie filmu
rolę i te pracujący w
świecie ooTaz większą
wytwórniach krótkiego metrażu dokumentaliś
ci reprezentują wysoką klasę zawodową i al,"tystyc:zną, do konkluzji, że film krótki winien
telewizji i podporządkowany
być przypisany
jej wymaganiom i stylowi. Opinia ta brzmi nic
mniej zadziwiająco niź krakowski werdykt. Jej
zasadniczym argumentem bowiem jest to, że
filmów krótkich oglądać nie można, bo nie ma
gdzie, telewizję zaś oglądać się musi, na tej
samej zasadzie, na jakiej musi się korzystać z:
usług PKP. KTT zapomina pr.zy tym dodat,kowo, że na banicję od widowni skaz.al film
krótki nie kto inny, ty~ko państwowy mecenas
który do dziś :zresztą (w d,r ugim etapie refo.l~
my!) 1utrudnia, albo wręcz zabrania wytwórniom, w:Dięcia w pełlili w swoje ręce rozpow.
szechniania l sprzedaży własnych produktów.

~iekaw:e, ez~ gdyby kto~ zabronił KTT publikowania felietonów V( „Polityce" i następnie
wywodził, że ponieważ w „Polityce" nikt go
do pracy w
pr.z.ejść
powinien
nie czyta,
„~wierszC:Z~u", który ma cale TreSze czytelmków, przyJą,łby on takie rozumowanie be2
~wu?

lnłereao"'81DO sił neeąwł!
filmami, nf:ł artysiym1łała u

W ot61• bardslej

stoścl-.

kłóra

nyml wyczynami twórców. I ni• ma w tym
niC7.1ego zł.ego, chod prót.noi§ć artystów narażona
cię"!kl\ próbę.
była w ten ią>os6b

n•

Dziesiątki nagród krajowych i zagranicznych,
których ukoronowaniem był ,,Oscar" (z.a „Tan40-letni
go" Zbigniewa Rybczyńskiego), oto
dorobek twórców z Tuszynka. Oczywiście Tuszynek niewiele mówi, natomiast „Se-Ma-For",
które
czyli Studio Małych Form Filmowych,
mieści się w Tuszynku wyjaśnia wszystko. W
swoim dorobku filmowcy z Tuszynka posiadają ponad 2000 tytułów, wśród nich szereg zna.
pych, wielooddnkowych seriali, że przypomnimy 53 odcinki „Misia Colargola" (we współ
pracy z Francją), 72 odcinki ..,Opowiadania s
doliny Muminków" (we współpracy z Austrią),
„Przygody misia Uszatka", które poznały dzieci we wszystkich krajach świata. czy wreszcie
,,Zaczarowany ołówek", „Trzy misie", „Przygody
wróbla ćwirka" i in.
,,Jeniec Europy" to tytuł filmu o Napoleonie,
będzie Jerzy Kawalerowicz
który realizować
we współpracy z ·francuską firmą Cine-Alliance S.A. Umowę podpisał niedawno w Paryżu
I;'roducentów Filmodyr. Zespołów Polskich
wych Jerzy Rutowicz i Serge Silberman (znany
producent filmów Davida Leana, Luisa BunueJa i Akiro Kurosawy).
rozW ostatnich tygodniach telewizja nie
pieszczała nas oferowanym repertu<U"em filmowym Jak zapowiada „Antena" filmów i seriali
J;>ędzlemy mieli je-Onak tego lata pod dostat'kiem. W programie wtor~owym oglądać będzie
my oczywiście seriale, po „Przychodni na pro~
winejf' obejrz.ymy hiszpańskie „Złołe obrączki".
filmy z cyklu:
W środy wyświetlane będą
„Zwierciadło czasu", a w nim min. „Goniec"·,
,.Prywatne życie Olgi IwanoweJ". · W czwartki
- kryminały, aktualinie aerial cr.echosłowacki

Były one uesztl\ tak niewiarygodne, że mało
kto dawał Im wiarę: Grand Prix: „Szychta"
Jerzego Kaliny, banalna I nie d<llkońcr.ona fm.
presja oparta :na ikQnogratii obiegowych banknotów NBP, jeden li najwa.Miejszych Lajko·
ników dla „Pro toto" Andrzeja Titkowa, zgrabnej relacji :s procesu produkcji zapałek„. Ona eamym dole puU nagród,
gólni faworyci
albo wr-ęci be.z niczego.•

ie nagrody nie są
Mądrzy ludzie wiedzą,
Jeszcze jednak mądrzejsi nie
najwazmeJs.ze.
dadzą się przekonać, że jeś1i w wyścigu żółwia
z zającem nagrodę dostaje ten pierwszy, to
wszystko jest w porządku. Wrażenie to zo3tało zresztą potwierdzone parę dni później, kiedy jury Międzynarodowego Festiwalu, jednojak oświadczył Jego
głośnie I bez dyslrnsji,
Przewodiniczący, przy:zmało Grand Prix „Scia·
nom" Piotra Dumały, jednemu z tych fhlmów,
którego jury Festiwalu Ogó1nopolskiego w ogóle n.ie zauważyło.

ezeehoałowaekiego

W rolach głównych występują:
Vladimir Javorsky, Yvetta Kornova i in.

1!ę po „OracovU" ro.znosi~ piel"WS'Ze pr,ieclekł.

Apela-cja.

w&Kt:us:m

u

A może do kina?

fakty

•i•

miało

podchod:Li się do proscenium a
dzlecia:mia głośno komenderuje kaidy kroik aktora - to ma się ochotę dać z siebie wszystko. DorośU
- rozmowa ze ST~AiWlEM SZ'YMCZYKIEM, nie
poi.Tafią ts,k zagrzać aktora do
gry. Jestem bardzo dumID.y z roli
aktorem Teatm Nowego.
MarSzalka Dworu w bajce Oskara
gwiazd",
„Chłopiec z
dej postaci. Dla mnie nie ma ma- dzielnie prowadziłem próby, irzcze-. Willde'a
lych ról. We wszystko eo robiłem, gólinle ,,muzyczne". Współpraca 11 Dzieciaki pysznie się bawiły„.
- Czy zawsze był pan e.kborem
wkładałem dużo serca. " Odnosiłem nim dostarczała ml ogr-0mnej sawrażenie, te mój wYSiłek jest do- tysfakcjl, wzmacniając tym samym charakterystycznym?
- Talk. Od początku mojej drogi
w
przydatności
własnej
i;oczucie
WidU
publiczność.
przez
ceniany
pan! ja z ogromnym szacunkiem teatrze, tak dalece, te gdy nawet zawodowej obsad=y byłem w !l'oto
odnoszę się do pracy artystów cyr- dostawałem proporz:ycję zagrania w lach charaktery&ty=ych. Jest
kowych. Jeżeli któryś z nich nie jakimś filmie - odmaw.lałem W7lię- z.godne z moimi predyspozyejaml
to cl.a w nim udziału. Teatr był d!la zarowno psychiC7Jnyml jak i f!zyezdo::iracuje ~woiego ,,numeru",
nyml warunkami, w jakie wYPOSS.n!e widać g.o na arenie. Podobnie mnie watnlej-szy.
- Czy z perspekty,wy C7.UU ta- eyła mnie Mitura. Najlepiej czuj~
Jest z epizodem. Jetell w maleńldeJ
kreac.11 aktor nie zafUJnkcjonuie w łuje pan, te %byt rz~o gościł M się w tego tY'!>U rolach I nawet,
świadomości widza. to po pr-OStu ekranie. Film, telew!:z:Ja ułatwiają gdy postać nie ma wyra:&nie okre11'1.ie ma roli. Byłoby ml wstyd. gdy- zdobycie popularności, bardzo wat- ślonych cech, to I tak wyposażam
ją w pewmą cha.rakiterystyczność.
bym nie potrafił udźwignąć takle- neJ w zawodzie a'ktora.
- Ni.e, nie żałuję - spodziewała - Od trzech lat jest pan na ren·
go zad:uiia.
- Czy nie tęskni pa.n do ról się pani, ł.e będę trochę :rozgory- cle, a mimo to nie rozstal się pan
z teatrem.„
cl'JOny?
pierwszoplanowych?
- Zdrowie przy.czyiniło się do o- Obawiałam si~ tego.
- Każdy aktor tęskmi do takich
- Proszę µami, miałem ogromną slabienia mojej aktywn-0ścl, aJ.e nie
ról. Leży to w istoc,ie :r:aiwodu llllkz
sobie rozstania
torsklego, wiec i mnie to UlCZUcle frajdę z grania w teatrze. Wy!rt.ar- wyobrażałem
jest bliskie. W pierwszym okresie czy, te wspomnę choćby takle role teatrem. Podjąłem zatem w wymiakoordynatora
pracę
etatu
pól
rze
,,Operetce".
w
AlbertY'nkl
o:lca
jak:
często
gdy
mojej pracy scenicznej,
zmienlalem teatry, grałem wspa- Alojzego Dedejko w .,Kowal, ple- działalności artystycznej teatru. Pow za tym cieszy mnie ogromnie moniałe kreacje np. Mazepę z drama- niąd-Le i gw:i.a21dy'', Gainzaillno
tu Juliusza Sl<>wadk!ego. Maurycego .,Mieszkanku Zojkl". Smlgalskiego tUwość grania od czasu do czasu
.w sztuce Dewala pt. „Kobieta two- w „Zemście" czy Starostę w „Rodzi- gwoich epizodów.
- W jakich ~ektaldach bierze
jej młodości". Były to jednak teatry nie". Były to role. które dosta!l'czygłównie obja?Jdowe. prowimclonaline. ły m'I wielu ciepłych wzruszeń. do- pan udział?
ntukach:
- Obeonie gram w
puibHC7lnoścl.
nie wodów u.znania od
W Lodzi takich motliwoścl
miałem. Może dfatego. te chętniej zwróciły uwagę krytyików. Na film „Czł<J1Wi-ek lak cztowie'k". „Skiwcu",
,Horsztyńsklm".„
.
.
Próbie"
..
czasu,
1ut
zabr,ęlkło
telewizję
I
mnlei
robiłem coś dla lnn~h Il
m'r~la?em o sobie. Zaws-ze byłem zwła.szcU> te w teatrze clą:glle dzla- Rozmawiała:
bardzo oddany teatrowi. choć nie lo s1e oo§ ważnego.
bywały I chwile - Podobn-0 szczególm!e lubi pan IWON A
ukrywam. te
11o.'l'r1"1:'11\...,...,..'C ADAMSKA'.
itwątpienia. Na szczęście potrafiłem dziecięcą publkzność.
- Granie w bajkach jest na}cen- !'li .l.D'l.U.J.·D szczerze cieszyć się tyin!. małymi

•

W numen:• 111 „Odgł<ieów" s 18.06.1988 roku
przedstawl.c! Cqtelinlkom 9Pf'&WOzdanle a wystąpienie IDT łwJadków obrany w ·
toczącym się od drużsa.ego crąsu przy drzwiach
aiamkiniętych procesie: film krótki contra wła
dze kinematografii. Wystąpienie to miało miejace przed Główną Komisją Selekcyjną XXVlll
Ogólnopolskiego Fe1tlwalu Filmów Krótkome. łrażowych w Krakowie, a liwLadkami były, oczywiście, filmy.
1tarałem

W tym aamym tonie prrz.ebiegalo Fontm Stowarzyszenia Fllmoweów Polskich. Dyskutowano o „białych plamach", . czy też „czarnych
Rozmowa jednak
dtiurach" - jak kto woli.
niezbyt się jakoś kleiła, :z:właszcza że spotkaprawie
obecnością
ni.a nie zaszczycił swoją
nikt a Wysokich Władz, co ziresztą niektórzy
zna~cy fakt obrad.
l.\Ważali za najbardziej
Mieli rację, czy nie, trudno ill'a razie powiedzieć, nie da się jediruak u:k:Tyć, ż-e autentycZ111y
niepokój do sali „Kuźnicy", gdzie odbywało się
spotkanie, wniosła jedYl!lie mana w środowiil
ku Iwona Zającówna, która usiłowała gwał
townie zdobyć jaik.id aparat fotografiC7llly.
Niestety, lwo:na Zając w końou dopięła swejeden z włoskich d:zJ.ennikarzy pożyczył
jej „Canona" - I nawet na to drobne urozmaicenie nie można było pó:tm.iej liczyć.

go -

Swoją drogi\ o!. wszyscy, którzy wyobratają
1<>bie na temat filmowców Bóg wie oo, powinni
chociaż raz udać się do Krakowa w okresiit
Festiwalu I prz.ekonać na własne ocz.y, że w
tym gnietdzie ro.zpusty nawet po 10lldnej porcji alkoholu (na którą z.reszt!\ stać było illliewielu: butelka piwa w hotelu „Cracovia" kosztowała od łOO do 800 złotych) 1'\7'łącznłe ll'OCl-mawla alę o film!&

Sentencja.
Jury ob1"8.dowało saskakujlłOO dhJglo l d~
1'0 'W Doą" a pcmleckialku Aa 'WtCJlrek ~
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jednak
~ tą .HWU'lęł2'm-, lezą kryje
Chod
coś !lJl.~czm1e bardziej niebezpiecznego.
dzieła wtbitne i k.noty to
wszi:ctzie 'tdarzajfł

•i•

Jedna_k już na pierwszy rzut oka widać r~
cę między filmami produkowanymi w televl('izji
(Komisja
1 wytW:órniach krótkiego metraZ\1.
SelekcyJna zresztą spośród filmów telewi.zyjdo konkursu tylko G,
nyc~ zakw~lifikowała
sposró_d. ktorych jury nagrodziło zaledwie 1).
TęlewizJa :z konie=ości nastawiona jest prz.e.~e wszyst kim na widza masowego, fi.im krótki
liczy na odbi~. indywidualny. Telewizja daje
najszerszych gustów,
zwykl~, przykroJony do
matenał dokumentaLny, często niemal bez.os~
bowy (choć przecież odpowiedni<> formowany)
film krótki jest pr~entacją rzeczywistości ~
pośrednictwem twórcy: Jesł spotkaniem widza
z artyst_ą. ezy ~o prostu z drugim człowiek.iem,
spotkamem wielowymiarowym. Nie ma sensu
ty~ dwu r.zeczy sobie przeciwstawiać; tran'in:i1sja i: meczu hokejowego nie wyklucza seng.u
f1~mu . „Hokej" Bohdana Dziworskiego, Pl'UleiW•
me, film ten moie spowodować u kibieĄ szer•
s:zy odbiór .następnych transmisjd, Itd„ itd., ...
Można, oczywiście, po.stulo\J.rać, e.by w Cl'kłe
atri.e sy~onic:ztnej pozostawiono tY'lko gitary
i i>erltusJę, argumentując, że 1ą to instrumenty
najpopularniejsze i mając& swolenników. Tyl·
ko kto wte-0.y zagra Mozarta? Albo Mahlera T
Chyba te id.złe o to, żeby pr.zestano ich era~„.
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NA PRZEDPOLACH POLSKIEGO MARKSIZMU

Ukazała się książka

Andrze.ia Feliksa Grabskiego „Joachim Lelewel i demokracja niemiecka", dotycząca polskich związków z
marksizmem na długo przed okresem uznanym jako początek
ruchu robotniczego na ziemiach polskich. Chodzi tu o wybitnego
historyka I działacza społecznego - Joacłiima Lelewela, współ
pracującego ze środowiskiem radykalnej i komunistycznej emigracji -niemieckiej z Karolem Marksem na czele.
Zdaniem autora, kontakty Lelewela z Marksem miały znaczenie
„dla., rozwoju wlamych poglądów mlodego środowisk.a k.omu.nistycznego z jednej. zaś spoleczno-politycznych zapatryw.ań Lelewela
z di'Ugiej strony".·
•
Podkreśla A. F. Grabski, iż stosunki między polską lewicą spo-

łeczną a rodzącym się ruchem komunistycznym
to zapomniany,
czy mo:.i:P. niedoceniany, a przecież pierwszy rozdział w dziejach
polskiego ruchu robotniczego i socjalistycznego. Jest to oczywiste
- twierdzi autor - zważywszy iż „wlasna fiLozofia 3połeczna

polskiego historyka-demokratir miala charakter agrarnej utopii o
charakterze 1ocjaltstyczn11m".
·
Początki współpracy Jo&chima Lelewela ·1.' · niemiecką opozycją

demokratyczną, to polowa lat trzydziestych XIX stulecia, kiedy
to społeczeństwo niemieckie bylo pod wrażeniem rewolucyjnych
wydarzeń, a jednocześnie klęska powstania listopadowego spowodowała polską emigrację na Zachód, co stworzyło większe możli

kontaktów polsko-niemieckich. Współpracę z niemieckimi
demokratami nawiązywał Joachim Lelewel wielokrotnie. Po raz
pierwszy uczynił to po powstaniu listopadowym, występując jako
przywódca Komitetu Narodowego Polskiego.

wości

Jesienl.Ą
wapólpracę

1847 roku nawiązał Joachim Lelewel po raz drugi
ze środowiskami radykalnej i komunistycznej emigracji niemieckiej. I nie ulega wątpliwości - pisze autor - że kontakty z Polakami, jakie roswinęły się w stolicy Belgii, między komunistaml a t.elewelem i jego współpracownikami, 8przyjaly zainteresowaniu si• młodego ruchu komunistycznego Rprawą polską
i wypracowaniu przezeń 1wego włunego wobt!'c niej ~tanowiska,
które znalazło wyraz w znanych wypowiedziach czołowych działaczy ruchu z X. Marksem i F. Engelsem na czele, a następnie na
k&rtach Manifestu Partii Komunistycznej.
Na szczególną uwagę zasługuje, sądzę, myśl autora iż brukselskie kontakty Joachima T:.elewela
z niemieckim środowiskiem
komunistycznym to pierwszy etap
współdziałania polskich
działaczy z komunistami i że być może należałoby cofnąć nieco
w czasie początki polskiego ruchu robotniczego. Swiadczył za tym
może fakt, iż w 1880 roku byli
członkowie
Rady Generalnej
I Międzynarodówki - Marks, Engels, Lafargue oraz Lessner ~kie
rowali do uczestników gt!'neralnego mityngu postanie, w ktorym
mówili między innymi o poparciu
jakiego udzielil komunistom
Joachim Lelewel.
Współpraca J',,elewela 1 Marksem nie oznaczała oczywiście iżby
byl jego wyznawc~ były to jednak - co jest rzecz1t niezmiennie
ważną - historycznie pierwsze polskie związki 1 ruchem proleta-

riackim.
- Joachim I:..elewel I demokracja niemiecka" - to książka n!ezb~dna dla każ!iego interesującego się problematyką polskiej lewicy. Szkoda tylko, że jej wielkie walory naukowe nie idit w parze
1 nakładem zaledwie ośmiuset egzemplarzy.
~ENON

JANUSZ MICHALSKI

SKARBY NA SMIE'lWIKU W CENTRUM LODZI
Powołana przez prezydenta m. Lodzi komisja badająca okolicz-

ności

skandalicznej eksmisji dobytku z mieszkania Wawy Morejno
- ostatniego łódzkiego rabina, mieszkające10 obecnie w Nowym
Jorku - zakończyła pracę i ogłosiła komunikat. Ukazał
en w
poprzednim numerze „Odgłosów".
I oto, komisja ta udowodniła mi, .te jestelll niedoukiem, nit
potrafię bowiem odróżnić 1wykle10 imiecia od wa.tne10 dokumen·
tu, zniszczonej 1azety od unikatowej księgi, wy11ezerbione10 ta·
lerza od mosiężnej pieczęci do znakowania
rytualnie czy1tego
mięsa, tytki tekturowej od zwoju Tory, a druków sa telefon od
banknotów z łódzkiego getta.
Komisja stwierdza, że wyrzucono m.in. „lut11.1 1te1rtki nit me1;ące znamion korespondencji". Otwieram więc teczki 1 uratowanymi dokumentami i trzymając w ręku dziesiątki kopert i listów
- zastanawiam się co bardziej mogłoby znamionować korespondencję, niż znaczek' i adres na kopercie, a naglówek na ?apierze
firmowym (np. „State of Israel. Ministry of Religions. Halfa. Israel"), z podpisami u dolu, z prawej strony arkusza. Albo: „Do Ob11watela Ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej L.udowrj w Moskwie" z 10.12.1963 r. Albo: „Do Rządu Niemieckir1 R1publiki D•. mokratycznej, na ręce Premiera Willi'ego Stopht1 w Berlinie". C!Cy
może śmieciem jest dokument wydany przez przedstawicielstwo
dyplomatyczne Chile w Rumunii, zajmujące się interesami Polaków przebywających w tym kraju w czasie okupacji (swoją dr~
gą: ciekawostka historyczna)? Czy śmieciami są ogólnopolskie
księgi urodzeń z lat 50-tych i 60-tych . Żydów
ortodoksyjnych
(chlopców) i dane dotyczące ceremonii rytualnych 1
Choć zbiór uratowanvrh nr-~<'Z" mni~ r1n'''''" '
'· ~ i'TIUi<'
kilkaset pozycji, jest dość skromny w porównaniu s tym, co zgroma(!zili inni „penetrerzy" niezwyklego śmietniska
w
centrum
miasta. Oni też ulegli zbiorowemu zaćmieniu mózgu, biorl\C nic
niewarte papiery za rzadkie dokumenty o wartości archiwalnej.
Zaćmienie jednak trwa, bo do dziś cenne akta nie przemieniły się
u nikogo w popió?, starą ceratę, lub nie prane skarpety. Dziwne.
Chcę przypomnieć, że w przeddzień naszego odkrycia, wywalono
na podwórze podobną stertę papierów; te spalił jednak l(ospodarz
domu, obawiając się mandatu za nieporządek w posesji,
Ileż
„ bezwartościowej makulatury" przepadlo na .zawsze!! I
"Polityka" (nr 26 z 2:i.06. 1988 r.) opisuje oburzenie naczelnika
dzielnir·Y Lódź-$ródmieście Jana Markiewicza: „żadnych skarbów nie wyrzucano na śmietnik. Jedynie makulaturę. kurz
i brud. (.„) Żądni sensacji dziennikarze, zamiast powiadomić wladze o dziejącej się nieprawidlowości,
roztrąbili e1frr4 po gaze-

•I•

tach".

Zastępca

naczelnika, Aleksander Sowa,
wg „Przeglt"tdu Ty~odni owego" (nr 26 z 26.06.1988 r.) ,;nie umie po prostu w11tluma.czyć faktu, że w dniu eksmisji na podwórku

znajdowa.l11
się
przedmioty waźne dla wyznawców religił mojżeszowej. Sprawa
według Aleksandra Sowy jest tym bardziej skomplikowana, że
wszyscy członkowie ekipy Pksmisyjnej oświadczyli nr.r. piśmie, iż
niczego ce11ne170 nie WJłr:zucali".
Cud! - chcialob:v siP 'l:awołać - cud I cud I

Komisja nie zwróciła się do mni~,
ani, za moim pośrednictwem, do nikogo z posiadaczy znalezionych dokumeńtów o za-

ogłosila w komunikacie, że „nie potwierdziła zarzutu o celowym
wyrzuceniu na śmietnik przedmiotów
stanowiących wartość historyczną lub kolekcjonerską". Właściwie,

prezentowanie Ich, jeno

6) Ob. J':K. nie interesuje cel i wychowawcze skutki wy'.l:niany

Francją: Poszukując taniej sensacji wz.i1osi s i ę na szczy.ty nierzetelności ·i -· zlej woli. Do l!'rancj1 wyjechały USUBY
L:APRO·
St;ONE PR'ZEZ STRONĘ FRANCUSKĄ, ponos ząc PELNE K-OSZ-

.z

co do słowa „celowym" - to się zgadza. Nikt bowiem z dziennikarzy nie użył tego słowa. Pozostałą cz ęść zarzutu, mimo niepotwierdzenia go przez komisję, podtrzymuję.
.
W swojej publikacji na lamach· „Odgłosów" napisałem, ze nie
budzi moich wątpliwości zasadność ! konieczność działań eksmisyjnych. Budzi je natomiast sposób potraktowania mienia, a także
!akt 12-letniego pielęgmiwania pustostanu. Dziś jednak, dodałbym
pytanie, czy i strona formalno-prawna nie wzbudziła zastrzezeń
komisji, bowiem art. 125 §1 Kodeksu Cywilnego mówi o przedawnieniu mocy wyroku w takich sprawach po 10 latach. A od prawomocnego orzeczenia o eksmisji minęlo lat 12. Prezydent miasta.
wobec niepotwierdzenia zarzutów sta\\·ianych przez reporterów
„Kuriera Polskieg:o" i „Odgłosów ' ', skierował sprawę do wyjaś
nienia pr:r.ez Prokuraturę Wojewódzką. A na tPn, dość istotny
szczegół, Prokuratura niechybnie zwróci uwagę.
Zwróci zapewne uwagę na pośpiech ekipy eksmiEyjnej, o którym reporter „Kuriera Polskiego" tak napisał:

TY WYJ~Z.DU lca. 87.000,- zł). Jedyny bezpłatny bilet przeznaczono dla h,auczycielek-tlumaczek. Trudno również kwes tionować
fakt, że dfa nawiązania st.alej współpracy udaje się do F'rancji
orzedstawiciel władz oświatowych i dyrektor szkoły,
ponosząc
zresztą kosżty tej, jak to określi! Ob. J.K. „prywatnej wycieczki",
Należałoby wreszcie zastanÓwić się, czemu sluzą podobne enuncjacje. Nie.wątpliwie nie podniesieniu na wyższy poziom
pracy
szkoły, bowiem nie osiągnie się tego operując półprawdami. •Wachlarz spraw poruszonych przez Ob. J.K. jest niezwykle szeroki,
tak szero\ti; ze intencje autora .iuż od początku wyda.ią się jasne.
Pragniemy.• wyrazić zdziwienie, że redakc.ia poczytnego i za .imują
ce,E!O wa~ne, m iejsce na mapie kulturalne.i Lodzi tygodnika n ie us i łowała sprawdzić przynajmniej części zawartych w l i ście zarzu.
I.ów PRZED JEGO OPUBLlKOW ANIEM.
Trwa s~!eczna dyskusja_ na temat reformy
oś w iaty. Ob. J.K.
s '. anął pm$ lą dyskus ją p is ząc donos, 'któl'ego ton i
charakter
przywodzą na ll!YŚI dawno m ip1one czasy.

- „Jak się dowiedzieliśmy - przebywający W· Stanach Zjednoczonych Wawa M., powołując się na swój tytul naczelnego rabina
Lodzi, przyslal z Nowego Jork.u do I Wydzialu Cywilneao Sadu
Rejonowego w Lodzi pismo zatytulowane „Skarga i pozew". Podaje on m .in., te dopiero 24 maja br. otrzymal wyslany 22 kwietnia z Lodzi zwykły list ustanowionej w charakterze jego pelnomocnik.a pracownicy PGM Lódź-Sródmieście, która mu wyznaczyla termin odpowiedzi w sprawie zamierzonej eksmisji do 30
maja. Tymczasem, jak wiadomo choćby z ustale1i komi.sjt („.) do
realizacji czynności eksmisyjnych przystąpiono już 10 maja„. Ale
i ten ,.szczegól'' jaskrawo ilustrujący pośpiech, prezydencka komisja ,.jak.oś'' pominęła, dochodząc do a11toryta.tyw11Pj konklvzji,
że „eksmisja pod względem administracyjno-praicnym nie budzi

RADA PEDAGOGICZNA XXX LO
(25 podpisów)
l·.
"

l

OD RED.'.ĄKCJI: Wielokrotnie już wyjaśnialiśmy, że na ko)umnle „Polf!".)l;kl - Listy - Opinie" zamieszczamy listy i wyDóWie·
dzi na zasol'dzie wzajemnego zaufania, ,lak również na
n.sadzie
„wolnl'j h-ybuny". Listów, polemik i opinii NIE ,SPRAWDZAMY
przed opu~lkowanlem, gdyż : mijałoby się to z celem, jak:; )łrzy
świeca tej' kolumnie, jak również byłoby niemożliwe. Cały ~espół
redakcyjny, musiałby tylko t.ym jednym zajmować się. Na tt>.i kolui11nie zamieszczamy też materiały, z któr;vmi w p1,łni. a n;ęstą
eałkowicie ' nie zgadzamy się, co zaznaczamy red;ikcyjnym komenlar-"m.
·
Każda· ki·:vt"ka ,jest subkklywna, a czeslo wyrażana w
lmi"ł
czyjegoś hiteresu. Nie ,jest to jed1111k powód. aby ·krytyk\ nie popierać i nie upowszechniać ~ i. Tłumienie krytyki przyniosło już
snoro szkod~·. Nigdy jednak nie odm>1wiamy możliwości zabrania
głO!IU krytykowanym. Czasami przecież niezupełnie słusznie.

zastrzeżeń"„.

kontynuuje „Kurier Polski" - u z nać za do1c6<l
troski wyrzucenie prawi" sz eściu lysięcu sl<trych
tomów do 1.57 zwyklych worków i umieszczenie ich w magazynie
piwnicznym PGM Lódź-Sródmieście".
„Trudno też
wystarczającej

re-

-

Fakt, iż tr;r:y dni po owej ~obocie spędzone.I na śmiet. niku (v.·e
wtorek 17 maja br.). leciały z okien Ir piętra na hruk biblioteczne
regały, 1'07.\\•alając się na drzazgi, moż.n11 by skwitować t.akim oto
zdaniem z komunikatu prezy<lenckiej komisji: „osob11 uczestniczą
ce w niej (i>ksmis;i - przyp. MK) wykazoły maksimum dobrej
woli, by zabezpieczyć jej 1)1'zebie11 i mie'ł'lie Wn1vy 1\f.''.
Oby opatrzność uchronila mnie w prz •szlnści prz"'n rlohrą \\· olą

„DOSKONAŁY SPOŚÓB NA NAIWNYCH

STUDENTÓW„

urzędników.

MAREK KOPROWSKI

NA DĄBROWIE NIC

SIĘ

W „Odgłosach" nr 22/88 · ukazał się artykuł Jolanty Pol
pt.
„Doskonaly sposób na naiwnych studentów". Autorka krytykuje
·działania prezesa oraz przepisy funkcjonujące w powstałej
w
kwietniu ~9116 roku Młodzieżcwej Spóld7.iel!ii Pracy, klórej nazwy
n if' wymfenia. Przytacza natomiast konkretne fakty. dat:v i wypow iedzi 7ainteresowanych, dowodząc o wiarygodności
pódanych

NIE DZIEJE

Wladze dzielnicy, a szczególnie ludzie odpowiedzialni za kam-

inf ·m;1c.il.

panię wyborczą w dzielnicy mieszkaniowej Dąbrowa nie wywią
zali się należycie z tych ważnych obowiązków,
nie dopilnowali
prac związanych z kampanią wyborczą, świadczy o tym i ta, ze
nie wzięli pod uwagę zgłoszeń Rady Osiedla i Terenowej Organi-

zacji PZPR, kandydatów na radnych, a same charakterystyki kandydatów nie zawsze byly zgodne z prawdą, a to przecież podważa zaufanie do wladz dzielnicy.
Nie zbliżono też mieszkańcom osiedla Dąbrowa ludzi, na których będl\ glosować, tych ludzi przeciętny mieszkaniec ul. Gał
czyńskiego, czy ul. Umińskiego nie zna, a przecież taka byla naczelna idea, aby teraz przy nowej ordynacji wyborczej i przy tych
ważnych zmianach, jakie dokonują się w Polsce, powaznie tym
razem potraktować nu wyborców. Kampania wyborcza była wielką 1zan111\, aby przekonać ludzi, że istotnie zmieni się w Polsc~ na
lepsze. Ale dzielnica Lód:t-Górna żyje jeszcze po staremu, o czym
'wiadczy 1potkanie 1 kandydatami na radnych, a postawa władz
dzielnicy mówi nam, ie zmiany jakie dokonują się wokół nie dotarły do nich, a problemy ważkie, jakimi żyje Polska nie opanowały ich umysłów.
Jestem pod wrażeniem przemówienia W. Jaruzelskiego na Plenum KC PZPR, ale tu w Lodzi, w moim osiedlu Dąbrowa nic się
nie dzieje, głęboka, daleka to prowincja, a władze dzielnicy są
nie przygotowane w swej świadomości do wielkich przemian. Taka
jest prawda. Prawdą jest też i to, że ludzie są zniechęceni, zawiedzeni, stąd ten zastój i obojętność. Obawiam się, że znów duto pada słów, al• pozbawionych treści.
'
A.D.
CNaswlske I Mk• łylke Ile wiadomMcl redakcji)

·

Pragnę poinformować, ze w Lod zi d z iała kilka spółdzielni
o
statusie „młodz i eżowym''. Skuteczność ich działania opieta się
na szybkości i jakości świadczon:vch uslug. a orzede wszystkim
n~ ·wiarygodności wobec klient.a. Artykuł. któr:v mówi o nieprawidlowościach występujących w bliżei n ie określonej Młodzieżo
wej Spółdzielni Pracy, wiary~odności tej nie utwierdza. Dziwić
sie należy, że autorka podając dokl;:idne faktv orzemilr7,a nazwę
soóldzielni. Dlaczego nie \vprost (vide .. Wprost")? Cz~·i,bv oba\\ a
orzcd „a.bonamentem Prezeąa S"?
W kwietniu 1987 r. powstała Młod z ie ż owa Spółdzielnia Pracy
„Pryzmat". Podobieństwo dat osobom niezorientowanym nasuwać
może sko,iarzenia dla nie.i niepr;r,ych.vlne. W
imien (u
Zarządu
spółdzielni .,Pryzmat" pro\estu.ie przeciwko ujawnian iu
prawd
oołowic.znych. i domagam się podania nazwy opisane.i w artykule Jolanty Pol Młodz i eżowej Spółdzielni Pracy.
mgr JERZY CZUBAK

Oświadc;r.am, że mój artykuł nie dotyczy spółdzielni „Pryzmat"
I 11rezesa. te.l spółdzielni. Moim ćelem, co ura.gnę podkreślić. chcąe

uprzedzić ataki innych potencjalny<•h adwcharzy. było zas;vrna·
ILiowanle kilku społecznie ważnych problemów.
Nadużycia w spółdzielniach studenckich nie sa sprawą. wyjąt
-koWl\, w związlm z czym u,jawnlenie na:r.wy te.) konkretne.i spóJd:r.ielni nie było :r.godne z mo,ją intencją. Chciafam, hy arl.yjtnl ten
był prT.estrogą dla 8ludentów, którzy często bezkrytycznie przyj.
muJą każdą ofertę pracy, nie uświadamia.ląc sobie. że Ich pra·
ca nie Jelit prawnie chronion3, gdyż pracują na umowe - · zlece-

nie.

. '

JOLANTA POL

"W

SZKOL~

DZl·E JE SIĘ NIEDOBRZE''
TELEFON: 36-77-70

Tlreśd

opublikowane&o w wassym p111m1e liltu Ob. J.K~ stanowiłaby ni·ew•tpliwie ważny glee w dyskusji na temat oświaty,
gdyby nie występujące w nim nieścisłości, Chcemy wskazać
te
fragmenty listu, które zarwierają niezgodne z prawd!\ treści ora:i.
WY.paczają obraz pracy Rady Pedagogicznej i władz oświatowych.
1) Fakt preferowania prZ<ez wł.adze oświatowe i ukolę nauczycieli czynnych zawodowo I absolwentów wyższych uczelnd nie powinien budzić żadnych wąflpli.wości. Nauczyciele
emerytowani
podejmują pracę dydaktyczną, je$1i w szkole lub na terenie dzielnicy i•tn·ieją braki kadrowe. Ruch kadrowy w oświacie odbywa
1ie w sposób ro.zważn, I przemyślany. a nie jest, jak sugeruje
Ob. J.K. dziełem przypadku lub czyjejś złej woli.
2) Funkcjonowanie w XXX LO grup nauczania indywidualnego
sportowców ·lezących od 1 do 6 uczniów nie zA1kłóca trybu pracy
pozostałych lu l nie wymaga blokowania pomieszczeń dydaktycznych. Absut'dem jest twierdzenie, iż lekcje prowadzi się na korytarzach, bowiem ność sal lekcyjnych jest wy~tat"czająca
do
przyjęcia 19 oddziałów w nieco wydlużonym czasi·e pracy.
3) Jest zasadą, te opiekun pracowni prowadzi za,jęcia w swoim
1abinecie. Jako wyssane z palca należy zatem trakt-ować twierdzeni·~ Ob. J.K · o n•iewykorzystaniu bazy szkoły. Srodlki audiowizualne stosujemy w proc.esie lekcyjnym tylko wówczas, kiedy jest to
uzasadnione potrzeb!' lekcji. Dzieje się tak również w pracowni
j'zyka rosyjskiego, o której pisze Ob. J.K. Używanie pomocy nau-·
koWYch tylko dla samego ich uruchomienia jest kuglarstwem dydaktycznym, którego Rada Pedagogiczna XXY LO nie uprawia.
t) Ob. J.K. operuje wyciągniętą z lamusa tezą. jakoby powodzenie w t>racy organizacji młodzieżowych zależało od dy.sponowania przez nie odpowiednim pomieszczeniem. ZSMP w nll!zej
szkole liczy U członków, 30 uczniów pracuje w drużynach harcerskich w innych tzkotach. Trudno się zatem dziwić, że pomie1zczenie służące dotychczas organizac,iom młodzieżowym przeznaczono na izbę le~yjną. Problem niewielkiej liczby członków or.:anizacll mtodzieżo~h Jest pr~edmiotem gtalej troski Rady PedaJ?o)!ic; !j.
5) Trudno oeen·iać pracę szkoły t: zewnątrz:, nie
dysponując
konkretnymi danymi. Ob. J.K. stosu.ie dość pokrętna
metodę '
laczenia sprzecznych wartości i dochodzi do wni~ku, ż,e szkoła
J)racule słabo. Tymczasem w roku 1986 maturę zdalo 89 proc.
abiturientóW. a na studia dostało s.ię 73,2 proc. W roku 1987 ma. ture otrzymało 93,3 proc. absolwentów. a na gtudia dostał~
się
71,!l proc. Wynikł te •• wyuze ()(I średniej wojewódzkie:!.

l .

Stosow.P,ie dQ przesłanego nam pisma nr 822/88 odnoszącego się
do sygąal6w zawartych w rubryce „Masz temat dla reportera"
Odgło&Y '·riff.23 z 4.06 br. informujem:v, że krytyka dotycząca braku
przys~u .autobusowego przy stacji kolejowej na Żabieńcu odnosi sfę' do·:,woj. Dyr. Dróg Miejskich,
która <lokonuje a~tualnie
modernizacji wjazdu od strony ulicy Limanowskiego, ab.v ' złago
dzić istniejący tam luk. Doj{ąd WDDM nie zgłosi do odbiot·u wykonywanych prac adaptacyjnych, MPK nie może usytuować swego przystanku.
W sprawie kasowników

tna

już

wielokrotnie

'')'jaśnialiśmy•,

powo-

łując się
doświadczenie komunikacji miejskiej, że nie: ·należy
obniżać iłh . usytuowania, ponieważ zagrażałoby to bezpiecze11stwu
podró:t.n~ch '(np. podczas hamowania).

Ilość k~sowników w środkach komunikacji nie powinna ' budzić

zastrzeżeń:

w tramwajach jest 5-6 w

w autobusach przegubowych -

zależności

od typu wagonu,
także 6,
5 ka,sowników. Jest to zgodne
··

6, w wozach krótkich

w jelczach, berlietach typu Mll z normą ł!lranżową.

W kolejn'ej kwestii poruszanej przez Waszego Czytelnika. co do
linii 79, wyja.śniamy, że obsługuje ona trzy duże
osiedla: Zgierska-Stefana, Pojezierska oraz Radogosz cz-Zęchód .
Kursują :na. tej trasie 3 autobusy, co 15 minut.
Ograniczenie 1.ej
linii przeź· zabranie choćby jednego autobusu , rówm1lob:v· się jej
likwidacji; a co wówczas powiedzieliby mieszkańcy osiedm Radogoszcz-'Zachód?
'
wykorzysfańia

Autobusy linii 78 w momencie odjazdu z pl. Wolności sit napeł
nione w takim samym stctpniu jak te z linii 79, ale częstotliwość
kureowania na linii 78 wynosi 4,5 min., nie widzimy więc powodu
wzmocnie)lia obsługi na tej, trasie.
"

.•

mgr DANUTA SALAl\fACHA
(Rzecznik prasowy: ,.~PKl

;·
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NR 28 (1580), 9 LlPCA 1988 R.

·'

13rzemyslu I kultury, wydaja wiele dzłennlk6w ł czasopism, a na
liście nagrodzonych przez prezesa RSW w· Warszawie znalazł się
tylko jeden łodzianin, I to nie dziennikarz, tylko pracoWtl'ik tech..i
nlczny. Wydaje się, prosię pana, ie Lódt leży zbyt blisko WarszaWY, aby można było w tej masie dziennikarskiej wyróżnić,
kto co robi i na ile zasługuje.
Ponadto p. Tajdos stwierdza. że wiele nazw łódzkich ulic niewiele mówi przeciętnemu obywatelowi, zwłaszcza młodemu, o
patronach tych ulic. Dlatego też p. Tajdos proponuje nazwiska.
ludzi z nowsze1 historii, np. Maczka, Sosnkowskiego czy nawet
N a twój telefon czekają redaktorzy:
Andersa. Kto wie, proszę pana. wszystko 1est możliwe, bo jak
7 lipca - BOGDA MADEJ - godz. 10-15.
dobrze pójdzie, to będziemy też mieć ulicę Rydza-Smlgłego I Pił
14 lipca - EUGENIUSZ IWANICKI - godzi- sudskiego.
Natomiast p. Janina Jaworska przyjechała z Rzesiowskiego do
·~na 10-15.
rodziny w Lodzi, pokazano jej szpital Centrum Zdrowia Matki
Polki I teraz nie wie, co ma powiedzie~ o tym wszystkim po
Na okrel lefnl dyt111'7 prą I telefonie będlł trwalJ' o rodzlnt
powrocie do domu. Bo szpital jest piękny, ale ten pomnik kobiekrócej.
ty przypomina raczej Arabkę i krążą słuchy, ~e ważne osobistoPan R.D. (nazwisko do wład. redakcji) 11l!ormuje nas, te mimo
ści nie przyjechały na otwarcie szpitala, żeby na to nie patrzeć.
jego osobistych interwencji oraz wbrew opinii wielu zdenerwowanych lokatorów nl1kt z kompetentnych urzędników nie reaguje , Być może są to plotki, bo ważne osobistości nie mówiły nic publicznie na ten temat. Faktem natomiast 1est. że artysta rzeźbiarz
na fakt mycia samochodów przez. Ich właścicieli, ~tórzy zużywają
tak właśnie widzi Polkę I ma prawo do takich wizji.
masę wody, lecz płacą za nią trle, co inni mieszkańo/. Licznik w
Pan W.N. (nazwisko do wiad. redakcji). rencista. inż. z wybloku lub w posęsji jest jeden, wobec czego ubodzy renciści pła
kształcenia. sam wykonał przyczepę bagażową, bo wie. 1ak i z
ca za wodę zużytą przez zamożnych posiadaczy samochodów. Moczego to z.robić. A poza tym Inżynier ma działkę letniskową za
I
~e by tak więc wydzielić na osiedlu hydrant, założyć licznik
miastem, gdzie pragnie postawić domek. No I 1ak chce zawieźć
niech tam katdy płaci za zużytą wodę do mycia auta.
na te działkę dwa worki cementu. musi wynajmować żuka i buPani Irena Izabella Pokorska ze Zgierza uważa, że forma krylić grube tysiące. Okazuje się. że możesz mieć, brac·ie. znakomitą
tyki, 1aką stosuje p. B. Gadomski wobec p. V. VHlas, jes• dla
przvczepę odpowiadającą wszelkim wymogom, z pozytywną opiniej nie do przyjęcia. Domaga się taktu. wyrozumiałości I szania na prze.glqdzie ale 1eśli zrobiłeś ją sam i nie masz kwitu z
cunku dla kobiety, bez względu na to, czy jest ona piosenkarką,
państwowego sklepu na ramę. koło. ośkę I Inny element, to ci
ministrem czy tkaczką.
iei w Wydziale Komunikacji nie zarejestrują. A przecież w rePan Jerzy. Dembowski wyraził wdzięczność R. Binkowskiemu
formie tysiące ludzi próbuje tanim kosztem z.budować coś dla sie:r.a zamieszczenie Informacji o jego trudnej sytuacji życiowej (jest
bie. wvbierając elementy t części na złomowiskach, wykorz.ystusamotny. sparaliżowany), dzięki czemu uzysk.al wreszcie telefon
:fac części zużyte itepe, bo tak właśnie trzeba. I dlatego biurokraI łączność u. gwlat.em. No cóż, sygnały z dyżurru reporterskiego
się
cja wspieya każdą Inicjatywę ludzką tak gorąco, że płakać
w „Odgłosach" niekiedy odnoszą pożądany skutek.
chce ze wzruszenia.
Pan Jan TaJda. dTillw1 1111, t.e L6di jest wiel!kllm ośrodkiem

Czy Polakom dobrze

żyłoby. się

.
JW C-J

ły wyższe.

Pani Genowefa Nlkodemska prosi, aby któryś z odpowiedzialnych urzędników pofatygował się w godzinach szczytu do wiaduktu nad ulicą Srebrzyńską. Schody są tak strome I zd·ewastowane,
że pokonanie Ich wymaga siły I cyrkowej zręczności. Ludzie star!ri I ułomni narażeni są na połamanie nóg lub skręcenie karku,
matki z trudem wciągają wóz.ki z niemowlętami. Ostatnio, gdyby
nie przypadkowa pomoc. z wiaduktu spadłbv człowiek o kulach.
Kto zagrodził przejazd na Srebrzyńskie1 - pyta p. Nikodemska.
Przy ulicy Lagiewnicklej 118 znajduje się duży pawilon z przeznaczeniem na usługi i naprawy. które jednak wvkonule się tylko częściowo. Pan Stefan Woźniczak zaniósł tam do naprawy odkurzacz. lecz go wyśmiano oświadczając. że naprawia się tylko
duże silniki z zakładów pracy. J rzeczywiście, stoi tam tablica z
lnformac1a o rodzaju usług w zakresie napraw sprzętu 1?ospodarstwa domowego. tylko że prawiP wszystkie zalepione sa plastrem.
A przeeleż, Jak postuluje pan Woźnlczak. duże silniki można ~a
prawić w szopie. w pawilonie zaś oralki. lodówki. odkurzacze itd.
Mieszkaniec Głowna. którego nazwisko pozostaje do wiadomości
redakcil. został pobltv przez dwóch napastników i obrabowany
z zet?arka .. Atlantic Super" f 250 zł w gotówce. Decyzją prokuratora sprawa nie znalazła się w sądzie. lecz w kole~ium, które
1ednego z rabusiów ukarało grzywną. a drugiego nie. chocia:7 był
również winny rozboju. Poszkodowanv pyta. czy prawo jest równe dla wszystkich. czy tylko dla równiejszych?
1

RYSZARD BINKOWSKI

Swięto „Głosu

w Chinach?

;

;

Jedna z prru:ownic ZOZ w Sr6dmł~clu (pr~ąe o nleu1awnianle nazwiska, ale je podając) kieruje pod adiresem kierownictwa redakcji pytanie, czemu w ,,Odgłosach" nie pl11ujt? już Edward Bryl oraz czy jest IZ&l.}sa. aby ten autor wrócił na lamy,
gdyż według naszej Czytelniczki w pełni na to zasługuje. Dyilurny
re'!'orter spełnia prośbe Czytelniczki, a o sprawie zadecydują si-

•
Robotniczego"

ID.L!U.U.llL

J

dem jat pewną życiową alternatywą, jesz.cze
jednym 1posobem życia.
My asymilujemy przydatne nam pierwiastki
europejskie. Chińczyk zafascynowany kulturą
Zachodu nie odrzuca tej, w której się wychował, a wielu Europejczyków odrz.uca własną
kulturę na rzecz innej. Dobrym przykładem
na to jest przyjęcie się w Chinach buddyzmu z
Indii. Buddyzm chiński znacznie się różni od
buddyzmu indyjskiego. przyjął się w pewnej
wcale jej nie
rzeczywistości i w nią wtopił,

ANTEK LI - tak hmm! polska wersja jego
nazwiska. Jest obywatelem Chdn, studiującym
w swoim kraju polonistyko, który obeql.fe
w Polsce przebywa na praktyce.
- Jaki przypadek aprawU, te zostałeł
"
polonistą?
- W Chinach w CZMie nauki w nkole jut
trochę czytałem, była to zarówno polska literatura, jak i książki o Polsce. Czytając je bardzo zai·n teresowalem się Polską, chciałem wiedzieć, jaki to jest kraj, jacy jego mieszkańcy.
Głównie C'Lytalem polską litei-ature piękną. Do
tej P<>t'Y najWYraźniej pamiętam . trzecią ~ęść
„Dziadów" Adama Mickiewicza, jestem tym utworem zafascynowany.
Czy czytając dzieła Adama Mickiewicza,
stworzyłeś sobie obraz Polski. Polaków, a po
przybycia do naszego kraja twoje przypuszcze•
nia sie potwierdziły?
- Oczywiście, Adam Miokiewicz pomógł mi
t-ardzo poznae Polskę.
- Czy tak doskonale oddanfe przez tego ponarodowego Polaków moźe
etę charakteru
świadczyć o jego literackim geniuszu?
- Tak Mickiewicz jest naprawde genialnym
pisjlrz.em i· uważam, że w całej literaturr.e
europejskiej nie ma mu równego. Takie jest
moje zdanie.
- Czy w poznawaniu przez ciebie polskiej
llteratur,Y był ktoś, kto cl w tym pomagał?
- Nie. W szkole sam czytałem, dlatego też
podjęcie nauki języka Polskiego było świado
mym wyborem, natomiast dopiero na studiach
zetknąłem się ze znawcami Polslsi i polskiej
kulttl11' Byli to głównie trumacze polskich utworów.
- W Europie jut od wielu lat .obserwuje sit
Dalekiego Wschodu. Czy
fascynację kulturą
w podobny sposób lnteresujlł si•
Chińczycy

negując.

Dla Chińczyków całkowite zeuropeizowanie
jest niemożliwe, nasza kultura tak głęboko w
nas tkwi, że poprzez kontakt z Europą może
my ia wzbogacić. Mieszkańcy Chin pobiera):\
tylko to. co potrzebują z. obcej kultury nie izolując się od tej, na gruncie które1 sie wychowali.
- Jak cl zapewne wiadomo, większoś6 epoleczeóstwa polskiego uważa się za wierzących
katolików a Ko~ciół katolicki w Polsce cieszy
bardzo dużym autorytetem. Czy w twoim
się
kraja religia w tyciu społecznym pełni podobną rolę jak u nas?
Nie, w Polsce katolicyzm, to jest wyn 'k
histon\. u nas to nie wystąpiło. W Chinach
titozo:tia "konfucjwna,
pełni
rolę
podobną
jedr·akże Chińczycy nie traktt.ją jej jako religii
ale iako pewien zbiór zasad dobrego postę
powania. Nasze życie opiera się bardziej na
a nie na zasadach religii,
zasadach filo7ofii
nie wszyscy
W Chinach
którą wyznajemy.
taoizm uważają za religię, ale bardziej jako
.
sposób na życie.
- Czy poznanie Języka polskiego -pązwolilo
eł lepiej zrozumie6 nasz kraj?
- Nie tylko Polskę, ale i Chiny. Tu w
PolKe moja ojczyma wygląda inaczej niż gdy
11ie w niej przebywa. Pa : .- ,. ę na nią z zupełnie
innej perspektywy a jest fJo bardzo ciekawe
spairzeć na Chiny z punktu widzenia Polaka.
Od czasu do cz::isu zastanawl :.im się, dlaczego
wy tak myślicie o Chinach, · CZY wasz pogląd
je · słuszny. Z drugiej strony widząc sposób
Postępov·ania Polaków. próbuję dojść, dlaczego
u nas 1est il- 'łczej.
- Możn wtęc powledzie6, że lepleJ znass
Chiny nit niejeden twój rodak stale przebywający w kraju.
- Tak, na pewno, ja mogę porównywać.
- Jak sądzisz. czy Polakom dobrze żylob1
ale w Chinach?
- To 1est bardzo trudne pytande. Chyba nie.
Rozmawiała:

kulturą europejską?
- Ja to zauważyłem

i wydaje ml się, te
Zainteresowanie
tego porównać.
E"ropą w Chinach rozpoczęło się na początku
tego wieku I polegało na czerpan.iu z Europy
teJ:!o. co Chi-no , mo7" c;"ie pqydać. W Europie
występuje zjawisko tascynactt nasza lrulturą
D" „asad1ie iak najdokładnlciszego kopiowania
pn,ejawów tej kultury na europejskim gruncie.
Przy czym zainteresowanie to dotyczy raczej
ty 1ko religii cliifti<kłej l rzeczy · mnie1 ważnych
natomiast o prawdziwej
jak np : Kung-fu.
kulturze naszegr. kraju przeciętny Polak wie
tvlko tyle że jest bardzo bogata, ale w czym
w
to bo1taf'two się przejawia. jut nie jest
st nie określić.
Zainteresowanie w Eurooie Dalekim Wscho:..
nie da

się

Przez dwa dni (25 i 26 czerwca br.) trwało doroczne świę
to „Glr su Robotniczego" I choć
pogoda była kapryśna (raz słoń
ce, raz ulewa z piorunami)
mieszkańcy Lodzi bawili się do
późnych godzin w Parku Kultury f Wypoczynku na Zdrowiu . Największym pow0dzenlem
cieszyły się występy estradowe
(Radi.owy Klub Masztalskiego.
cała plejada Popularnych artystów teatru I filmu. znane zekapele podspoły muzyczne,
wórkowe) tym bardziej, że konferanqiPraml byli spikerzy pol-

zainteresowanie
imprezy spor11zczegó!nie wyścigowe
towe,
Motocyklowe Mistrzostwa Polna Retkini,
zgromadziły
ski
gdzie były rozgrywane, tysiące
kibiców.
Wielkie

wzbudziły

także

Nie zawiedli tym razem handlowcy i gastronomia. których
stoiska cieszyły się nie mniej..
.
szy:m powodzeniem mz występy
estradowe czy pokaz starych
samochodów i motocykli.

MARZENA KIJEWSKA

I

1AK l-A O~ PRZ EMYSt U nZIEW IAft SKI EGO
~ "~ 1·
\ w Lodzi, ul. W6lcza:6ska 1!1,
- znand producenci atrakcyinych wyrobów dziewiarskich, uruchamiający obecnie nowe wydziały produkcyjne

z
pracowników o

A

T

wysokich

R

u

D

kwalifikacjach, oferując

N

I

atrakcyjne

Ą

wynagrodzenie :

SZWACZKI,
DZIEWIARZY INTERLOKOWYCH,
PRASOWACZKI,
SLUSARZY,
# . PALACZY,
• SPECJALISTĘ DS. PLANOWANIA
(wymagana ~najomość zagadnień),
• SPECJALISTĘ DS. NORMOWANIA

•
•
•

*

Zakłady zapewniają wszystkim 1wolm pracownikom oru ich rodzlne>m bogaty
wachlarz świadczeń socjalnych.
Warunki oracy J ptac,r. do omówieniJ w hta. lrMlr I _......_ Iii. ,...
naflllra 1!8, ~k. 18. teł H H-55, ~W: IU.
Nie zatrudniamy os6b Po porzuceniu poprzedniego miejsca pracy.
4313/K

Toto: Grzeaort
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doeznte

4utorem największego 11ukeeiu lódzkiego „Se-Ma-Fora! od czasu
zdobycia Oskara dla „T1L7t{la" R11bez11ńskiego 1 to }est prawdzi'W1

komplement. Ale Piotr Dumała, młody, bo zaledwie 32-letni reżyser, autor „ścian", które uhonorowane zostaly na
początku
ez.erwca 1988 r. Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych w Krakowie, w pełni na niego zasłużył. Z
az.oś~lu tilmów, które zrobił w burzliwych przecież latach osiemdziesl~tych, wyróżn1en!a I liczące &i' nagrody zdobyło pięć. Dl)
tego wszystkie - poza jedną pozycją - l)OWstały w łódzkim „Se·Ma-Forze". Tu też debiutował po ukończeniu warszawskiej Akademii Sztuk Pięlmych w r. 1983 „Lycanbropią" będą.c zresztą
uczniem ja·kże znanego w dziejach polllklej
animacji Daniela
Szczech ury.
Ni• ulega więc wątpliwości, te jego twóN!Z~~ j~t kontynuacją
najoennlejazych poszukiwań w dziejach łódzkiego ,,Se-Ma-Fora",
Wpisując Ilię na listę obok pozycji zrealizowanych przez twórców
tak WYbitnych jak jego misbrz-Szczechura., już WS'Pomniany; Kotowsld, Schabenbeck, Rybczyński. Lenartowicz I inni. A przęcież
nie ma w utworach tego młodego twórcy, laureata zresztą Na&'rody Młodych Im. S. Wyspiańskiego, nic z naśladownictwa poprzedników. Od samego początku Piotr Dumała idzie własną drolą, formując charakter pisma niepowtair zalny I szalenie oryginalny. Motna zreszt~ już dziś powiedzieć, że jego filmy, a wymień
rny wszy1tkle: „Lycantropla", „Czarny Kapturek" 1, „Czarny Kapturek" l, „Latające włosy". „L!!.godna", „Sclany" są w jakiś spo1ób N)ZJ)oznawalne wślód innych. I to też chyba rzecz niezmiernie
tenna.
Czy do Lodzi po ukończeniu wa,r szawsklej Akademii

Sztuk
tram przypadkiem? Nie. Urzeczony filmem od dawna
(kiedyś pracował przez krótki czas po skończeniu Liceum Pla11tvcznego w „Miniaturach" ja.ko animator) przez ostatnie dwa lata
studiował w ASP problemy kina animowanego pod kierunkiem
Daniela Su:zechury w jego pracowni. I mimo, że ' dyplom na Wydziale Konserwacji D~eł Sztuki ze specjalnością
Konserwacji
Jt~ Kamiennej zalfladl!l wykonąpie
biustu
w marmurzę z
Pięknych

Ruchome obrazki

Piotra Dumały
•
•
sny 1 marzenia
•

Carrary, a t11.kże rysunek (Dumała przedstawil osiem arkuszy bry1t.olu wypełnionych... komiksem opartym na motywach „Zbrodni
i klll'y" Dostojewskiego), zdecydował się jeszcze na 2ll'Obienie filmu pt. „Lycantropia" właśnie w Lodzi. Bo z nią był związany
Daniel Szczechura. Musiał jednak młody reżyser znaleźć odpowiednie warunki do pracy, a także pewien rodzaj sympatycznych
zachęt,
w niedługi czas zdecydował sie robić rzecz następną,
która zresztą przyniosła mu ogólnopolską sławę. W tym zresztą
obrazie, a nosił on tytuł „Czarny kapturek" Dumała zaprezentował 1'0 raz pierwszy całą paletę swoich możliwości twórczych
I
coś, co moina określić jako jego własny rtyl.

u

A eechu.1e g<> przede W!ZY15tk!im upodobanie do posługiwania gię
ezarnym humorem, elementami horroru, zreśztl\ 1zalenie precyzyjnie wyważonymi, skłonnością do używania chwytów i środków
właśclWYch bu1"les.ce. Przyjrzyjmy się bowiem, Ile w tej historyjce o tym. jak mały c:r.lowieczek- zjada dużego wilka, jest dynamizmu, \1e !!ię d>z.ieje, jak kalejdoskopowo zmieniają sie sytu::icje.
Do tego Dumała wręcz ostentacyjnie ucieka na ekranie od tekstu,
od dialogu. Opowiada bardzo precyzyjnie, ale za pomocą obrar.u,
ora"•ie jak w pantomimie. wyważając każdy element, czasem
świadomie !)rzervsowując gest, ruch. Do
tematu
„Kapturka",
który je~t mówiąc oględni!! protestem przeciw ag;resji w świecie,
wróci zresztą jeszcze raz, by pogłębić wykorzystane jui raz środ
'k\, by 'lro'bić jakby kolejny wariant •llrawy.
Al• J)rzeciet Piotr Dumała to takie liryezne, nastrojowe „Latabędące pewnego rodzaju zaskoczeniem. Wykorzystujac gipsowe płyty. malufąc na nlch I dr3piąc je Dumala uzvskule nle:r.wyklą fakture obrazu. który przecież opowiada właści
w ie o miłości, slawi11c jakby jeden z najważniejszych i najbardzi e1 wYmownych elementów kobiecej urody. Po .,Kapturkach" taka zmiana nastroju, taka afirmacja świata, mogla wzbudzić zaskoczenie. I wzbudzlla.
~ace włosy"

Następnym ważnym obrazem byla
się młody reżyser z najtrudnle~szym'

„La~odna". Tu
zmierzyl
słońcem tematem, nie
ukrywając zresztą w rozmowie z przedstawicielką „Odgłosów''
tego, iż „im bctrdzie; 'akis t1tmat nil! nadaje rię na film, tvm je3t
eiekawszv w re11;tlzac;W'. .Przenieść na ekran twórczość Fiodora
Dostojewskiego maczyło nle zagubić znaczenia psychologicznego

pod

i filozoficznego· jego opowieści o dwojgu ludziach żyjących obok
siebie f zupełnie się nie rozumiejących. Oddać napięci.e towarzysz14ce t!'mU życiu, pokazać pewną psychologię, bez której cały dram~t
nie osiągnąłby pełni wyrazu. I mimo że powstaje mm właśclw1e
bez tekstu, Piotr Dumała osiąga sukces. Tu r-0zwija jeszcze bard.ziej technił::ę :nalowania i drapania na gipsowych płytach, 1,3geszcza dramaturi;:ię i po raz pierwszy przywiązuje taką wagę
do or~wdy szczei::ólu. Ten kto ogląda! .,Lagodną" przez dłu~ cza"
nie m6gł uwol.nić si~ od jakże sugestywnych zbliżeń oczu, ezy
much1 sennie po.rusza.ją~j si~ PO jakimś przedmiocie. Ale najważnlelS'Ze było to, ii Piotr Dumala potre.f1 os>!!łrtnl\Ć ten nastrój
gkuolenl!I. I powagi na ekranie, który snaezy ty>lko utwot'T oddziałujące su~-estywnl• na widza.

przyezła

port na reali.za<:j' „~ł.;.,... 'fis 1a.1t w • •
docie o Rossinim Dumała decyduje· tlę, po przypadkowym "f!IY•
wołaniu 100 metrów już nakręconej taśmy. 1u Inny wariant tce·
nariusza. Gdy w pierwszej wersji. film oscylowal. w kierunku
„Latających włosów", w druf.!iei by! bliższy „Lagodnej", 11.le tet
tylko z pozoru. O ile film wg Fiodora Dostojewskiego zrealizowany
był w konwencji realistycznej. w ostatecznej wersji „Sciany" po5łuiziwały •ie elementami surrealizmu Nikt właściwie przy tym
n ie wie. iak interpretować tę rzecz o człowieku miotającym 1!-lę
w zllrnknieciu - czy jako metaforę ludzkiego miewolenla f!'l.Y
mu o wolności - co zresztą należy poczytać za zalete. Sam reżv>er mówi, że Jest to film o marzeniach człowieka. zamkniętych
„klatka" l!:lowy. ·Dla na.s ważne je~t to. Iż udało się uzyskać mło
demu twórcy i:lębokl wymiar mozoriczny. Il 1ednocześnle pt7,edstawić swe11-o hohatera w sposób szalenie lnteresują~y od 11trony
l)lastyc:r.nej, I zarazem bardzo skondensowany.
I wreszele

Tera.z Piotr Dumała kręci kolejny film w: ,,Se-Ma-Forze"'. MO!lł
rirzewrotny tvtul .,Wolność noe:I" I jak mówi reżyser, będzie prezen tow:d prawo różnych części ori;(anizmu do wolności... e:estu.
Ale orzywlście iak zawsze. war~twa literacka, cho~ przywią.zu1e
do nie1 Dumał:i tak wielkie r.nac7enie. j~ł. tylko ~klerDw„nlem
mvśleni:t nll odpowiednie tory. W filmach Dumały 'PSzY~tko
1est obrazem.· I I.o obra:i:em tak suge1tywnym, li nie
możn!I
1'rzejść obok nleii;o obojętnie,

w

Przybył
ł
kim ,,Se-Ma-Forze" twórca godny !Woich wletkich poprz.ednlków. Naprawd"
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, ozny

Lewy11
okiem

Jedno „za"/
jedno
„przeciw"
Jak się pożyje trochę dłużej
to nietrudno zauważyć, że pewne tematy wr~cają na forum
dyskusji publicznej co kilka lub
kilkanaście lat z regularnością
plam na słońcu. Dyskusja nad
takim tematem zaczyna się nie wiadomo dlaczego i ko11cr.y
- nie wiadomo jak. Dla przykładu 1 parę takich tematów: czy
stosować karę śmierci, czy nie
stosować, czy dzieci w szkołach
powinny nosie mundurki czy
lepie.i nie nosić, cr.y powalać
Akademię Literatury, przy tym
ostatnim temacie ogłasza się
zazwyczaj 11.nkietę t>Od hasłem:
'„kogo byś do takiej akademii
W,'bral?". W tej chwili też mamy taką ankietę
oi;:loszoną
przez tygodnik .,Kultura" . Je~t
to za mojej pamięci co n::ijmniej dziesiąty raz - stano\\'i
zresztą doprą zabawę intelektualną i nic nie mam przeciwko takiej zabawie,
Có zaś do mundurków szknlnych to ogłaszam bez dluższych
wstępów. że jestem ,.za". Niech
nasze pociechy rywalizują ze
wbą, zwła.szcza w szkole śred
niej, w zakresie postępów w
nauce, inteligencji. dobrego wychowania. a nie ciuchów z z::ie:ranlcznej wyprzedaży. Nawet
w Stan'ach Zjednoc;:onych. gdzie
dowolność stylu ubierania się
można łatwo poczytać za jedną
z
fundamentalnych
wolności
czlowieka.
wprowadzono
w
pewnym rejonie. tymczasem na
próbe. wlaś"nie mundurki szkrilnP. Co dziwnlej~ze olbrzymia
i1;iększość rodziców
!!lo~owola
za umundurnwaniem mlodzieiy,
a więc za oii:raniczeniem ~lvn
nvch wolności osobistych. Mundurki wprowadzono. eksperyment się udał l podobno ma
bvć rozszerzop.y na dahze okręgi.
Cóż. z prasy, a zwła
szcza z filmów, możem:v 'W!f"wnioskować, te szczególnie w
tamt:vm kraju wyścig strojno~ci
wśród małolatów jaskr&wo d;.11' ~ię zs.uwat:vć. Na pewno tet
~iaży na kieszeniach rodr.iców
I to oni ~kłonni !ą 01?ranic7i;~
W~'buj:i!ą lndvwidualn<i~ć swych
pnciech i naklnnić je do "''d:dani::i z.E(rzPbnych mundurków.
Zjawisko
O\\•ego
wyki gu
11trnjności
jest dobr:r.e znane
także l u n11s. Zwtasze1a 11 mło
d:r.lutkich. podral!tających panienek może stać się przyczyną
różn:vch kompleksów,
nh~1dro
wych zawiści, poczucia krzywdv. My~l,. te je.m nie wprowadzenie mundurków, w ~cl
slym te~ slowa znaczeniu. t~
przyna.Jmnlej jakieś ograniczeni!' swobody ubleriml& się, jakif'ś -uiednolirenle ubiorów chlop~ęcych ł dziewczecych mo(tob:ir
pozytywnie zawa?:vć na procesle wychowawczym.
~oro · mewa
11
.,rawadl
11?.:k~l:nyełl tie Htatnło ip<ltyka
się w
prute «fosy 'lłll. tiemst
urueh&mlenla tr:km pryw•ł!ft:reti
w nsnym knjtt. W~•d'l!len
tł„ '1Jt na tell temat -,ozrtrwnle t~-,,y ))Ubl!~I. młme M
jak!~ nie"PO"kól
łiutkocze mnie,
tdv sł:nze & -prywatnych 11/kolach podst11.wowrch l ~re~nlch.
Musze :>:nowu sle11:n11~ p11.mlęcią
do l'ols'kl
p!"le~W">Ojennej, bo
przecie± nie motna nicze(o ecenić. nie uclek!l.J11e się do porównania. Wtedy s:ikół prywatnych lstnlalo ll"POINI i w opinii
publicznej były to 1zkoly drup:o. a nawet tneeiO'!'zędn•. Oezywl~cle
przepruzam w !!.bltolwentów h,reh ttkó!. bo niektóre
miały bard'!Jll
wysok11 marke.
Na o,:ól jednak mówiło się, t.e
kt1' nie zdołał ulokow11.~ sw!'j
pociechy w gimnazjum pań
st"l'.•ow:rm. ten l)osytał dzlecla~a
1. konieczności do szkoły !)rywatnej. Tam mofna bylo uWS?:e podejrzew!lcC o względy
nauezyciel~twa I d':'lkcji
dla.
dzłeoi b&'Nizlej r..a~~yeh i lepiej płaef\eych. Tal"!\ 'l!rentl\ dyrekcja ubiegała 1111 • Jak najHemlejll'l!I\ frekwencję, a to ~na-.
ezy, te chciała nie być !byt •elątllwą, ułatwiała dziecku naukę, obnihla wymaglltlla. Podejrzewało się nawet o kul)Owanle
dobryeh
1topnl I J)romocji.
Ambitny nauezyclfl'i ·chetniej z11.trudnleł 1ff) w tzkolnlctwie p::1ń
stwowym. mimo te tam pł~c•
byłJ nitne, ale 1atyefakcj1 wi·

.m~a.

większy.

P!'esm

IJ)Ołe

Dziś takle rzeczy mniej jak
gdyby się liczą,
decyduje o
wszystkim pieniądz, można więc
obawiać się, że w prywatnych
szkołach :maleźliby się najlepsi
nauczyciele. Tam byłyby zresztą
na pewno najlepsze warunkibasPny, prysznice, mniej liczne
klasy, przy tym wszystkim jednak pozostaje obawa czy po~
'l!iom byłby lepszy, czy znnwu
nie zagrałyby względy pekuniarne, chęć roobycla większej
liczby uczniów. W dzisiejszym
stanie rzeczy, być może, szkoły
te byłyby lepsze od państwo
wych, co zresztą w mojej ocenie wcale nfe przemawia na
rzecz powoływania szkól prywatnych. Dlaczego bowiem dzieci najzamożniejszych rodziców
mają mieć wszystko atlasowe
od naj\~·cześniejszych lat życia,
a Ich rówieśnicy, może zdolniejsi I bardziej warto.~ciowi
tłoczyć się w szkolnictwie powszechnym? Start powinien być
równy, przynajmniej w dzieciń
stwie. Naprawdę, zostawmy już
ch.ociaż tę enklawę
sprawiedliwości społecznej.
Nie chciałbym aby

moje wnu-

już w dzieciństwie pocr.uły
się dziećmi
piątej
kategorii,

ki

skazan:vmi :>: góry na ograniczone pe.rspf'ktywy życiowe tylko
dl11tego. że ich rodzic!! nie mo,11liby płacić wielu ty~ięcy zło
tych miesięcznie opłat szkolnych.

W'LODZTMTERZ
KRZEMIŃSKI

•
Bezbrzeżna
łagodność

„dobrych
wujków"
Nie napi&zę nie nowego,
przypomnę coraz częściej

jem
powtarzaną prawdę, że przepi~y, ustawy i postanowienia mamy
nadzwyczajne, ale praktyka jest
po<lla. A przypominam o tym
dlatego, że oto ludzie mądrzy,
w przepis}' zapatrzeni, martwią
się strasznie o pieniądze
dla
sportu. Uwatają oni, że Komitet do 1praw Młodzieży i Kultury Fizycznej powinien wystą
pić z wnioskiem o przygotowanie I uchwalenie ustawy "' sposobie finansowania sportu I
kultury fizycznej. Również niektór:iy posłowie są podobnego
zdania. Uważają oni, że skoro
Sejm PRL uchwali taką ustawę, to automatyczni• zmien•i 11ię
rzeczywi1to11~. aby by6 w 2ll!Odzle z prawem. Wierzę w dobre
In te.ej• lud.:d 11utdrych I be:ii
wątpienia uewlwyeh, al• wąt
pi"
na""" Jłajlel)la w
•wleci• wtawa 'Hft!•ni nba1ftioną l'llffEJ wltW4.
Nlektórmy ,,cwi.adają, tł' fta1ze prawo powinno zezwalać na
fundowanie potentatom i nie
tylko potentatom pnemyslowym
i handl~wym r&inych pożytecz
nych rzeczy. Na przykład duża
fabryk11. ezy kopalnia sypie groszem klubowi I ten fr>OSZ wydany na rozwój •port11 odlicza
się tej fabryce ezy_ kopalni od
1mmy płaoonych przez nle podll.bków. W !ff.>ńcu - !)owladaj11
ei niektórzy pleTtil\dM um!ast najpierw iśc! do Skarbu
l'aństwa, a t>ó!n!ej
trafić do
klubów, jako dofinansowanie,
od razu ld11 l)Od właściwy adres, a urzędnicy wylronują t:vlko
niezbędne
buch:ilteryjne
czynności. Ale to j!'~t zbyt proste, aby było możliwe Zaraz
Z11.ezną urzędnicy ba~ 11!•. te
kluby niebywale w~bogaeą się.
Lepiej wlęe ~awlal! fłkej11 i
lewe kasy.
J11.k to Ili• !'Ołil'
Nie prostszego. Daje 11„ w fabryce zaufanym ludziom ?>remie, potem 1!ę łm je f)(łblt'!ra
- tri przez za.ufanell(o cdowl•ka - z tero p&w11taje fundm1z,
którym dyre-ktor fabryki mote
obdl'trzyć 1.11wnd11ik~w Po meezu. Z t"iri J1ł11ci 11ie u nlewbędn1 drułynie
punkty. Jak

„

twierd'Z4 wtaiemftiezenł punkt
kosztuje 2 miliony złotych. Z tego „Je·wego tunduszu" płaci sitt
za transfery i tak dalej. Robi
się prezenty
sędziom.
Mając
taki fundusz w „lewe1 kieszeni"
można grać rolę „dobreg;o wujka". Któż nie pokocha takiego
„wujka", który ma „lewe piepiądze", w „lewej kieszeni" z
„lewego funduszu·•? I co na to
pomoże najlepsza w świecie u5ta wa, jeśli w najprostszy, 1
• możliwych, sposób nie rozwiąże
tego, aby „lewa kasa" stała s"ię
kasą legalną?
I już wcale nie chodzi o
że takie
„lewe operacje"

to,
dla

zdobycia „lewych pieniędzy" są
·wielce niemoralne. Chodzi natomiast o to, że te „operacje"
pozwalają na utrzymywanie fikcji. I właśnie ta fikcja demoralizuje. Już nie i;tarszych ludzi.
którzy „najęli" się za działaczy,
a1e młodych ludzi, którzy mają
być naszą chlubą i przyszłością.
Oto reprezentanci Polski w pił
ce nożnej do lat 17 okradają
w biały dzień sklep w RFN, d'°
którego zostali zaproszeni, !I.by
zrobili zakupy z ... 20-procentową zniżką. Kiedy karano ich
dyskwalifikacją, trenerzy rwali
włosy z głowy i błagali o litość. Litość? Dla kogo? Przecież
ci młodzi ludzie wiedzą, że dla
nich jest wszystko. że oni są
,.panami", dola których nikt z
niczym się nie liczy.
Mtodzi ludzie biei(ają po boisku i nawet nie usiłują udawać, że grają. Oni bowiem wiedzą, że w Polsce .~~ najlepsi,
że ich chetnie .,kupią" na Zachodzie, że tu się nie muszą
wysilać,
bo lepszych nie ma.
Robią też
wszystko, aby jak
najmniej konfrontować swoje umiejętności z zagranicznymi zawodowcami, bo wówczas wyła
zi niczym szydlo z worka, że
są nędznymi amatorami, którzy
tylk,o udają zawodowców. Ale
są \•,:śród nich gracze utalentowani, którzy potrafią grać. Za I
granicą, oczywiście. I ci robią
wszystko, poza boiskiem najczęściej, aby na Zachód trafić.
Jak Marek Leśniak choćby i
teraz Grzegorz Więzik z LKS.
Historię dezercji Marka Leś
niaka opisano szeroko, nie ma
powodu do te~o wracać. Ale
warto przypomnieć, że ,.pomogli" mu w tym „dobrzy wujkowie" ze Szczecina, którzy nie
t>·lko załatwili mu wsr.ystko, co
potrzeba do życia w Sr.czeciniP,
ale studia według indywidualnego toku oraz urlop dziekański
w drodze wyjątku wprawdzie - aby do wojska chłopaka
nie· wzięli, aby mógł za Zachód
zdezerterować. Potem pojechał
tam przedstawiciel władz sportowych i dal gwarancje, :i:e dezerterowi nic się · w PRL nie
stanie.
Czyżby
te wszystkie
czynności był:v dokonywam• w
m;vM nbo\\'iązuj11c:vch w PRL
przepisów, cz;v też te przepi~:V i
praw;i b:vl:v uchylane .,w drodze
W~'jątku"?
Ra?. już '!darzyło
się. 7.e prokurator zastrze>(ł. że
polski zapaśnik nie może ołtzy
mać paszportu. 11.le on otrzym:il
pa,oi.,,port i r.blegl do Szwecji,
bo mu w PRL sąd groził. „Dobrzy wujkowie" zawsze pomo~11.

Ciekawam, jacy t() .,dobrzy
wujkowie"' l! Lodzi pomogą teraz w odzJ•!kaniu Grzel!'.orz!I.
Wier.ika ! I kto bed?.le na~tęp
ny? Lal!;odno~ć .. "l'.rujków" s!)rzyja bowiem dezercjom.
Jeśli już mamy stanowić no\~·f' prawa w ~p~rciP. to pn~ta
rać by ~il!
należało
taki!!
prawi1. którP uniPmożliwilyby
działalnoM ,.<iobr:vm wuikom".
Ale w to to j& już - niestety
- !Il~ uwierzę!

„

DOGDA MADEJ

•

matem net od Czytelnika, f)ana
Wojciecha Kołodzieja z Lodzi.
Ba,rdzo dziękuję. Pan Kołodziej
doczytał się w moim tekśde, że
popieram iazdę na gapę i drwi
sobie ze mnie, orooonując, aby
kon rolerzy MPK wręczali na•
grody złapanym gapowiczom.
Drogi Panie. Wyraźnie napi•
11ałem. 7.e jestem przeciw
ko•
rzvsta,niu z środków komunikacji masowej 1,a darmo, czyli z
pańskie.i I mojej m. in. kieszeni. Myślę tu zresztą ni~ tylko
o gapowiczach.„ Ale jednocześ·
nie jestem or.zeciw kontrolerskim łapankom i be7.względne
mu egzekwowaniu wysokich opłat za przeiazd
bez bil<'tu.
Myślę, że kontroler (lub
jego
zwierzchnik) może I powinien
obniżyć t.•ysokość tei opiaty lub
zrezygnować z n iej w
określo
nych przypadkach: można przecież odróżnić poważnego
obvwatela. który tylko 1,apomniał
kupić czy skasować bilet
od
cwaniaczka, któ"ry robi !Obie z
ja:!ldy na gapę spnrt.
W dalszej części listu mój
adwersarz dworuje
sobie
z
moich pomysłów dotyczących
darmowego lub co najmniej taniego zakładania telefonów oraz
wypłacania odszkodowania pasażerom PKP lub PKS. w Et.o"
sunku do których te przedsię
biorstwa nie wywiąz8IY się
z
umowy. tj. nie przewiozły ich
w ~posób r.agwaranto\\·any rod7.ajem bilet.u (paciai! pośpie
szn:v wolniejszy od osobowego
itp.).
.
Nie ma zE:odv drogi p::1nie. Uparcie obsta.ie orzv egzekwowaniu takich obowiązków· od przewoźnika ;::ik i ool1'łtę za zalo7.enie telefonu nadal uważam
za zawrżoną i niezi::odną z handlowa logiką i poc 7 •1ciem przyzwoitości.

Dziękuję nanu Zf troske
o
mo.ie zdro\v\e. z własną sklerozą jakoś sobie poradzę,
czego
życze t.akże wszystkim. cierpiacvm na te lai::odn" w gruncie
rzeczy przyoadłość, cwocuj ąrą
czasem r.anikiem
pamieci. a
czasem wvl?advwan iem (i W\'_pisywaniem) tzw. dubów smalonych. Pozdrowieni;1.
Już chciałem dalsza cześć te~o felietonu poświęcić
.iakimś
zdarzeniom zabawnym I pogodnym, kiedy dooadla mnie informacja również z pocztowo-telegraficznej łączki. Oto zacna
I zasłużona wielce łódzka poczta oi::losiła dumnie. że
V{ykonywać będzie usługi ~up e rrrrekspresowe ! Mianowicie suoe1:'ekspres polei1ać m:i na tym. że
poc:r.ta nasz::i. wspaniała jest. w
stanie doreczyć orzesYlke miejscową{!) iui
następnego
·dnia, pod warunkiem ·wszakże,
i:i: nadawca przvniesie te pr7esylke (list,
przekaz. nieduża,
paczka) osobiście
d" urzędu
poczt.owei!o w„. Alei Wlókniar7.:V i 7aplaci '!a ten cymes 500
zl (~łow·nie: piećset).
Pro~r.ę szanownej pocztv nal'ie,j ! Proszę drogiei:!o i zacnee:o
pana kierownika Służb>· Poc7towej C7e,ła;_.,•a
Ciesielskiee:o 1
Czv nie mo:i:n::i bylohv porzekać
z tym do pierw~zego kwletnii1?
Przecież to ~7.vste kpin:v.
Czy
pan kierownik wv<>br;:iża sobie,
rż:e kto~. kto pilnie chce v.ryslać
pi~mo, dajmy na to do
sądu
przy placu Dąbrowskiego,
a
mie~zk!I. na Chojnach lub Widzewie 11korzvcta z takiel!o .. ułatwienia"? Będzie si~ tłukl do
dworca
Kaliskiei(o
:i:amiast
zw:1re1.:ajnie i pn oro•tu pojechać do sadu? (Urzędu
Mi acta,
rPdakc.ii. bi1nku itp.). A
cała
prr.yjemno~ć za !?łupie przeprasr.Rm NBP - nieć stów?
Domniemywam.
że
pnczta
chce ~ie wv:.,ić na dochodowość
I europ„jska zupełnie nowocze1mość. Tymcia5em
z-wyczaJnie
11ię ośmlena.. Zwykł:r list. który
tvlko jeden. dwa dni 11zedl d~
Warszawy to 1Mzcz.P. nie jest
tak11. odległa Drzeszlość. Ludzie
- m. In. ja, AK - pamiet'lją
takie rewelacie. T:vlko że wrzucałet się ten liRt do
zw:vkłei
11krz:vnki i naklejało :i!naczek za
kilkadziesiąt l!rosz:v .
Usłue;a. suoerekspresnwa tn l'Qdobno - eksperyment. Przypomina si~ stan kawal o czło
wieku. który ch!'ldi;il na nogach
w kraju. któne:o
mieszkańcy
zwykli cho 7.lć na rękach. Z:vskal goble
no bardzo
odważne.go. a nawet troche
niebezplecznel!o
ek~perymentato1

lagle

Ryzvkown1
eksperyment
Po felieton!• utytułowMlym
przewrotnie I · mam nadzieję
- równlet iig].11.rn!e, ..Stalinizm
w tramwaju" Cn.t' ~/88) otrzy•

ra ...

Zupel.nle „~ darmo mam do
Zi'!Prooonowltnia
pare równie
eksperymE>ntalnych rozwiązań:
do tawa pora11ne1 11:azety razem
z mlekiem I bułeczkami
pod
dnwl mleszki:inia, telefoniczne
zamawianie zakupów,
biletów
do kina I do teatru. Itp.. itd.
Podobno R!ł kraie. J!dzie mo:bna
to załatwl6. Uwierzyć trudno,
-prawd-a?

ANDRZEJ KAROL

•

O~SX15

Tymczasem

pierwsze

od-

działy wojsk Piastuna nadciąg
nęły w~eśnieJ ni:t oczekiwano.
to zebranie w
Uniemożliwiło
ilości
odpowiedniej
mieście
zbota. Oddziały Piastuna przechwyciły kilka karawan wozów

zbo:tem oraz trzy
wielkie stada bydła, . ltt6re gnano do miasta. Atak na gród
jednak nie następował - mówiono, :te żołnierze l pos"ZCZena
C2ekaj2'
oddzląły
gólne
przyjście głównych aił na czele z Piastunem, władcl\ Polan,
bo tak siebie teraz nazywali.
W mieście nastroje nie były
dobre, wielu kupców po prostu
uciekało w stron~ Slęzan l do
grodu Wrocław, zabierając wozy z rodzinami oraz to co slę
Nikt nie podało z dobytku.
trafił powiedzieć, nu ich wpawokół
dło w ręce grasujących
miasta Polan, ilu zabito, a ich
majątek rozgrabiono. W tej to
sytuacji, gdy na dalekim horyzoncie - bo ziemia tu była
równinna i od dawna wych:to lasy w pobli:tu Kalbiil
w
pokazały się nowe wojska
c?erwonych kubrakach, zaltniły
w słońcu hełmy i pancerze, Ibraim zwołał radę starszych i
do
poeelstwo
zaproponował
Piastuna 1 propozycją opłace
nia trybutu.
Przez całą drogę pod X:aH1ię, Dago jechał milczący, eh~
l
miał u swego boku Zyflkę
Herlma. Gdy na noc rozstawiono dla niego biały namiot,
zamykał się w nim i nie •
puszczał do · siebie nikogo. Rai
tylko za:!ądał od Herima podania mu wyrysowanych na w
rze brzozowej zarysów Kraju
Ludzi Skrzydlatych oraz Slę
zan, co było znakiem, :te rozważa wszystkie skutki wojny 1

wypełnionych

warto było łakłentu człowte
kowi, który Ich o swoim pokoju saipewniał, narda6 się dla
obroJ11 Kall.Iii, nlewdzlęcmej
za okaza ą jej nle tak dawno
pomoc? Co innego, gdyby 6w
Piastun chctał przekroczyć rzek' Barycz~ l zająć jakieś opole. Ale on o mał:teństwach mię
Polanami
i
dzy Sl~zanami
chciał mówić, s61 z łup kujawskich obiecywał."
Nie pozostało więc nic innego władcy Kalisil, Ibralmowl,
jak wybrać się 1 poselstwl!m
do Piastuna, którego niezmierzone wojska ujrzał na horyzoncie. Białą brodę swoją wy- ·
w
szczotkował Ibrałm, bogate
złoto szaty sało:tył i na czele
dwudziestu tak 1amo strojnych jefd:tców wybrał się do
obozu Piastuna, do jego białego
zobaczył na
namiotu. A tam
pozłacanym tronie Popiolowło
sych, który przywieziono aż
młodego
tutaj na wozie
mężczyznę

1

golą

białą

i Swiętą Andalą na

głową

włosach.

Złoty pancerz miał Piastun i
był okryty.
białym płaszczem

łołnierze Dagona.
Pojął teraz Ibralm, że
do
przyjmując
czynił

wolall

:.fle usiebie
księżnę, dając jej drogie szaty
i eskortę na drogę do państwa
Visulan. Nale:tało ją zatrzymać a teraz wydać temu wojsku. Ale skąd mógł wiedzieć,
że tak się rzeczy potoczą, wyschną bagna l moczary, Kallsia 1tanie otworem dla najazdu.
- Przyznaj przynajmniej, te
gościłeś nie księżną Hel gundę,
ale kobietę do niej podobną, to
jest Ł:te-Helgundę - zaproponował mu Piastun.
Ale Ibraim był przede wn:yatkim kupcem, u którego sło
wo Uczyło się więcej niż :tyde.
Na jedno jego dowo w dalekim Wrocławiu można był-O otrzymać towary i złoto, on takInn. ,n kupcom
że zawierzał
tylko biorąc od nieb słowo.
prawMiędzy kupcami słowo
dziwie było najważniejsze. Odszedł więc dumnie:
- To była prawdziwa księż
ją,
Poznałem
na Helgunda.
gdył kilka ra:17 się :r nią spot-

Patrzył na nich Dago • pogardą i splunął Im pod nogi:
- O czym mówić z głupca
mi, którzy nie widzą dalej nit
koniec własnej włóczni? Jeśli

z
stanie Kallsll, ku·p cy
musiell budować składy w Poznanll albo w
Gnieździe, tam otwierać swoje
targowiska.
dnia o świcie
Następnego
rozkazał Piastun pięc iuset swoim tarczownikom uderzyć na
nie

Wrocławia będą

najsłabiej zabezpieczoną

część

podgrodzia od strony niemal suchych teraz bagien. A gdy t arczownicy wdrapali się na wały
i zdołali otworzyć główną bratrzystu
mę, wdarło się w nią
sauromacklch wojowników i
rozpoczęło rze:f, o ~akiej ąotąd
na tej ziemi nie słyszano. Trzy
dni i trzy noce płonęła Kalisia. Tysiące ludzi, kobiet, męż
czyzn i dzieci - wzięto w niewolę. Zrabowano ogromne łu
py. Żołnierze stali się tak bogaci, że złoto było tańsze ni ż
srebro było
dotąd srebro, a
sło
tańsze nit dotąd bywała
ma.

gTodu oblega4. ,
- Kto uwierzy, 'te jestem
księtną Helgundą i mam prawa do tronu Poplolowłosych,
l
głowy
j~l! Piastun będzie
Helpytała
języki ucinał? gunda swego , młodego małżon
ka.
- Prawda i wiara jest zawIH po stronie silniejszych
Uropowiedział jej Karak. dzisz ml dzieci, a one te:t bę
tronu w
dą miały prawa do
Gnieździe. Nabiorę wtedy dość
uderzyć na Piastuna.
sił, aby
Tobie oddam jego głowę 1 jego
,
język.
W grodzie Karaka nikt dawniej nie widział żony Poploło
włosego, dlatego nikt nie mógł
że
mieć calikowitej pewności,
Karak wziął sobie za żonę księ
jak to
żnę Helgundę, a nie powiadali uciekinierzy z Kalisii
- jakowąś Łże-Helgundę, ją
na
winiąc za zemstę Piastuna
Kalisii. Trzy głowy musiał uciąć Karak, a także trzy języ
ki, zanim przestano głośno mówić o jego żonie jako fałszy
jednak
Myśli
wej księżnej.

(9)'

ZBIGNIEW NIENACKI

Kalisią.

O Slęanach wiedział Dago
jakle
dość sporo 1 informacji,
cenna
kancelaria
posiadała
Rhomajów.

oni pono~
potętne pań

Mieli

kiedyś stworzyć

stwo złożone nie tylko ze Sl-azan, ale Dziadoszyców, Trzebowian i Bobrzan. Dla zabezpieczenia się od Sorgów Po ob1dwu stronach rzeki Bober zbudowali potęfny wał wzmocnio·
ny fosami i tak długi, te prze&
dwa dni jazdy konnej nłe motna go było obejrzeć od począt
ku do końca. Miały owe ludy
wspólne miejsce święte - Gógdzie kult 1łońcu
rę Slęzę oddawano jeszcze w pradawW
nych czasach · oeltyckich.
Rocznikach Fuldajskich zapisano, że ~~zanie mieli wiele
grodów, a najpotę!nfejszym był
Wrocław, dokąd :z:mlerzały karawany kupieckie z Wielkiej
Morawy, z Italii, od Franków.
Z Wrocławia pr<>Wad-ziły dwa
szlaki kupieckie - jeden pne-z
Karaków aż do Kijewa, drugi
przez Kalisię at na północ, do
Estów t do Kurów. Potętnymi
grodami rządzili też bezpośred
nio graniczący z ziemiami Kalisii - Sle;zanie w Miliczy. Jut
samo zbliżanie się pierwseych
oddziałów armil Piastuna do
Kallsii, a więc w bezpośrednie
sąsiedztwo granicy Sl~zan musiało wywołać tam popłoch o-·
raz zjednoczenie się poszC%ególnych opoli, zorganizowanie
armil, która jeśli nie teru, to

w

przyszłości mogła

wkroczyć

do państwa Polan l to w najbardziej nieodpowiedniej dla
Piastuna chwili. Czy miał pra'IJUIO Piastun liczyć, :te nie zdradzą go wtedy Duninowie zPoznanli albo Łabędzie z ~duT
Z bogatymi darami wysłał
więc Heri.ma do grodu w Miliczu, aby upewnić tamtejszych
Slężan, że zatrzyma się na rzece Baryczy, a potem :r.awr6cł
do Gniazda. Posłał teł dary do
władcy Milicza, niejakiego Stojmira, starosty bez synów, ale
s siedmioma córkami. Zaproponował Piastun, aby starosta Stojmir wydał swoje córki za ml\f za
dwóch synów Awdańca, któremu to rodowi on, Piastun nadał ziemie ł wioski at po Obrę. Co zaś tyczy samego Stojmira. to nie żąda od niego fadnego trybutu, ale tylko zwykłego hołdu i wzięcia w piastowanie.
Dago
Zabezpieczył się więc
od strony Slęzan, aby móc swobodnie i całkowj:ie rozprawić
się z nie zdobyt dotąd przebogatą Kalisią. Nie wiedziaJ, ie
władca Kalisii, słał posłów do
wszystkich rodowych opoli Slę
zan I nawet ich l,)rzywódcy zebrali się na Slęzy odbywając
w tej sprawie specjalną naradę. Zbyt jednak duża była w
nich gorycz za niską nagrodę,
jaką od Kalislan otrzymali, gdy
przyszli Im z pomocą i uderzy~
li od tyłu na wojska Karaka t. Nie kwapili się tedy,
aby i tym razem zebrać swoje
dodrużyny, wybrać jednego
wódcę i pójść na pomoc Kalisii Niewiele zresztą wiedzieli o owym przedziwnym Piastunie, który tak szybko zdobył
Kruszwlc i Gniazdo, księżnę
mieczami
rozsiekał
Helgundę
od
przyjął
żołnierzy i hołd
Czy
Duninów i Łabędziów.
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Obok niego stała kobieta w
z
stroju wojownika
o złotych okuciach,
dwóch wojewodów w białych
najmoiniejplan.czach oru
szych z Duninów l Łabędziów,
1-aa takie kanclerza, kt6r7
1im piórem plut na rulonach
kory brzozowej.
Ibralra I rzekł
Skłonił
do Piastuna:
- Co clę sprowadza pod Kalistę, panie? Chce11. złota, drogich kamieni, niewolnic, dro·
gich szat I auknaT
Powiedział mu Plutuń:
- Sprowadza mnie tu ogromna krzywda jakłl ja, i mój
lud, od Kallsian d<>1naliśmy.
Oto przebrała się miara krzywd
ludu od księ:łnej i motnych. ukwzyliśm7 Ich, ·a księtną Helgundę I jej syna Aslaka rozsiekało wojsiko mieczami. Tymczasem ty, Ibralmle, jakąś nową Helgundę wynalazłeś, a to
znaczy, :te musi to być jakoZamieszawaś Lże-Helgunda.
państwie
nie więc w moim
chcesz czynić, bo wygubiliśmy
ród Popiolowłosych, a ty go
znowu tworzysz.
- To była prawdziwa księ:tją 1
Odesłałem
na Helgunda.
jest
księciu Visulan, poniewa:t
z nim zaręczona - odrzekł Ibralm.
Wówczas wyszedł
Piastun
przed swój namiot i wezwał
do siebie dziesiątki :tolnlerzy.
Zapytał ich:
- C;y to wy rozsiekaliście
mieczami księżnę Helgundę i
ród
jej syna Aslaka, gubiąc

męskim
łukiem

- Ten oto człowiek, władca
Kalisii, twit!rdzl, że wskrzesił
i
Helgundę, gościł ją u siebie
do księcia Visulan odesłał.
Wrzask zrobi~ się tak okropny, bicie mieczami w tarcze i krzyki, :te albo Ibraim
jest straszliwym czarownikiem,
który trupy potrafi wskrzeszać,
albo też mów! kłamstwa.
- Pokaż nam Lże-Helgundę .
Pokat nam Ł:te-Helgundę

pojął
mógł

krwi
Dagonowi przelewante
ludzkiej zaproponował Czarnemu Łabędziowi, aby w swoim
namiocie ucztę dla całego swego rodu wydał I Dagona na nią
omówienia
celu
zaprosił w
sprawy łupów. Zamiast Dagona
na ową ucztę przyszedł Jednak
tylko Herim z dzbanem wina
zatrutego przez Zydala, jego
powiernika l wykonawcę wyroZydal
Rozlał
ków śmierci.
wino do kubków wszystkich
biesiadujących, nie wyłączając
Herima, ale gdy tamci kubki
opróżnlll, on tego nie . uczynił.
- Dlaczego z nami nie wyHerima ów
zapytał
piłeś? Czarny Łabędź.
Odpowiedział mu Herlm:
- Słabo stawaliście w walce
przeciw Kallsll 1 mało wzięliś
cie łupów. Ale jak to się sły
szy, zapomnieliście o trzystu
numizmatach, które dał wam
Ibralm. Nie wracacie więc do
domów at tak ubodzy jak to
opowiada cle.
Przerazili się jego słów. Nie·
którzy z Łabędziów chwycili
za miecze, aby zabić Herima,
który ich o zdradę oskarżaŁ
Trucizna jednak już działała,
i
zaczęli wymiotować winem
i na
iókią, padać na stoły
ziemię, umierając w straszli•
wych męczarniach.
W tym czasie dwaj synowie
Awdańca zdobyll Ląd bez żad
nej walki, zabili pozostałych
tam Łabędziów, starych i mło-
dych, także kobiety Ła~ziów
1 !eh dzieci. Lestkowie zaś Dagon-a rozpoczęli polowanie po
całej krainie Łabędziów, po ich
grodach i gródkach, wsiach i
każdego
wioskach, mordując
kto tylko zwal się Łabędziem
albo kogo Łabędziem zwano.
jednego Oszczędzono tylko
w
Rudego, który
Łabędzia
gródku nad Wartą
nędznym
siedział I przez innyclt._ Łabę
dziów był pogardzany, poniewa:!: mówiono, że w ogóle żad
nym Łabędziem nie jest, ale
z niewolnika się począł i tylko matkę miał z Łabędziów.
· Tego oto człowieka przed oblicze Dagona sprowadzono, a
ten go skrajem swego płaszcza
okrył i dał biały płaszcz wojewody, aby drużyną Łabędziów
odtąd dowodził. Niestety, wojo
sko Łabędziów na wieść
§mferci swych panów i o ujawnieniu ich zdrady, rozproszyło się po lasach-\ prawie rok
zebrał
trwało nim na powrót
je Łabędź Rudy i do Gniazda
jeszcze
gdzie
przyprowadził,
raz, na oczach innych wodzów,
swoje dłonie włożył w dłonie
Piastuna, wierność mu poprzysiągł i ponownie skrajem jego
Tak
okryty.
został
płaszcza
więc ocalał ród Łabędziów, do
dawnej jednak zamożności jut
nigdy nie powrócił, gdyż Ląd
i inne dawne grody Łabędziów
przejęli Awdańce.

Wielka okazała sltt zachłan
starego Awdańca l jeg()
i
1ynów na wszelką ziemię
grody. Nie dość im było 31e·
cza, Lądu oraz iiem at po
k<>rzystarzekę Obrę, dlatego
jąc 1 zamieszania, jakie wywoŁabę·
łała rozprawa z rodem
dziów, oskarżyli także o sprzy„
Janie Kalisii niejakiego Czestrama z grodu Czestram, napadli go, zabili i gród uznali
za własny. Widząc zaś, że
Awdańce do wielkiej dochodzą
rzekę
potęgi i slęgnęll jut po
leżał
Baryczę, gdy:t Czestram
tak
Baryczą,
między Obrą i
Herim jak i Spicimlr wykazali
przed Piastunem, iż fałszywe
było <>1lkar:tenie owego Czestra·
ma o zdradę. Dlatego rozgniewał się Dago Piastun na Awd.ańców, odebrał im Czestram l
nadał gród niejakiemu Czesła
wowi, zwykłemu Lestkowi, któ•
ry razem z nim, ramię w ramię dzielnie stawał przy zdobywaniu KaJisii. Bła gali Awdańce, aby im jednak oddał ów '
gród w Czestramiu, poniewa:t
nad Baryczą znajdują się dypotrzebne do wyrobu
marki
w
żelaza, a oni, jako kowale,
żelazie się kochają, mówili rówCzestranież, że warownia w
i
miu i ziemie między Obrą
Baryczą będą ich oddzielać od
Stojmira w Miliczu, a przecie:t
za teścia będą go mieli synowie kowala Awdańca. Piastun
jednak okazał się nieugięty i
potwierdził swoje nadan'i e dla
Czesława, Z{)bowiązując go, aby kupców jadących z Wrocła•
wia otaczał opieką po przekroaryczy, dopóki
czeniu rzeki
nie dotrą do Óbry i ziem Aw•
dańców. Bal się bowiem Piastun rosnącej potęgi Awdańców
l nie chciał, aby władali tak
ziemią jak i on sarn
w ielką
notć

1t11s. Jan.usz Szvma1\ski-Gianc
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PopiołowłosychT
- Tak - krzyknęli.
I'brałma
Wskazał Piastun
powiedział:

Dago, te nigdy

nłe
możnym,
uufać
których sam możnymi nie u·
czyni, gdyi są oni jak ryś, co
le:ty przyczajony na gałęzi w
puszczy i w każdej chwili gotów jest skoczyć na plecy swoJaj ofiary. A te obrzydło Jut

Tak

będzie

1

by6
przestać
pojeśli
słowo, przesta-

kalem.

Mogę

władcą

K:ills!l, ale

fałszywe
nę być kupcem, a to gorsze od
śmierci. Nie wypowiem fałuy·
wego słowa, alt jęśU chcecie

wiem

dam wam wiele łvozów złota,
niewolnice, towary wszelakie
tak, :te ka:tdy odejdzie stąd udoginając się pod ciężarem
bytku.
- Czy mass mnie Ja rabusia? - 1 gniewnie zapytał Dago.
- Nte po łupy tu pnyszedłem,
alt po prawdę. Nie ma takiej
żeby
mocy i takich czasów,
wskrzesić poćwiartowaną mieKłamstwem
kobietę .
czami
Odejdź
splamiłeś swoje usta.
sprzed moich oczu, gdyi aię
tobą brzydzę.
To mówiąc wycofał się

Piastun do swego namiotu, a Ibraim powrócił do Kas!lii nit osiągnąwszy poko ju.
A kiedy odeszli, zapytała Zyflka swego męża w obecności
Awdańca i Pałuki, Duninów i
Łabędziów:

- Czego naprawdą chcesz,
Piastunie? On nie wskrzesił
wyksiętnej Helgundv I nie
musisz na nim kłamstwa.
twardo Piu·
Od r o w iedział
tun: ·
- Kalista ma być 1palona I
zrównana 1 ziemią. Na jej
miejscu zbuduję tylko niewielki gród.
. - Pragniesz, panie, krwi i
mordów, gwałtów i pożarów?
- przeraził aię Dunin.

Opowiadano, te miecz zwany
Tyrfingiem ciął ludzkM uyje
. Jak sierp ucina kł0sy w polu.
Zbryzgal)y został posoką biały
on zaś tak
płaszcz Dagona,
długo walczył, d-0pókl pierwszy
nie wdarł się do komnaty lbralma i własnym mieczem uciął mu głowę. Wtedy dopiero Ibragłowę
:z:aprzestał walki,
ima kazał wbić na wysoką tykę i wycięty z tej głowy jEµyk
polecił umieścić na ostrzu oszczepu obok tyki 1 głową
władcy Kalisii.
- Tak będzie ukarany każ
dy kłamca - obwieścił po walce Dago. - Tak się stanie z
wskrzekażdym, kto zobaczy
szoną Helgundę i nie powie, że
jest to Łże-Helgunda.
kliku, którzy
się
Znalazło
do
zdołali ujść nezi i uciekli
Karaka. Opowiedzieli o wszystkim księciu i jego nowo poHelślubionej żonie, ks iężneJ
gundzie. Potem całą noc p ła
młodego
kała księżna w łożu
Karaka i błagała go, aby zebrał wojsko i dokonał zemsty
na Piastunie. Lecz on był bezradny, poniewat wygubił swoich możnych, nie miał ani licznego wojska, ani też dowódców, a na domiar złego przez
Bramę Morawską znowu wkroczyły oddziały Rostislava i ograbiwszy do cna miasto Visulę, z ł\łpami powrócili do domów. Za swoje szczęście uwalał Karak, że nie poszli aż pod
Karakow 1 nie zaczęli jego

ludzkich i podejrzeń nie mo.tna
ani uciąć mieczem, ani wbić na
tykę lub ostrze włócz.ni. Tak z
:te
czasem pojęła Helgunda,
miał rację Piastun, gdy mówił
jej, że nie liczą się ani rzeczy,
ani sprawy, dopóki nie zostajaki sposób
ną nazwane, .i w
zostaną nazwane.
Tymczasem sto pełnych wozów wszelakiego dobra wysłał
Dag-0 do Gniazda, dwadzieścia
wozów wziął Dunin 1 Poznani!,
nie zliczyć ile wozów wszelakiego dobra 1 jak wielką ilość
niewolników zabral Awdaniec
i Pałuka. Najmniej otrzymali
Łabędzie, gdyt dziwną opieszałość okazywali w walce. Zwró°cił się więc do Piastuna najŁabędziów
potężniejszy z
Czarny Łabędź z Lądu i poprosił go, aby im donucił troim
gdyż
chę swoich łupów,
zbyt ubodzy z
się widzi, że
tej wyprawy wracają. I Piastun już prawie był gotów obdwoma wozami
darować ich
sukna, kiedy powiadomił go
s ię
Herim, który zajmował
kupcami
wziętymi do niew,olf
swoje składy
(posiadającymi
we Wrocławiu i gotowymi czystym złotem opłacić swoje ży
cie i swoją wolność), że Ibra im, zanim jeszcze Piastun otoczył

Kalisię,

wręczył

Łabę

dziom trzysta numizmatów w
zamian za obietn icę zdrady. W
trudnej dla Kalisii chwili, napaść mieli na straże Piastuna,
jego samego zamordować i w
ten sposób armię pozbawić
wodza. Wzięli tedy Łabędzie
trzysta numizmatów, lecz przyrzeczenia swego nie dotriymall,
nie wiadomo - z tchórzostwa,
czy też dlatego, że Dago prawie natychmiast ?nalazł się w
wirze walki wśród swoich Lestków i dostęp do niego nie był
dla Łabędziów możliwy.

władał.
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